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Cestovní kancelář INTACT
přijme

asistenta pro objednávky
se SŠ nebo vyšším vzděláním, 

nejlépe obor cestovní ruch.
Dobrá znalost AJ, příjemné vystupování.

Životopis posílejte na fakturace@intact.cz
nebo volejte 566 521 443.

Restaurace Jupiter vás srdečně zve na

S pumami americkými, tygry 
ussurijskými, levharticí a s dal-
ším zvěřincem se v našem měs-
tě představil národní cirkus JO-
-JOO.  Provozovat ho ale není 
tak jednoduché, jak se na první 
pohled může divákům zdát. Je to 
tvrdá, ale krásná práce, shodují se 
však mnozí zainteresovaní. „Ono 
není vůbec snadné držet krok 
s konkurencí, ba co víc, být po-
řád o něco napřed. Proto musíme 
vymýšlet neustále nové věci, aby-
chom přilákali publikum a udrže-
li si tak zisky na stejné úrovni,“ 
přiblížil fi nanční situaci cirkusu 
jeho produkční Jiří Výška, „teď 
ještě navíc některá města zdraži-
la zábory pozemků anebo nás vy-
těsňují mimo centrum, a to je pro 
takový podnik nepříznivé. Zatím-
co dřív jsme platili například za 
pronájem pozemků deset tisíc ko-
run, teď je to i několikanásobně 
víc. Naštěstí u vás ve Velkém Me-
ziříčí jsou k nám vstřícní a pod-
mínky byly i pro tento rok stejné. 
Ale i tak se musíme skutečně ohá-
nět. Ovšem, my tu práci děláme 
rádi. A to nás drží nad vodou.“
Při každé návštěvě našeho města 
Joo přijede s novinkou. Letos to 
byla například hadí žena, v mi-
nulosti třeba obrovitý hroch Da-
vídek, který vážil 3,5 tuny. „Teď 
je mu už jedenadvacet let a uží-
vá si ,důchodu‘ na jednom stat-
ku v Čechách,“ dodal manažer 
Výška.

Iva Horká
Rozhovor s principálem Jaromí-
rem Joo o životě komediantů na-
jdete v dnešním čísle na straně 3.

Křižanov má pro své nejmladší 
občánky zbudované dětské hřiště 
v centru obce – Na Kopečku. Přímo 
na Benešově náměstí děti mohou vy-
užít houpačky, kolotoč či prolézač-
ky. Křižanovští přitom také narazili 
na problém s odborností provedení 
dětského hřiště, stejně jako napří-
klad ve Velkém Meziříčí. 

Hřiště v obci funguje již mnoho 
let a bylo místními občany zbudo-
váno svépomocí. Herní prvky tedy 
nepochází od některé z odborných 
f irem, které se výrobou prvků 
a výstavbou dětských hřišť přímo 
zabývají a vlastní tedy i příslušné 
bezpečnostní certif ikáty. Obce 
většinou podobnou situaci řeší způ-
sobem, že staré a často i zničené 

Dvě stě devadesát metráků ryb vydal Netínský ryb-
ník na podzim. Výlov probíhal od sedmé hodiny ranní 
v pátek 31. října za příjemného slunného počasí. Rybáři 
vytáhli ze sítí dvě stě sedmdesát dva metráků kapra, 
tři metráky marén, pět metráků dravců jako jsou štiky, 
candáti a sumci, a deset metráků plotic.

Netínský rybník patřící Velkostatku Maria Podstatz-
ka-Lichtenstein je na Velkomeziříčsku výměrou nej-
větší, zabírá plochu devětatřiceti hektarů. Kubaturou je 
pak větší pouze Znětínecký. Loví se jednou za dva roky. 
„Podle požadavků zákazníků pravidelně odlovujeme 
i v létě. Letos už jsme tady odlovili přes sto metráků 

Život cirkusáka není jednoduchý.
Je ale krásný, říkají mnozí

Principál cirkusu JO-JOO umožnil divákům během přestávky, aby 
si pohladili jednu z jeho pum amerických, která patří mezi největší 
kočkovité šelmy Severní Ameriky. Jaromír Joo si je odchoval sám a je 
na to náležitě pyšný. V přírodě se tato šelma dožívá osmi až deseti let, 
v zajetí může žít až přes dvacet let. V zajetí se také dobře rozmnožuje, 
a proto je častým chovancem zoologických zahrad. Od mládí chované 
pumy se dají ochočit a mohou v zájmovém chovu patřit k takzvaným 
„mazlíčkům“.                                                                Foto: Iva Horká

Křižanovští dětské hřiště zachovají
herní prvky odstraní a nahradí je 
novými, jež vyhovují předpisům. 
Houpačky, prolézačky i kolotoče 
v Křižanově Na Kopečku jsou však 
v dobrém stavu. „To hřiště je zacho-
valé a my je nehodláme zlikvidovat,“ 
uvedl křižanovský starosta Antonín 
Kania. Křižanovští proto oslovili 
odborníka ze Zkušebního ústavu 
lehkého průmyslu v Českých Budě-
jovicích, jenž je odštěpným závodem 
Technického a zkušebního ústavu 
stavebního Praha, a nechali si herní 
prvky posoudit. „Dozvěděli jsme se, 
že na hřiště zbudovaná do roku 1997 
neexistuje předpis a nikdo nemá 
právo je kontrolovat. Samozřejmě 
pokud se tam stane úraz, obec 
jej musí zdůvodnit. (Pokr. str. 2.)

Kilo vánočního kapra koupíme za sedmdesát korun

Netínský rybník vydal metráky ryb

ryb. Koncem října začátkem listopadu pak lovíme 
vánoční rybu. Vypadá to, že jí bude i víc než dvě stě 
metráků. Jen marén je letos málo,“ odhadoval během 
výlovu vedoucí střediska rybářství Karel Báňa.

Velký Netínský rybník začali vypouštět od 12. října, 
tedy asi 18 dní před výlovem. V pondělí po akci pak 
přijela fi rma, která vyčistila a vyvezla loviště. Ryb-
ník hned poté začnou opět napouštět a budou dávat 
další obsádku. „Nasazujeme kolem osmnácti tisíc 
dvouletých kaprů a když se daří, tak těch šestnáct 
sedmnáct tisíc kusů po dvou letech zase vylovíme,“ 
vysvětlil Karel Báňa.        (Dokončení na straně 2.)

Velké Meziříčí je městem se 
čtvrtými nejlepšími podmínkami 
pro podnikání v České republice. 
Vítězem a tedy nejlepším městem 
pro byznys se stal Humpolec, druhým 
Žďár nad Sázavou a třetí skončily 
české Klatovy. Ukázal to žebříček 
Město pro byznys zpracovaný tý-
deníkem Ekonom, který na základě 
vyhodnocení padesáti kritérií hledal 
město s nejvhodnějšími podmínka-
mi pro podnikání. Velké Meziříčí 
se tak v konkurenci dvou set pěti 
porovnávaných měst ze všech krajů 
ČR neztratilo. Na stejné čtvrté příč-
ce přitom skončilo i v krajském kole 
soutěže na Vysočině letos v červnu. 
„Čtvrtého místa v konkurenci dalších 
více než dvou stovek měst si velice 
cením. Takové umístění v celostátním 
srovnání je hodně dobré,“ komento-

Velké Meziříčí je čtvrtým 
nejlepším městem pro byznys

val výsledek projektu velkomezi-
říčský starosta František Bradáč. 

„To, že se v první šestce umísti-
la hned čtyři města z Vysočiny je 
dokladem ideálního prostředí pro 
současný i budoucí rozvoj podni-
kání v našem regionu. Tento fakt 
potvrdila i naše vlastní analýza, 
která Vysočinu jednoznačně řadí 
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející 
regiony s ohromným rozvojovým 
potenciálem,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil.

Výsledný žebříček zahrnuje 
podporu podnikání ze strany 
regionálních správ, porovnává 
podnikatelské prostředí, situaci na 
pracovním trhu, atraktivitu lokali-
ty, cenové podmínky dané oblasti 
a výsledky výzkumu na radnicích 
a mezi podnikateli. (Pokr. str. 2.)

které se budou konat od 10. 11. do 15. 11. 2008.
Rezervace na tel. 566 522 730.

Připomněli si Demlovo narození 
Jeho tvorba stále vábí i provokuje

Sto třicáté výročí narození katolického kněze a básníka Jakuba Demla 
si minulou neděli Tasovští připomněli v tamní sokolovně. „Není to přesně 
na den (20. srpna), museli jsme termín oslavy posunout až na listopad 
kvůli technickým důvodům,“ řekl s omluvou v úvodu svého proslovu sta-
rosta Tasova Josef Borůvka, „ale doufám, že to ničemu nevadí. Hlavní 
je, že jsme se tu v tak hojném počtu sešli.“ Poté už přivítal účinkující, 
kteří během nedělního odpoledne vystoupili v připraveném programu. 
Úryvky ze spisovatelových děl, kterých vydal na 135, a ze vzpomínek na 
něj přednesli Hana Svanovská, Josef Pěnčík, Lukáš Rieger, Jaroslava Kočí 
a děti z tasovské základní školy. O hudební předěly se postaral studentský 
komorní sbor kaMUFFláž z Brna pod vedením Vladimíra Maňase.

Nejprve přišlo na řadu krátké představení osobnosti uznávaného, ale 
mnohdy i zatracovaného tasovského rodáka.  Ten vstoupil do dějin české 
literatury na počátku minulého století pod silným a plodným vlivem svého 
básnického učitele Otokara Březiny, jehož zbožňoval.        (Pokr. str. 3.)

Starosta Tasova Josef Borůvka s dcerou spisovatele Stanislava Vodič-
ky Lidmilou Dohnalovou z Velkého Meziříčí, která drží v rukou nově 
vydanou publikaci, již ilustrovala. Byla k prodeji během vzpomínko-
vého odpoledne na kněze a básníka Jakuba Demla, které se konalo 
2. 11. 2008 v Tasově.                                             Foto: Iva Horká

Síť plná ryb dala rybářům pořádně zabrat. Mrskali se v ní ponejvíce kapři, z nichž většina skončí na vánočním 
stole. Z dalších ryb se objevily marény, těch bylo letos podle Karla Báni málo, a také plotice, štiky, sumci 
a cenění candáti.                                                                                                          Foto: Martina Strnadová
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Spotřebitelské informační centrum 
Spotřebitelské informační centrum ve Velkém 

Meziříčí funguje již od poloviny září. Bezplatná 
poradna je pro zájemce otevřena každou středu 
od 14 do 16 hodin a nahradila původní výjezdní 
poradnu, která byla k dispozici pouze jednou za čtrnáct dní. Spotřebitelům 
poradí Mgr. Michala Šťávová, jež je absolventkou právnické fakulty. 

Své Spotřebitelské informační centrum v našem městě zřídilo Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS) jako jediné pro celý kraj Vysočina.       -mrs-

Uživatelé denního stacionáře 
Nesa ve Velkém Meziříčí se v po-
slední době opravdu nenudí. Zatím-
co žáci a studenti usedli počátkem 
září do školních lavic, stacionář se 
jako každým rokem vydal na svoji 
společnou týdenní dovolenou, ten-
tokrát do Agrocentra Ohrada, které 
se nachází v malé vesnici s názvem 
Vísky nedaleko Letovic. Účastníci 
aktivně využívali široké nabídky 
rehabili-
tačního 
centra, 
přede-
vším 
masáží 
a plavá-
ní v ba-
zénu. 
Ale ne-
zůstalo 
jen u to-
hoto. 
„Týden 
dovole-
né jsme 
zpestřili 
o spo-
lečnou 
prohlíd-
ku leto-
vického 
hradu, 
lanov-
kou se 
vypravili až k Macoše, navštívili 
jsme i jeskyně v Moravském kra-
su. Zejména jednu z nich jsme si 
mohli všichni prohlédnout. Šlo 
o Sloupsko-šošůvskou jeskyni 
s bezbariérovým přístupem. Dále 
jsme navštívili charitní stacionář 
Betany v Boskovicích, kde jsme 
kromě prohlídky zařízení měli 
možnost seznámit se s jejich uživa-
teli a společně prožít pěkný den.“ 
řekla Alena Poulová, vedoucí 
stacionáře.

Po návratu z pobytu přijal stacio-
nář pozvání zahrát si squash.

V pátek 26. září se Nesa zapojila 
do pořádání akce k 15. výročí zalo-
žení Oblastní charity Žďár nad Sá-
zavou, pod kterou stacionář spadá. 
Na náměstí Republiky ve Žďáře 

Nesa prožívá podzim aktivně

Slečna Ilonka si koupila krásný 
stříbrný prstýnek s bílými kamínky 
na horní straně. Její radost z nákupu 
však netrvala dlouho, část kamínků 
jí za 3 měsíce po zakoupení prstýn-
ku vypadala a šperk ztratil hodně 
ze své krásy.

Slečna Ilonka se vydala k pro-
dejci s reklamací v pevné víře, že 
jí bude prstýnek opraven tak, aby 
vypadal opět hezky nebo vyměněn 
za nový.

Velice se však zklamala. Pro-
davačka ji zahrnula nevybíravými 
slovy, obvinila ji, že si prstýnek 
zničila sama, neboť ruce určitě 
strkala do zásuvek, které přivřela 
s tím, aby ho zničila. Poté začala 
zjišťovat, jestli nemá auto, protože 
si nejspíše ruku přibouchla dveřmi 
od auta a tím prstýnek poškodila. 
Ani při ukázce rukou, které neby-
ly poškozeny, nepřesvědčila slečna 
Ilonka prodavačku o své pravdě, 
že kamínky z prstýnku vypadaly 
prostě proto, že byly buď špatně 
vsazeny nebo přilepeny.

Ani telefonát s vedoucí nevedl 
k ničemu, vedoucí na zákaznici-
-spotřebitelku křičela tak hlasitě, že 
její nadávky slyšela celá prodejna.

Takže jak uchránit svůj prstýnek 
před poškozením:

Při zakoupení prstýnku z obavy 
před vypadnutím kamínků držte 
ruce pěkně nahoře, nejlépe je, 

SOS BRNO – radí, informuje
Z brněnské poradny 

když v každé pevně svíráte jeden 
pomeranč.

Při pohlazení svého protějšku 
používejte pouze dlaní, nikoliv 
obráceně, neboť každý dotek 
může být pro kamínky v prstýnku 
nebezpečný!

Nelíbí se vám tento postup? 
Nám také ne. Proto poradíme jiný, 
účinnější:

Podle §19 zákona o ochraně 
spotřebitele prodávající rozhodne 
o reklamaci ihned, ve složitých 
případech do 3 pracovních dnů, 
pokud zboží posílá na odborné 
posouzení, tak do 30 dnů. 

Po uplynutí této lhůty máte stej-
ná práva, jako by se jednalo o vadu 
neodstranitelnou.

Při zamítnutí reklamace je 
prodejce povinen toto zamítnutí 
písemně spotřebiteli zdůvodnit.

Pokud vám prodejce neuzná 
reklamaci, (je povinen vám zdů-
vodnit písemně), nechte si udělat 
znalecký posudek. V případě 
kladného posouzení vám je po-
vinen prodejce uhradit náklady 
spojené s reklamací, a to včetně 
znaleckého posudku.

Jednejte klidně, znáte svá prá-
va a ta uplatňujte vždy a všude, 
mnohdy nám nejde o peníze, ale 
o princip, nenechme ze sebe dělat 
hlupáky. Za poctivé peníze – po-
ctivé zboží!             Gerta Mazalová

nad Sázavou nabízeli pracovníci 
a uživatelé ochotně příchozím ob-
čerstvení v podobě teplého lahod-
ného čaje a vlastnoručně upečených 
sušenek.

O měsíc později ve čtvrtek 23. 
října navštívil stacionář mezinárod-
ní zdravotnický veletrh Hospimedi-
ca na brněnském výstavišti, jehož 
součástí je i tradiční akce s názvem 
Pro váš úsměv, kde prezentovala své 

služby 
i žďár-
ská 
Charita. 
K vidě-
ní i ke 
koupi 
byly 
výrobky 
pěti cha-
ritních 
zaříze-
ní, která 
pracují 
s uživa-
teli pro-
střed-
nictvím 
pracov-
ních 
terapií 
a vol-
noča-
sových 
aktivit. 

Mezi ně patří právě i velkomezi-
říčský stacionář. 

Další významnou akcí, na kterou 
se již všichni v Nese těší, je již tra-
diční ples stacionáře Zdislava v No-
vém Městě na Moravě. Na tento ples 
přijali uživatelé stacionáře pozvání 
velmi rádi, neboť je na Zdišibále če-
kají již známé tváře. 

Nyní se pracovníci a uživatelé 
stacionáře připravují na Den ote-
vřených dveří, který proběhne 
ve středu 12. listopadu. Chcete-li 
si prohlédnout prostory stacionáře 
před připravovanou rekonstrukcí 
a rozšířením služby, přijměte naše 
pozvání. Dveře stacionáře se pro 
příchozí návštěvníky otevřou od 
10 do 16 hodin.

Text a foto: Lenka Judová

Velké Meziříčí je čtvrtým nejlepším městem
pro byznys

(Pokračování 
ze strany 1.) 
Velké Mezi-
říčí například 
zvítězilo v ob-
lasti průzkumu 
mezi podnika-
teli. V rámci 
projektu Měs-
to pro byznys 
bylo osloveno 
okolo jede-
nácti t isíc 
podnikatelů, 
což z něj činí 
jeden z nej-
větších pod-
nikatelských 
průzkumů 
v České repub-
lice. „Pohled 
podnikatelů 
považujeme 
za velmi pod-
statný, proto 
bychom chtěli 
ocenit Velké 
Meziříčí, je-
hož podnika-
telé jsou nej-
více spokojeni 
s podmínkami 
pro svoji činnost,“ doplnil Jiří Herz-
mann, ředitel výzkumné agentury 
Factum Invenio, která průzkum 
realizovala. Velmi slušné dvacá-
té místo získalo Velké Meziříčí 
i v oblasti kvality veřejné správy 
a jedenadvacáté v oblasti pracov-
ního trhu. Oproti tomu nejhůře si 
vedlo v oblasti podnikatelského 
prostředí, kde skončilo až sto čty-
řicáté. Také kvalita lokality našeho 
města je překvapivě až někde upro-
střed celorepublikového pořadí – na 
sto sedmnácté pozici.

Na projektu Město pro byznys se 
organizačně podílí agentura Bison 
& Rose ve spolupráci s Hospodář-
skou komorou ČR. Projekt vznikl 

jako reakce na současnou potřebu 
monitorovat regionální iniciativu 
a ukázat, jak se místní správy po-
dílí na zlepšení podnikatelského 
prostředí. Podnikatelé i veřejnost 
najdou další informace o žebříč-
ku a podmínkách podnikání na 
webových stránkách www.mesto-
probyznys.cz. 

Celkové pořadí projektu Měs-
to pro byznys 2008: 1. Humpolec 
79,2; 2. Žďár nad Sázavou 82,3; 3. 
Klatovy 84,2; 4. Velké Meziříčí 
85,2; 5. Cheb 85,3; 6. Nové Město 
na Moravě 85,4; 7. Třeboň 86,4; 
8. Domažlice 86,5; 9. Benešov 
86,7; 10. Prostějov 87,2. 

Martina Strnadová

Svah proti sesuvu 
zajistili hutněným násypem

Obavy o sesunutí svahu na Třebíčské ulici ve Velkém Meziříčí jsou 
zažehnány. Trhlina v zemi a následná uzavírka komunikace působily ne-
malé dopravní komplikace ve městě. Zem praskla v důsledku demoličních 
prací v areálu Svitu. Svah od silnice do areálu byl v tom místě zpevněn 
zdí, vedle níž stály budovy. Po jejich zbourání došlo k pohybu terénu 
a měřením bylo zjištěno, že zeď se začala naklánět směrem do stavby. 
„Pohnula se asi o jeden a půl centimetru. Od soboty 25. října se už ale 
nehnula vůbec,“ vysvětlil vedoucí dopravy a mechanizace fi rmy Aquasys 
Miroslav Tegza. Firma totiž svah proti sesuvu zabezpečila – zeď ze strany 
od stavby zasypala recyklátem a sutí z demolovaných objektů. V místě je 
nyní vrstvený a hutněný násyp s manipulační plošinou nahoře. Od minulé 
středy se po Třebíčské ulici jezdí bez omezení v obou směrech. 

Text a foto: Martina Strnadová

Netínský rybník vydal metráky ryb
(Pokračování ze strany 1.) Výlov Netínského rybníka přilákal početnou 
skupinu přihlížejících, kteří pozorovali práci rybářů z hráze. Zájemci si 
mohli přímo na místě zakoupit rybu čerstvě vytaženou z vody. Kapra za 65 
korun a síha marénu za 75 korun za kilogram. „Na Vánoce budeme kapra 
prodávat za 70 korun za kilo. Musíme totiž počítat s vylehčením, kdy se 
ryba na sádkách vyčistí. Vyčištěná už je i teď, protože nepřijímá potravu, 
ale do Vánoc bude víc, to je pak ještě větší kvalita,“ dodal Báňa s tím, že 
ryba z Vysočiny, konkrétně ze Žďárska, Velkomeziříčska či Křižanovska je 
vůbec velmi kvalitní. „Dá se říct, že je to biopotravina, protože je krmená 
vyloženě přirozenou potravou a obilím,“ doplnil vedoucí rybářství.

Všem, kterým nevšední podívaná na rybářskou „sklizeň“ unikla, mo-
hou vyrazit ještě v listopadu na další výlov, tentokrát Velkého Chlostova 
za Březejcem. Původně jej rybáři chtěli lovit tento pátek, ale kvůli teplému 
počasí akci odložili. Rybník je sice menší, má výměru 15 a půl hektaru, ale 
úroda ryb by měla být i tady slušná. „V létě jsme i na Chlostově odlovili asi 
90 metráků ryb a teď čekáme ještě kolem 140 metráků,“ uvedl Báňa. 

Množství ryb, které vydá rybník na podzim, ovlivňují také mnozí živo-
čichové. Obrovské škody dokážou nadělat kormoráni. „Na Znětíneckém 
rybníku, na Chlostově a na Rudě to letos byla katastrofa,“ popsal Karel 
Báňa. Hejna kormoránů čítala i padesát až osmdesát jedinců. Přitom jeden 
kormorán dokáže spořádat půl kila ryb denně a další dvě kila poškodí, 
čímž způsobuje velké ztráty. Snad na každém rybníku se objevují i vyd-
ry. Ty nadělají škody hlavně v zimě. Zejména na menších rybnících ruší 
obsádku ve spánku, ryba je pak na jaře vysílená a uhyne. 

Martina Strnadová

Křižanovští dětské hřiště zachovají
(Pokračování ze strany 1.) Proto 
nám odborník zkušebního ústavu 
doporučil některé úpravy,“ infor-
movala tajemnice úřadu městyse 
Křižanov JUDr. Drahomíra Pi-
voňková. Doporučení se týkala 
technických parametrů, jako na-
příklad úpravy vzdálenosti příček 
na prolézačkách, tak i dalších 
opatření pro zajištění bezpečnosti. 
Těmi jsou například písek či gu-
mové rohože umístěné pod herními 
prvky, ale také informační tabule 

instalovaná u hřiště. Na ní by ne-
mělo chybět upozornění, aby děti 
neužívaly hřiště bez dozoru rodičů 
nebo třeba vymezení věku a váhy 
dětí pro jednotlivé herní prvky. 
„Pokud uděláme všechny úpravy 
dle doporučení, zamezíme tomu, 
že bychom se v budoucnu z něja-
kého úrazu zodpovídali,“ dodala 
Pivoňková. V horizontu deseti let 
by pak Křižanovští měli hřiště 
obnovit.         

Text a foto: Martina Strnadová

Město Velká Bíteš zakoupí rukavice a přilby
Dotaci na zabezpečení akceschopnosti zásahových jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obdržela Velká Bíteš. Kraj Vysočina jí přidělil 54 
tisíc korun. Peněžní prostředky město využije na zakoupení zásahových 
oděvů, přileb a zásahových rukavic.

Část členů jednotky SDH Velká Bíteš absolvovalo ve společnosti 
Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav výcvik „Zachraňování a vyprošťování 
z havarovaných vozidel Škoda“. Cílem školení byla pomoc záchranářům 
při jejich nasazeních, aby dokázali obětem nehody poskytnout dobrou 
a rychlou pomoc. Obdrželi informace o stávajících konstrukcích a funk-
cích ochrany cestujících – ochrana při bočním nárazu, místa pro dělení 
karoserie, airbagy, napínače bezpečnostních pásů. Tento výcvik je určen 
pro vybrané příslušníky HZS ČR a členové ho absolvovali jako jediný 
SDH v republice.                                                           David Dvořáček

Webové stránky kraje Vysočina 
doznávají vizuálních změn. V sou-
časné době probíhá postupný pře-
vod všech stránek a je již převedena 
např. část věnující se informačním 
technologiím, kultuře a památkám, 
životnímu prostředí a v neposlední 
řadě úřední deska. Nový vzhled we-
bových stránek se vyznačuje jed-
noduchou a účelnou grafi kou, která 
odpovídá jednotnému vizuálním 
stylu kraje Vysočina. Nový kabát 
oblékl i archiv tiskových zpráv 
a servisní stránky pro média.

Nové webové stránky jsou roz-
děleny do tzv. portálků, což jsou 
menší tematické celky zabývající se 
daným tématem např. Kultura a pa-
mátky kraje Vysočina, Informační 
technologie apod. Stránky jsou 
dále koncipovány tak, že existuje 
více pohledů na stejná data. Tento 
způsob například umožňuje zobra-
zit rozpočet kraje v dokumentech 
oboru ekonomického (portálek Do-
kumenty odborů krajského úřadu), 
ale také lze tento rozpočet zobrazit 
v portálku Finance. „Tato možnost 
zobrazení stejných dat umožňuje 
snadnější orientaci návštěvníka, 

Krajské webové stránky mají nový vzhled
který může hledat informace růz-
nými způsoby, a zejména umož-
ňuje snadnější údržbu portálu,“ 
zdůvodnil radní kraje pro oblast 
informatiky Jaroslav Hulák.

„Nové stránky se oproti pů-
vodní verzi vyznačují především 
snadnější navigací. Hlavní menu, 
které je rozbalovací, zůstává na 
každé stránce a návštěvník tedy ví, 
kde se nachází. Dál jsme pro větší 
přehlednost přistoupili k roztří-
dění některých informací pomocí 
záložek. Tyto záložky jsou hojně 
používány především u informací, 
které lze roztřídit na roky napří-
klad zpravodaj, věstníky, rozpočet 
apod.,“ uvedl webmaster krajských 
www stránek František Bobek.

Další z novinek, které nové strán-
ky přinášejí je bezbariérová přístup-
nost pro naše hendikepované spolu-
občany. Tato přístupnost mimo jiné 
dovoluje zobrazit stránky v různých 
mobilních zařízeních (PDA, tele-
fony, apod.). Dokončení převodu 
a zajištění kompletní konzistence 
prezentace www.kr-vysocina.cz
bychom měli stihnout do Vánoc 
2008.                        Jitka Svatošová

Smrtelná nehoda na D1
V neděli 2. listopadu po 16. hodině vyjížděli v odpoledních hodinách 

hasiči ze stanice Jihlava na 124. km dálnice D1 ve směru na Brno. Při 
dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, který narazil do svo-
didel, byly dvě osoby zraněny a jedna osoba na místě svým zraněním 
podlehla. V době likvidace dopravní nehody byla dálnice D1 jedním 
pruhem průjezdná. 

Denisa Vrbová

Blahopřejný dopis zaslal starostovi našeho města 
hejtman kraje Vysočina.
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Stav válečných hrobů a pietních míst na Vysočině, vztahujících se 
k první světové válce a činnosti československých legií, se díky fi nanční 
podpoře kraje Vysočina letos výrazně zlepšil. Na jejich údržbu a opravy 
získalo 78 obcí a čtyři fyzické osoby od kraje Vysočina dotaci v celkové 
výši přes 1,1 milionu korun. Na území Vysočiny je evidováno 423 vo-
jenských hrobů z první světové války a téměř 400 pietních míst. Řada 
z nich byla dlouhodobě ve špatném stavu. „Většina těchto válečných hrobů 
a pietních míst na Vysočině je v technickém stavu, který vyžaduje opravu. 
Aktuální výročí bylo nejen podnětem k důstojnému připomenutí si této 
významné události, ale i k opravě a údržbě pietních objektů,“ uvedla Olga 
Čermáková z krajského odboru kultury a památkové péče. Maximální 
příspěvek z krajského rozpočtu jednomu žadateli dosáhl maximální výše 
15 tisíc korun a opravovat bylo možné objekt resp. bezprostřední okolí 
např. oplocení památníku.

V letošním roce kraj umožnil za účelem fi nancování obnovy pomní-
ků a památníků, které jsou kulturními památkami, požádat o podporu 
– dotaci – podle zásad kraje o poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek nebo žádat o státní účelovou dotaci ministerstva obrany na za-
bezpečení péče o válečné hroby. Prostředky z tohoto zdroje byly určeny 
na obnovu většího charakteru. 

Obvykle lze najít pietní objekty v podobě hromadných hrobů na ve-
řejných pohřebištích, jako pamětní desky na veřejných či soukromých 
budovách, dalšími připomínkovými místy jsou pomníky a památníky. 
Podle současných informací krajského úřadu, které jsou však stále aktu-
alizovány a doplňovány, je na území našeho kraje 423 vojenských hrobů 
z 1. světové války (některé z 1. i 2. světové války) a např. 393 pietních 
míst připomínající osudy 1. světové války.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina

Důstojně si připomenuli 90. výročí
konce 1. světové války

a založení samostatného Československa

Připomněli si Demlovo narození 
(Pokračování ze strany 1.) „Jeho tvorba stále vábí, provokuje a zklidňuje 
čtenáře mohutným záběrem života a svébytným uměleckým podáním jeho 
podstaty, nesmírností proměn a duchovním vyzařováním v jedinečném až 
marnotratném bohatství myšlenek, citů či názorů,“ zaznělo mimo jiné. 
Dílo Jakuba Demla neztratilo nic ze své modernosti a je přitažlivé i pro 
čtenáře třetího tisíciletí. O tom se koneckonců mohli přesvědčit všichni, 
kdož do Tasova v den Památky zesnulých přijeli. Ti pak slyšeli ukázky 
z děl (Šlépěje, Moji přátelé, Zapomenuté světlo, Rodný kraj, Cestou do 
Betléma, Miriam či z kroniky městečka Tasova), které byly víc než vý-
mluvné. Herec Lukáš Rieger, který hostuje v různých divadlech a mimo to 
učí herectví na brněnské JAMU, sugestivně předčítal část Zapomenutého 
světla: „Než zemřela Zezulka, tu noc poslední byl jsem u ní. Viděl jsem její 
trápení, nemohla odkašlat, měla to na prsou, sotva už mluvila, jen šeptala, 
i napadlo mi, že se v noci nachladila, neboť měla okno otevřené a noc 
byla studená, takže když jsem šel domů, souhvězdí Velkého vozu píchalo 
mě do srdce mrazem. Pavla Kytlicová, kdykoliv jsem se nastudil a začal 
kašlat, namazala mi prsa vepřovým sádlem nebo olivovým olejem a dala 
medovou náplast a přes ni studený obkladek a na to vlněný šál. 

Musel jsem na hospodu tlouct, už měli zavřeno, ale jak uslyšeli můj 
hlas, ochotně otevřeli. Jedl jsem svou večeři a pil jsem, pil. A pak se 
hospoda zavřela a potom liduprázdnou vesnicí šel jsem ke své umírající 
lásce, k Zezulce – pes na mne zuřivě štěkal, takový blbý, tak neinteligentní 
pes, celý tmavě zrzavý a také oči má zrzavé a také jeho čumák je zrzavý, 
celý ten hnusný pes není ani jako pes, ale on vám je jako opice, kterou 
počala skořice se stvolem kávovníku, ten pes je rozhodně fena, je to asi 
mulatka a tak blbá, že by mohla čísti Arne Nováka, jenže stolice by trvala 
třikrát tak dlouho – tento pes mne miluje jako Jidáš Krista: chodím za 
tou svou umírající selkou už celých 14 dní a ten pes mne vždycky ,vítá‘ 
tak hulvátským štěkotem a tak na mne doráží, že vzbouzí celou ulici a já 
si musím dávat pozor na kalhoty.“ 

Jakožto kronikář městečka Tasova přál si Deml dle svého písemného 
sdělení v onom dokumentu zemřít tam, kde se narodil. „Že vás mám 
všecky rád, o tom svědčí to, že jsem k vám přišel a jsem mezi vámi … a že 
si přeji mezi vámi také umřít…,“ napsal mimo jiné do tasovské kroniky 
v roce 1929. 

Jakub Deml se dožil téměř 83 let, zemřel v třebíčské nemocnici 10. 
února 1961.                                                                                 Iva Horká

Lukáš Rieger četl úryvky z Demlo-
vých děl.             Foto: Iva Horká 

Děti z tasovské základní školy na chvíli na pódiu hovořily s květinkami z Demlovy sbírky Moji přátelé a zare-
citovaly z ní několik básní.                                                                                                           Foto: Iva Horká

Obec Tasov vydala novou publi-
kaci Z dopisů Stanislava Vodičky 
Petru Holmanovi, která byla před-
stavena v neděli 
2. listopadu 
v tasovské soko-
lovně. Přímo tam 
si ji mohli zájem-
ci za 120 korun 
koupit. V knížce 
je obsažena 
korespondence, 
kterou Vodička 
adresoval Petru 
Holmanovi 
v letech 1973 
až 1982. Čítá 
více než osm-
desát delších či 
kratších dopisů 
a vzkazů.

Na jejím 
f inancování se 
44 %  podílel 
také kraj Vyso-
čina, který tak 
přispěl třiadvaceti tisíci korunami. 
Zbytek do 51 tisíc doplatila obec. 
Vyšla v nákladu 350 kusů ve vsetín-
ském nakladatelství a zcela novými 
ilustracemi ji opatřila Lidmila Do-
hnalová z Velkého Meziříčí, dcera 
Stanislava Vodičky. Petr Holman 
(* 1951) z Prahy je znám svým ce-
loživotním zájmem o dílo Otokara 

Březiny. Před čtyřmi lety vyšel 
jeho dvousvazkový soubor Březi-
novy korespondence knižně, za což 

autor získal cenu 
Magnesia Litera 
v kategorii 
ediční čin roku. 
Jeho přátelství 
s tasovským 
knihvazačem 
Vodičkou zača-
lo tehdy, když 
Holman zatoužil 
mít některé svoje 
knihy vyvázané 
jaksi bytelněji. 
Rašení a rozvoj 
zmiňovaného 
přátelství je 
zaznamenáno 
v dopisech 
obsažených 
v uvedené osm-
desátistránkové 
knížečce. Pokud 
by někteří čte-

náři zatoužili tento svazek vlast-
nit, mají možnost si ho dodatečně 
zakoupit. „Bude k prodeji jak u nás 
na obecním úřadě, tak v informač-
ním centru ve Velkém Meziříčí, 
a pakliže se dohodneme, tak také 
v Knihkupectví Jakuba Demla 
v Třebíči,“ upřesnil tasovský sta-
rosta Josef Borůvka.      Iva Horká

Vyšla nová publikace. Mapuje 
téměř deset let dopisování

Velké Meziříčí navštívil po dvou letech cirkus JO-JOO a my jsme 
se opět vypravili za jeho principálem. Jaromír Joo je činorodý člověk, 
který vyhledává nebezpečí, takže o nové historky nebyla nouze. Navíc, 
jak sám říká, se velmi rád předvádí 
a taky s radostí povídá o cirkusu. Je 
pyšný na to, když lidi řeknou: Přije-
li komedianti. Principál Joo během 
našeho rozhovoru vyřizoval různé 
organizační věci, protože podle něj 
je cirkus malou vesnicí na kolečkách. 
A všichni mají pořád co dělat. Pře-
sto byl pro mě problém rozloučit se. 
Když jsem se už poněkolikáté chys-
tala k odchodu s tím, že nebudu víc 
zdržovat, Jaromír Joo si vzpomněl na 
nějakou další událost, kterou mi ještě 
neřekl a kterou si rozhodně musím 
poslechnout.
Slyšela jsem, že máte za sebou letos 
náročný rok…

Já to tak mám pořád.
Ale tolik snad ani ne… váš syn byl 
na operaci, produkčního vašeho 
cirkusu operace čeká a vás zranil 
tygr… 

Heleďte se, pokud se děje něco 
mně, tak to pro mě není tak extra. 
Ale protože teď jde o moje děti, tak 
je to daleko větší bolest. Můj syn měl 
v zimě velice těžkou operaci. Zlomil 
si páteř, rozdrtil dva obratle.
Stal se mu úraz?

Ten největší tygr si s ním chtěl 
hrát. Tudíž po něm skočil – a když na 
vás skočí tři sta kilogramů… Porazil ho na rekvizity a zlomil mu páteř.

No, a moje dcera dva dny před premiérou letos v Poděbradech 
spadla ze sedmi metrů na hlavu. Moje snacha jí ještě stačila nastavit 
nohu, takže jí spadla na koleno, a tím jí zachránila život. Nicméně 
dceři chyběl milimetr od celkového ochrnutí. Brali jí štěp z pánve, 

tady jí to rozřízli (ukazuje zezadu na krk) a vsunovali jí ho do páteře.
A váš produkční Jiří Výška má zdravotní problém…

Ano, jde taky na těžkou operaci. No ale to všechno, to je asi život.
V cirkusu všichni dělají všechno – 
takže vám jistě chybí každá ruka, ne? 

Každá šikovná ruka chybí. Ale my 
letos máme nový a pestrý program 
– třeba mongolskou artistku, která 
vyhrála Zlatého klauna v Monte Car-
lu – to když uvidíte její vystoupení… 
je to hadí žena, ale doopravdy nej-
lepší na světě. Máme taky rapujícího 
kostlivce – čtyřmetrovýho…
Byli tu před nedávnem Berouskovi. 
Nemáte obavu, že se to odrazí na 
vaší návštěvnosti?

Snažíme se být nejlepší. Sklad-
bou programu, a nejen to. Jezdí-
me každou zimu vystupovat ven 
– vybírám si zajímavý lokality. 
Třeba teď posledních pár let jsme 
byli v Singapuru, t ř ikrát v Las 
Vegas a všude nabírám zkušenosti. 
Hledáte něco, co tady není vidět…

Ano, co tady není. Heleďte, více-
méně každej cirkus u nás má stejný 
program. A my se právě lišíme. Jsme 
cirkus nové doby, tudíž jsme se za-
psali do podvědomí lidí, že jsme 
doopravdy taková záruka kvality. 
Kdo všechno teď u vás vystupuje, 
když syn a dcera nemůžou?

Teď tady mám ukrajinské artisty, 
mám tady artisty, kteří vystupovali pří-

mo v Las Vegas, jak už jsem se zmínil – Mongolku… celkově padesát šest lidí.
Ale to včetně těch, kteří nevystupují, ale starají se o další…

Ano, ano. Heleďte, kterýkoli cirkus tady byl, nebo jinde v republice, tak 
v manéži nemá více než šest sedm artistů včetně drezérů a podobně. A my 
pořád těch artistů zaplaťpánbu patnáct šestnáct máme.     (Pokr. str. 6.)

ROZHOVOR S PRINCIPÁLEM CIRKUSU JO-JOO JAROMÍREM JOO

Můj čas je od tygrů do tygrů, říká jejich krotitel
V pátek 31. 10. se vyjednávací 

tým ODS jmenovaný Regionální 
radou ODS ve složení  Miloš 
Vystrčil (předseda Regionální 
rady ODS), Jana Fischerová a Ivo 
Rohovský (členové regionální rady 
ODS) zúčastnil současně s vyjed-
návači za KDU-ČSL Janem Ka-
salem (místopředseda KDU-ČSL) 
a Václavem Kodetem (předseda 
Krajského předsednictva KDU-
-ČSL na Vysočině) jednání s vy-
jednavači za ČSSD ve složení 
Jiří Běhounek (lídr kandidátky 
ČSSD do krajských voleb), Libor 
Joukl (předseda Krajského výboru 
ČSSD), Karel Černý (poslanec za 
ČSSD), Vladimír Novotný (kandi-
dát za ČSSD).

 Na společném tř íst ranném 
jednání seznámili vyjednavači za 
ČSSD zástupce za ODS a KDU-
-ČSL s jednomyslným rozhod-
nutím Krajského předsednictva 
ČSSD „vládnout“ v kraji Vysočina 
menšinově – to znamená obsadit 
devítičlennou Radu kraje pouze 
kandidáty za ČSSD a následně po-
žádali ODS a KDU-ČSL o podporu 
při volbě takto složené jednobarev-
né krajské rady a dalších „vládních“ 
záměrů ČSSD. Zároveň byli zá-
stupci ODS a KDU-ČSL vyzváni, 
aby sdělili, čeho že za případnou 
vyjádřenou opoziční podporu jed-
nobarevné sociálně-demokratické 
radě (vládě) kraje žádají.

Zástupci za ODS a stejně tak 
i zástupci za KDU-ČSL nepřistou-
pili na nabízený politický obchod, 
který by ve svých důsledcích ne-
znamenal nic jiného než „tiché“ 
– neveřejné a neprůhledné pro-
pojení opozice a koalice a navrhli 
jednat o realizaci  trojkoaličního 
projektu za důstojné účasti ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL bez jakýchkoliv 
dalších podmínek. Výsledkem jed-
nání o trojkoaličním projektu by 
mohla být, v případě dohody, rada 
kraje složená ze zástupců ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL a transparentní 
přehledná koaliční smlouva.

Zástupci ODS a KDU-ČSL 
při předkládání návrhu jednat 
o možném vzniku trojkoalice kro-
mě jiného i zdůraznili, že návrh 
předkládají také proto, aby ČSSD 
předložili alternativu k nabízející 
se  možnosti otevřené nebo tiché 
spolupráce ČSSD s komunisty.

V pozdních večerních hodinách 
potom krajská ČSSD oznámila 
médiím prostřednictvím předsedy 
Libora Joukla, že získala pro svůj 

jednobarevný projekt vládnutí pod-
poru KSČM politickým obchodem 
za pozici předsedy Finančního 
výboru pro KSČM. Do soboty do 
poledne o dohodě ČSSD s KSČM 
nebyli zástupci ODS ze strany 
ČSSD nijak informováni.

ODS na Vysočině považuje 
vzniklou situaci za pro Vysočinu 
politicky mimořádně nebezpečnou 
a neprůhlednou. Pokud bude do-
hoda ČSSD a KSČM dotažena do 
konce vznikne na Vysočině jedno-
barevná socialistická vláda, která 
díky neveřejné (tiché) spolupráci 
s KSČM může ovládat i většinu 
kontrolních funkcí, které ze záko-
na a z logiky normálního fungování 
politiky v demokratických státech 
přísluší opozici. 

Instalace spojence – zástupce 
KSČM – do pozice předsedy 
Finančního výboru tj. nejdůleži-
tějšího kontrolního orgánu zastu-
pitelstva  je toho prvním jasným 
varovným signálem. Vzhledem 
k většině ČSSD a KSČM v kraj-
ském zastupitelstvu očekáváme 
s obavami další kroky ČSSD 
a KSČM, které by teoreticky mohly 
vést až k úplnému ovládnutí všech 
kontrolních funkcí v krajském 
zastupitelstvu stranami KSČM 
a ČSSD. 

(Pro připomenutí uvádíme, že 
v končícím volebním období byli 
právě zastupitelé za KSČM a ČSSD 
jako zástupci opozice po celé čtyři 
roky předsedy kontrolního a fi nanč-
ního výboru.)

ODS na Vysočině proto vyzývá 
ČSSD a KSČM, aby svoji spoluprá-
ci přestaly skrývat a aby otevřeně 
a transparentně uzavřely koalici 
a zřekly se rozhodující role v kont-
rolních orgánech kraje příslušných 
opozici. Současná situace, kdy 
vládnoucí strana si svého koaliční-
ho partnera umístí do řad opozice 
a následně jej začíná využívat pro 
likvidaci možností opozice využí-
vat zákonných nástrojů pro plnění 
své opoziční role je ohrožením stan-
dardního fungování demokracie. 

ODS na Vysočině slibuje, že udě-
lá vše proto, aby byla konstruktivní 
opozicí a aby zabránila nedemokra-
tickým a neprůhledným postupům, 
se kterými se snaží vstoupit do 
krajské politiky na Vysočině  hned 
na začátku volebního období ČSSD 
a KSČM.

Miloš Vystrčil, předseda Re-
gionálního sdružení ODS na 

Vysočině

ODS Vysočina vydalo prohlášení 
k výsledkům povolebního vyjednávání

Další články najdete též na www.kr-vysocina.cz

Jaromír Joo s levharticí Novou.                   Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Tři otázky 
Říká se, že česká společnost je nejateističtější v Evropě. Mám za to, 

že přesvědčených ateistů zase u nás tolik není. Spíš je naše společnost 
hodně sekulární, odcírkevněná, což ještě nemusí znamenat, že nábožensky 
lhostejná a bez víry. Průzkumy veřejného mínění většinou nekladou na 
tohle téma právě ty nejpřesnější otázky. Vždycky se dozvíme, kolik lidí 
„uznává nebo neuznává existenci Boha“, ale už vůbec se nedozvíme, co 
se tím Bohem myslí a kdo čemu věří. Není to vůbec jednoduché. Někdo 
mluví o Bohu a přitom je spíš pověrčivý než věřící, zatímco jiný o Bohu 
nemluví nikdy nebo málo, ale věřící zcela jistě je, nehledě k tomu, že 
v určitém smyslu žádní nevěřící nejsou, neboť každý věří, nějak a ně-
čemu. Většina lidí se za ateisty prohlásit zdráhá, spíš se kloní k názoru, 
že „něco nad námi je“. Panuje tu spíš odpor vůči církvím než vůči víře, 
lidé se nechtějí upínat ke křesťanství institučnímu, ale mnoho hlubokého 
a inspirativního z křesťanství stále respektují. A třeba taky hledají i mimo 
křesťanství. Další věc je, že podle určitých defi nic je náboženstvím i to, 
co běžně lidé za náboženství nejsou zvyklí považovat. Nejen religionisté, 
ale i sociologové zkoumají, co všechno dneska nese znaky náboženství 
či hraje ve společnosti náboženskou roli.

Když přemýšlím, jaké odpovědi respondentů by skutečně promluvily 
o stavu křesťanské víry u nás a jaké otázky tedy v případném průzkumu 
položit, vychází mi zkusmo trojí: Čemu jsi ochoten bezpodmínečně se 
odevzdat? Co si myslíš o Ježíši Kristu? Jak vidíš budoucnost člověka? 
První odpověď by ukázala, čemu člověk přikládá v životě váhu, na čem 
mu záleží, pro co by byl eventuálně ochoten nasadit kůži, prostě proč tu 
je a čemu vlastně slouží. Druhá odpověď by byla asi klíčová, neboť nelze 
mluvit o křesťanství bez nějakého vztahu k postavě Ježíšově. Podle mého 
názoru tady může být pozitivních vyjádření pestrá škála. Třetí odpověď 
by asi byla trochu komplikovaná. V této strohosti by možná nebylo jasné, 
jaká budoucnost se myslí, ale pokud by převládala vyjádření spíš nadějná, 
znamenalo by to mnoho. 

Křesťané jsou – stručně vyjádřeno – ti, kteří vyznávají víru, lásku 
a naději. Myslím, že takových u nás není vůbec málo. Nebo se mýlím?

Pavel Janošík

Krajský výbor Saintvincentské 
deklarace kraje Vysočina ve spo-
lupráci s Územní organizací Svazu 
diabetiků ČR v Jihlavě, Státním 
zdravotním ústavem, VZP ČR kraje 
Vysočina a Koordinačním uskupe-
ním kraje Vysočina pořádají u pří-
ležitosti Světového dne diabetiků 1. 
ročník Krajského diabetologického 
dne kraje Vysočina, který se usku-
teční v pátek 14. listopadu 2008 v 9 
hodin na Krajském úřadě kraje Vy-
sočina, Žižkova 57 B, 3.16 v Jihlavě. 

Po zahájení vystoupí MUDr. Sta-
nislav Wasserbauer na téma Vývoj 
zdravotního stavu v kraji Vysočina. 
Na něj naváže MUDr. Irena Zimo-
nová s přednáškou o zdravém život-
ním stylu. Pak vystoupí předseda 
Krajského výboru Saintvincentské 
deklarace MUDr. Pavel Pávek s pro-
gramem zdravotních pojišťoven pro 
diabetiky. Helena Bukáčková z VZP 

1. ročník Krajského diabetologického dne
se zaměří na poskytování fi nančních 
příspěvků pojištěncům VZP z fondu 
prevence. Po přestávce MUDr. Pa-
vel Pávek vystoupí na téma Jak se 
správně stravovat. Vrchní dietní 
a diabetologická sestra Krajské 
nemocnice v Jihlavě Blanka Lieder-
menová vystoupí s tématem Úskalí 
diabetologických diet, výměnné 
jednotky ano či ne. K jednotlivým 
tématům bude i diskuze. V dopro-
vodném programu od 9 do 14.30 
bude sestrami z VZP provedeno 
měření tlaku, glykémie, choleste-
rolu a tělesného tuku, dále ukázky 
pomůcek pro diabetiky a ukázka 
a nabídky zdravotně výchovných 
materiálů. Pořadatelé srdečně 
zvou diabetiky a všechny zájemce 
z celého kraje o tuto problematiku. 

PhDr. Arne Němec, jednatel 
Krajského výboru Saintvincentské 

deklarace kraje Vysočina

Občanské sdružení Delfín Velké Meziříčí je nový klub pro všechny 
fungující od září tohoto roku. O provoz Delfína se starají maminky na 
mateřské dovolené, které dobrovolně dochází do klubu, vymýšlí programy, 
hlídají děti a podílí se na všech přípravách, které sdružení nabízí. 

Každé pondělí celé dopoledne můžete chůvičce v klubu zanechat vaše 
dítě, a ta se mu bude věnovat, hrát si, stavět, malovat, klidně i tancovat. 
Hlavně aby bylo spokojené jak dítko, tak rodič. Ve školičce zapojujeme 
děti s rodičem a společně se učíme zpívat, poznávat, říkat básničky, ma-
lovat, tvořit a vše co malé děti zajímá. NOVĚ budeme společně prolézat, 
protahovat se, skotačit v tělocvičně charity. Potřebujete především tep-
lejší sportovní oblečení a pohodlné přezůvky. Pro starší předškolní děti 
budeme také nově zpívat, tancovat a hrát scénky.

Úterní kluby jsou zaměřené na danou skupinu. Klub těhulek, kde se 
scházejí nastávající maminky a společně si užívají těhotenství. Druhé 
úterý patří DVOJČÁTKŮM, zde se mohou scházet maminky, které mají 
dvojčata, a rády by se podělily o zkušenosti, nabraly síly. K dispozici 
budou tety, které vám rády vypomohou…

POZVÁNKA: Zveme vás na Svatomartinský lampionový průvod 
11. 11. v úterý od 16.30 hodin. Budeme s dětmi procházet městem a po-
kusíme se přivítat Martina na bílém koni! Čaj ani svatomartinské rohlíky 
chybět nebudou, takže se pořádně 
oblečte, vezměte si lampiony 
a přijďte s námi přivítat zimu!!! 

Dále pořádáme trhy na dané 
téma, kde si můžete nejen nakoupit, 
ale i se inspirovat, kochat se, nebo si 
příjemně užívat atmosféru. Na 22. 
listopad jsme zvolili Společenský 
trh, kde si budete moci pořídit vše 
na plesovou sezonu.

V Hill Dance se tancuje o sto 
šest a trenér Tomáš Kopeček je 
mile překvapen, jak má nadané 
tanečníky. Však se budete moci 
brzy sami přesvědčit, co se skrývá 
v naší nadané mládeži.

Podrobnější informace vám 
podají v klubu tety nebo je nalez-
nete na internetových stránkách 
www.delfi nvm.cz.                 -kol-

Delfín z Velkého Meziříčí nezahálí

Městská knihovna Velké Meziříčí
– literární soutěž Prvotiny

Próza III.
(Volné pokračování z č. 36, 37, 38/2008)

Lukáš Filip

Společnice
Seděl na travnatém drnu a poslouchal příboj. Vlny se lámaly ve větru 

jako špatně napnuté plachty na lodi a naháněly mu strach. Kdykoliv se 
mohla jedna z nich zvednout ještě o něco výš a zaplavit vše, co stálo před 
ní. Zaplavila by bolest, strach a smrt. Škodila by sama sobě.

(„Chybí tu sirény, že je to tak?“)
(„Vůbec by nevadilo, kdyby tu byly. Alespoň bych to měla i s muzi-

kou…“)
(„Myslím, že lidem by to stejně nepomohlo.“)
(„Nesměj se, nedělám to ráda!“)
(„Omlouvám se.“)

Studený vánek mu drásavě hladil obličej. Propadlé líce se stavěly proti 
proudu vzduchu a ten mu to vracel. Přirovnal by ho možná k malému 
biči upletenému z nejjemnějšího hedvábí. I přes svoji hebkost tak štípe. 
Blonďaté vlasy mu padaly do očí. Děti se mu posmívaly, že vypadá jako 
strašák do zelí, ale jemu to nevadilo. Možná nebyl učesaný podle poslední 
módy, ale to mu nic neubíralo na kráse. Naopak, jeho pronikavé zelené 
oči vše jen podtrhovaly.

(„Jak to, že se mnou … (kašel) … mluvíš?“)
(„Asi sis to přál, nechtěl ses na něco zeptat?“)
(„Ne, to určitě ne. Snad jen…“)
(„Ano?“)
Cítil v zádech teplo šlehajících plamenů. Výrůstky z pekla mu vpouštěly 

do zad svoje kopí a zarývaly se co nejhlouběji. Kdyby se snad snažil to 
kopí vytáhnout, nikdy by se mu to nepovedlo. Jen by se popálil. Tričko 
už mu do sebe natáhlo ten zápach. Byl to zápach shnilého života. Trapné 
falešnosti, která se pekla v ohni. Tam už kopí vyhrálo…

(„Bolelo ji to?“)
(„Jen chvilinku, asi jako teď tebe.“)
(„Mě to ale vůbec nebolí, jen se mi těžce dýchá!“)
(„Tak vidíš, není to nic hrozného, nebo snad ano?“)
(„Ne, to není.)

Mnul si ruce. Byl trochu nervózní, nevěděl, co ho čeká. Bude to jako 
procházka rozkvetlým jabloňovým sadem nebo snad jako tenkrát, když 
se málem utopil v tom malém rybníku a kluci ho tam nenechali? Bál se 
odhadovat, nechtěl být nepříjemně překvapený. Doufal však, že se bude 
moci umýt. Nechtěl přijít, ať už to bylo kamkoliv, takhle ušpiněný. Měl 
ruce celé od černé barvy. Pomáhal celé dny malovat kříže na dveře. Popro-
sil ho o to strýc. Měl ho rád. Bohužel dnes kreslil kříž nad jeho dveřmi.

(„Proč to děláš? Zabíjíš ....... (kašel) ……… ráda lidi?“)
(„To víš, že ne. Jenom poslouchám příkazy od Pána. On tomu tak chtěl. 

Snad chtěl potrestat zlé lidi…“)
(„Maminka nebyla zlá!“)

Odtáhl se a podíval se jí do očí …
(„Pán to vidí jinak.“)
(„Lžeš …………(kašel) ………… jdi už pryč! Nechci si už s tebou 

povídat.“)

Lehl si na záda a díval se do ohně. Těla se pálila v neúnosném horku 
a křivila se do nejrůznějších poloh. Kašlal. Nemohl přestat. Cítil kap-
ky dopadající krve na triko, ale nedíval se na ně. Věděl, jak vypadají. 
Během posledních týdnů jich viděl miliony. Miliony rudě zbarvených 
kapek krve.

(„ …………… Pomoz mi, nemůžu se nadechnout!.................“)

Slzy se mísily s krví a tvořily stoky života a smrti. Ruce, černé od 
barvy, se držely trávy a čekaly, až to všechno přestane. Snad nechtěly 
do toho ohně, bály se ho. 

(„Už to bude dobré, jen neplakej.“)

Vzala ho do náručí a jeho hlavu si položila na hruď.

(„…………….Prosím, pomoz mi ……..……………….………………“)
(„…………… Prosím …………………………………………….…….“)

Hladila ho po hlavě a zpívala umrlčí píseň. Tóny se mu linuly do uš-
ních boltců a prorazily tenké stěny. Další stužky krve se mu lily na triko. 
Maminka ho určitě nepochválí. 

Vše utichlo, až na skučící vítr.

Kostnatými prsty mu zavřela víčka a políbila ho na čelo. Vstala a nesla 
ho v náručí. Kolíbala se ve větru, byla už slabá. Vyčerpal ji. Malý kluk jí 
vzal tolik energie, docházely jí síly. Tohle bude její poslední, už nemůže 
dál.

Hodila jeho malé tělo do ohně a dívala se na jeho vlasy, které mizely 
v oranžovém pekle.

Děkuji ti, znělo ve větru jako pohlazení.

Otočila se a vydala se do dáli. Pryč z tohohle kraje …

Ovšem, že víme všichni, jak je 
tato přítomná doba hodně, hodně na 
štíru s pravdou, už jen s tou docela 
obyčejnou lidskou pravdou, jakou 
by měli mluvit jeden k druhému, 
my víme, jak často černé se nám 
představuje jako bílé a bílé jako 
černé, jak domnělý úspěch, neú-
spěch se líčívá ve skutečnosti, jak 
na papíře a v procentech všechno 
vypadá dobře. A tak se ani nedivím, 
že jeden občan, který se také po-
hybuje mezi samými pochybnými 
údaji a čísly, označil tento smutný 
stav naší současné společnosti 
hroznými slovy: Lžeme jeden dru-
hému! A už vůbec se nedivím tomu, 
že je-li i ta obyčejná lidská pravda 
tak bolným způsobem políčkována 
a pohlavkována, že je i tolik zloby 
a nenávisti proti Pravdě věčné, proti 
Bohu, proti Kristu, neboť ukrutný 
král Herodes mně dává k tomu 
vysvětlení: Herodesové, nepřátelé 
Krista Pravdy, se rodí podnes. 
I když nám z toho, drazí, bývá 
smutno, přece jen jako svatí mudrci 
od východu chceme Krista – Pravdu 
Boží vyhledávat, za Ním přicházet, 
Jej uctívat, milovat, poslouchat, aby 
v našich duších i ve zmatcích doby 
rozléval se svatý pokoj a mír!

***
Vzpomeňme na první křesťany. 

Svým zářným příkladem strhovali 
a udivovali pohany, kteří přes 
nebezpečí pronásledování stávali 
se křesťany. Prvotní křesťané 
byli křesťanstvím cele pronik-
nuti a úplně, pro Boha obětovali 
všechno, i své životy - a to každý 
poctivý a opravdový Orel by měl 
dokázat také. Vzpomeňme jen 
pronásledování katolíků v Mexi-
ku, ve Španělsku, v Rusku. Kdyby 
nebyli křesťané proniknuti Duchem 
Kristovým, jistě by takových útrap 
nesnesli a tak hrdinně. Křesťany 
takového druhu potřebuje i doba 
dnešní. Doba, do které vcházíme, 
bude žádat velikých obětí. A kdo 
ponese tíži let, která svět čekají? 
Starší generace? Ta generace, 
která prožila už 2 války světové, 
ta generace, která zešedivěla řeše-
ním otázek poválečných? Ti, kteří 
zmírali v koncentračních táborech 
anebo viděli umírat tisíce svých 
kamarádů. Ne, starší generace 
je pomalu na odchodu. Na scénu 
vystupují mladí. Nedočkaví, ale 
také nezkušení. Co od nás, bratři 
a sestry, chce dnešní doba? Nechce 
od nás zázraků. Chce především, 
abyste neztratili klid a zachovali 
rozvahu. Abyste nepodlehli teroru 
a násilí. Chce od nás, abyste vytrva-
li, byli opravdu mladí, pružní na těle 
i na duchu. Abyste měli kuráž i od-
vahu, abyste se nebáli života a šli 
pevným krokem kupředu. Dnešní 
doba potřebuje lidí, kteří něčemu 
rozumí a nebojí se na sebe vzít 
odpovědnost. Jsme Orli. Jsme vo-
jíni předních řad boje za myšlenku 
pravdy. Někteří tropili si s pravdou 
v poslední době směšnou, ubohou 

Z duchovních úvah a promluv 
P. Bohumila Buriana

(Dovětek na úplný závěr seriálu o P. Burianovi, který působil ve Velkém 
Meziříčí. Seriál vycházel od dubna do října letošního roku.)

hru. My nesme pochodeň pravdy do 
života soukromého i veřejného. Váš 
zjev budiž jasný, vaše slova prav-
divá, přesvědčujme i jiné. Světu 
nesme poselství lásky.

***
Protože náš život odvrací se 

od nauky Kristovy, od věčného 
zákonu mravnosti, zavládla u nás 
zásada bezohledného sobectví 
a touhy po majetku. To je ta pravá 
příčina dnešních poměrů. Nikdy 
nebylo lidstvo více klamáno než 
těmito lesklými frázemi o svobo-
dě svědomí a pokroku dnešního 
moderního pohanství. A působí 
to přímo směšně, když se zdůraz-
ňuje lidstvu, že bude lépe teprve 
tehdy, až bude zničeno křesťanství 
a Církev. Odkřesťanštění veřejného 
i soukromého života, školy, rodiny 
pokračuje strašlivě. Co z toho ply-
ne pro nás? Buďme opravdovými 
praktickými křesťany. Přinášejme 
oběti pro věc dobra. A nemusíme 
se bát! Žádný posměch, žádná po-
hroma nesmí nás zastrašit od cesty, 
kterou jsme si vytkli: Vrátit národ 
český Kristu, přiblížit mu všechny 
zbloudilé bratry. Křesťanská sta-
tečnost je ctnost. Té je zapotřebí 
dnes stejně jako obětavosti pro 
myšlenku orelskou a svornosti! 
V bratrské lásce pospolu musíme 
jít za svým cílem a pak nás nikdo 
nerozdvojí. Svorností malé věci 
rostou, nesvorností i velké se 
rozpadají! A nepřátelé čekají jen 
na vhodnou příležitost a dovedou 
ji k naší škodě využít. Čekají nás 
velké úkoly. Zdoláme je? Ano, 
jestliže budeme svorně postupovat 
ve shodě a společné práci, jestliže 
budeme dbát o posvěcení a upev-
nění nejdříve sebe a prosit o Boží 
požehnání, pak marné proti nám 
jsou vzteky. Bratři a sestry, každý 
z vás buďte bojovníkem myšlenky 
orelské a křesťanské, obhájcem 
církve katolické, strážcem vlasti 
a pokladů národních, šiřitelem 
správného sociálního cítění, vzo-
rem mravního charakteru, jehož 
cílem bude přivést náš církevní 
život a tím i celý národ k lepší 
mravní úrovni v zásadách křes-
ťanských a tím vyplníte úkol svůj 
a prospějete společnosti lidské; 
a tomu všemu volám: Zdař Bůh! 

***
U vědomí, že křesťanská kultura 

je nám od pradávna vlastní, a že ji 
žijeme a bez ní zmíráme, ctíme 
dávné památníky zbožnosti svých 
předků, bdíme nad jejich neporu-
šeností a všímáme si bedlivě jak 
jejich dějů, tak i každé památky 
k nim se vážící. V kostelích a kap-
lích se především modlíme a roz-
jímáme. (Jakub Deml, který se do 
historie našeho farního chrámu 
zapsal svými verši v předsíni kos-
telní, cituje v katolickém Snu čísi 
rozhovor s Picassem: „Po úmorné 
čtrnáctidenní práci šli jsme zase 
s Picassem na procházku městem. 
Picasso: Prohlédněme si tento 
kostel! Kostel je však plný věří-
cích, modliteb a zpěvu. Nemůže si 
nic prohlédnout. Já: Prohlédněme 
si některý jiný. – Opakuje se totéž. 
Potom dlouho kráčíme mlčky. 
Picasso: My ale opravdu žijeme jen 
jako psi!) Naše kostely jsou, Bohu 
dík a chvála, stále plny věřících. 
Ale i oni by rádi o svých koste-
lích a kaplích něco věděli. V této 
knížce to najdou. Budou mít své 
kostely a kaple radši, když si uvě-
domí jejich stáří a třebas i chudobu 
(cožpak náš kraj je jiný?): těm pak, 
kteří přijdou, aby zas odešli, knížka 
připomene, že „je ještě jiný pohled 
na zem a svět, nežli jen onen, kte-
rý známe ze zkušenosti zraků, 
z knih mistrů, z obrazů malířů.“ 
(O. Březina).

Sestavil: Miloš Doležal
Příště: Próza IV. – František Hrubý
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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

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.

Přijmu řidiče MKD,
praxe nutná.

Tel.: 604 255 606.

Hypotéka roku.
Ušetřete až 100.000 Kč!
Pokud do 30. 11. zažádáte o hypotéku, ušetříte tyto poplatky:

poplatek za zpracování hypotečního úvěru
za správu hyp. úvěru 150Kč/měs. (po celou dobu úvěru!)

za obraty a výpisy (po celou dobu úvěru!)
za potvrzení o zapl. úrocích (po celou dobu úvěru!)

a další poplatky dle charakteru úvěru
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

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

Zubní pohotovost
8. 11. MUDr. Milena Koutková, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou

9. 11. MUDr. Věra Dvořáková, 
Štursova 48 7, Nové Město na Mor.

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

Hledáme schop. člověka
pro rozjezd dermat. center.

Kontakt 608 853 147.

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

ve Vel. Meziříčí na Náměstí 84 (stará pošta)

Při odběru zboží nad 500 Kč – zdarma láhev vína.
Při odběru sudového vína nad 20 l – 5 % sleva.

Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18 So 8.30–11

Firma ROSE-M,
prodejna oděvů, Náměstí 84

Po–Pá 8–17
So 8–11
tel.: 566 520 355

ve Velkém Meziříčí.

zřizuje

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

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

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Kontakt: p. Procházková
tel.: 602 325 108

Dodáváme kompletní zařízení
vyvíječe páry, pračky,

sušičky, mandly,
žehličky, žehl. stoly a prkna.

●

Prodám

brambory na uskladnění
Filea 400 Kč/q

Pšenice, ječmen 350 Kč/q

Tel.: 737 937 326.

Prodám

■ Dveře: 1× dýhované, levé, 60, 
z 1/3 prosklené + kovové zárubně, 
1× fl ádrované, levé, 60 + kovové zá-
rubně; odsavač par bílý zn. Zanussi. 
Tel.: 773 699 447.
■ Disky na Fiat Ducato, 15", 4 ks 
+ 2× letní pneu, 90 % vzorku, cena 
dohodou, levně. Tel.: 776 634 525.
■ Avii 31, skříň, bez STK, koroze 
kabiny. Tel. do 15. h 604 792 176.
■ Jeté pneu Barum 165 R 13 
(OR 35, 2× orig, 2× protektor 
1.000 Kč/4 ks. Tel.: 777 556 912.

■ Kuchyňskou linku do tvaru L, 
kombinovaný sporák 2 pl. el., 2 pl. 
plyn, trouba el, kulatý stůl. Tel.: 
739 320 513.
■ Lázeňská kamna, válec nere-
zový a průtokový, ohřívač vody, 
i jednotlivě. Tel.: 605 320 108.
■ Zimní obutá kola na Renault 
Megan s pneu 175/65/14; Ford 
Fiesta, Ka s pneu 155/70/13; Fiat 
Punto, Uno atd. s pneu 155/70/13; 
BMW E36 s pneu 185/65/14; ráfky 

Twingo, Clio. Tel.: 777 182 760.
■ Multifunkční tiskárnu HP 
Deskjet F2180 (tiskárna, skener, 
kopírka), v záruce ještě 1,5 roku, 
cena 900 Kč. Tel.: 739 270 486.
■ Náhradní díly na Š Favorit, 
Peugeot. Kola na Š 120. Tel.: 
723 059 704.
■ Černého perského kocourka 
bez PP, rodiče s PP, šampioni. Je 
velice pěkný, vakcinace a odčerv. 
samozřejmostí. Odběr v pol. listo-
padu. Cena 1.500 Kč. Dvě perská 
koťátka, kocourek černý a kočička 
černobílá, stáří 4 měsíce. Jsou bez 
PP, rodiče čistokrevní, šampioni. 
Odčervení a vakcinace samozřej-
mostí. Cena 1.000 Kč. Dotazy na 
tel. 566 615 553.
■ Pneu 175/70 R 14, zimní, 4 ks za 
2.200 Kč. Tel.: 736 765 160.
■ Osobní auto Renault KAN-
GOO kombi, 5místný, barva šedá 

Jedinečná
vánoční akce!
Půjčky na směnku
až do 200 tisíc!
Pouze na OP!
Omezená akce do 31. 12.!

        Volejte 773 480 376
 728 740 170
 739 302 166

Liga nekuřáků Bory zve všechny na pouťové zábavy

pátek 7. 11. 2008 ve 20 hodin

www.hubnete.cz/power

metalíza, r. v. 2000, stav tacho-
metru 112 000 km, objem motoru 
1390 cm3, výkon 55 kW, 5dveřový, 
výklopné zadní dveře, klimatizace 
man. s pilovým fi ltrem, tažné za-
řízení, tónovaná skla, el. ovl. skel 
předních dveří, centrální dálkové 
zamykání, imobilizér, dělená zad-
ní sedadla, střešní nosič, posilovač 
řízení, rádio s CD přehrávačem, 
přední ochranný rám, přední 
mlhová světla. Cena 129.900 Kč. 
Při rychlém jednání zimní pneu 
zdarma. Tel.: 777 919 828.
■ Jawu, typ 50/21, kolo dámské. 
Cena dohodou. Tel. po 17. hodině 
608 867 076.    (Pokr. na straně 6.)

Skladové vozy za nové ceny

Škoda Fabia Ambiente 1.2 44 kW bílá, dálka, hliníková kola 300.900 207.324 Kč
Škoda Fabia  Ambiente 1.2 44 kW žlutá, sportovní paket, nárazníky 300.500 207.900 Kč
Škoda Fabia Elegance 1.2 51 kW žlutá, nárazníky 359.100 249.570 Kč
Škoda Roomster Style 1. 4 TDI PD 59 kW modrá Polar met.  475.400 374.360 Kč
Škoda Roomster Style 1.4 TDI PD 51 kW šedá Satin met., hagus,  469.400 373.160 Kč
Škoda Superb II Elegance 2.0 TDI PD DPF 103 kW černá perleť 876.900 685.230 Kč
Škoda Superb II Elegance 2.0 TDI PD DPF 103 kW vínová Brunello met 910.900 698.067 Kč
Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI PD 103 kW šedá Satin met., vyhřívaná sedadla, N1 873.200 759.900 Kč
Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI PD 103 kW červená Corrida 837.900 696.000 Kč
+ dalších 30 vozů k výběru na skladě

Referenční vozidla

Škoda Fabia Elegance I 1.4 TDI PD 51 kW žlutá, vyhř. sed., autorádio, 437 150 250.000 Kč 2006/27 000 km
  sport. paket, sig. vzdálenosti při parkování
Škoda Fabia Elegance I 1.2 47 kW černá, vyhř. sedadla 358 300 215 000 Kč 2006/31 000 km
Škoda Fabia Classic I 1.4 TDI PD 51 kW béž. Sahara, centr., el. okna, zrc.  374 400 220.000 Kč 2006/32 000 km
Škoda Octavia Elegance 2.0 TDI PD 103 kW béžová Capuccino, příprava na tel., vyhř. sedadla, 696 350 300.000 Kč 2004/125 000 km
 autorádio MP3, zadní stěrač, maxidot, sluneč. rolo.
Škoda Octavia Combi černá, klima, centrál 530 000 210.000 Kč 2005/102 000 km
Škoda Superb Classic 1.9 TDI PD 77 kW červená met., hl. kola, rádio 717.900 340.000 Kč 2005/63 000 km
Škoda Superb Classic 1.8 T Sahara met. climat. okna. centr.  200.000 Kč 2004/94 000 km

 Horácké autodružstvo
 Velké Meziříčí • tel.: 566 523 141 • novevozy@horacke-vm.cz
 Velká Bíteš • tel.: 566 533 062 • had.vb@quick.cz

KD BORY

sobota 8. 11. 2008 ve 20 hodin
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(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Obutá zimní kola 165 R 13 na Š 
120, 4 ks, vzorek 70 %. Levně. Tel.: 
607 636 023. 
■ Starší pěknou ložnici , bílé 
korpusy, béžová dvířka, hnědé 
lišty. Skříň š 2,40× v 2,55; 4 noční 
stolky, zrcadlo. Postel 2×1,80 m. 
Úložný prostor, matrace pružinové, 
velmi zachovalé. Cena dohodou na 
místě. Tel.: 776 665 551.
■ Š Favorit 135L, r. v. 1989, STK 
10/10, levně. Tel.: 775 609 544.
■ Brambory, kvalitní, vhodné 
na uskladnění, ruční sběr. Cena 
5 Kč/kg, odpad 1 Kč/1 kg. Tel.: 
733 530 355.
■ Škodu Felici i GLX kombi 
diesel, zelená metalíza, 2 airbagy, 
centrál, stř. nosiče tažné, nová STK, 
cena 37.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Pět kusů zimních pneumatik 
Barum Polaris 2, rozměr 165/80 
R 13 83 T M + S včetně namonto-
vaných ráfků na Škodu 120, 125. 
Samotné pneu lze použít na Škodu 
Favorit, Forman a Felicii. Dále pro-
dám L + P blatník na Škodu 125 L, 
verze M1. Tel.: 731 467 892.
■ Venkovní obklad se štípanou 
strukturu, 400×200×55 BEST 
NASTRO I – 100 m2, původní 
cena 400 Kč/m2, nyní 250 Kč/m2. 
Tel.: 603 851 813.
■ Cihly POROTERM , šířka 
30 cm, 3 palety. Cena dohodou, 
možný odvoz. Tel.: 732 474 012
■ Štěňata černého labradora , 
odběr koncem listopadu. Levně. 
Tel.: 608 484 430.
■ Zelí , cena 4 Kč/1 kg. Tel.: 
608 715 020.
■ Dvoupákové vodní chlazení na 
pivo + kleště na točení piva. V. 54, 
š. 41, h. 60. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
602 805 791. 
■ Š 120LX s motorem Š 105, 5 
rychlostí, r. v. 1987, TK do 12/08, 
bez koroze. 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.
■ 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. 
Možnost dovozu. Tel.: 602 732 803.
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, bílé a hnědé z neuskuteč-
něné stavby RD, nové s dokladem 

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.

a zárukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 
4.800 a 9.800 Kč. Dopravu zajistím 
zdarma. Tel.: 777 106 709.
Koupím

■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
Nemovitosti

■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci ve VM, dřevěná chatka, 
ovocné stromy, oplocená. Tel.: 
606 662 871.
■ Prodám nebo vyměním (za byt 
2+1 nebo 1+1) rodinný dům 3+1 se 
zahradou v Mostištích na klidném 
místě. Tel.: 777 824 822.
■ Koupím garáž v Čechových sa-
dech. Nabídky na tel. 736 488 558.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.
■ Hledám k výměně byt 1+1 nebo 
2+1 za OV cihlový 3+1 + doplatek. 
Tel.: 604 320 136.
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Firma AQUEKO hledá ve 
Velkém Meziříčí pro svého spolu-
pracovníka pronájem malometráž-
ního bytu (1+1, garsonka apod.). 
Termín pronájmu od 1. 1. 2009 
– na dobu neurčitou. Kontakt: Ví-

tek – tel. 724 250 315 nebo e-mail:
vitek@jelinkovavila.cz 

■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., cena 
1,865 mil. Kč. RK NEVOLAT. 
Tel.: 602 948 306.

■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Tel.: 731 508 270.
Pronájem

■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, možno i dlouhodobě. Vo-

lat po 17. hodině. Tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu garáž v Křižanově na 
ul. U Školy. Tel.: 602 511 014.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 18. hodině 
776 343 319.
Různé

■ Hledám práci na plný úvazek 
ve Velkém Meziříčí, např. jako uklí-
zečka, pomocná síla apod. Nástup 
dle dohody. Děkuji za případné 
nabídky. Tel.: 739 135 564.
■ Nabízím pořez kulatiny mobil-
ním katrem. Volejte 774 508 404.
■ Prosím nálezce, který našel 
29. 10. 2008 žlutou igelitovou taš-
ku v „Lole Křižanov“ o vrácení do 
redakce týdeníku Velkomeziříčsko. 
V tašce byly dětské body. Děkuji.
Daruji

■ Do dobrých rukou dvě krotká 
koťata , černé a žlutobílé. Tel.: 
566 521 902.

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

Nepůjde el. proud
dne 6. 11. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Mírová 1807/61.
Dne 10. 11. 2008 od 7.30 do 15.30 v Dolních Radslavicích.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Dolní Radslavice vodárna 
(č. 200166) a obec Dolní Radslavice.                                    -E.ON-

(Pokračování ze strany 3.)
V pořadu Manéž Bolka Polívky na začátku lidi vcházeli do vašeho šapitó 
se značkou JJ nad vchodem. Manéže se u vás točí pravidelně?

My zaplaťpánbu hodně spolupracujem. Ten záběr jsme natáčeli při 
jubilejní čtyřicáté manéži. Ta se točila v našem šapitó. A jinak, když se 
na farmě pořádá nějaká akce, posíláme tam šapitó s částí programu.  
A jak jste se s Bolkem Polívkou k sobě zrovna vy dva dostali?

Heleďte, víte, kdy jsem viděl Bolka poprvé? To je takových pětatři-
cet let. My jsme bydleli tenkrát v Praze na Poříčí a můj tatínek učil lidi 
z Barrandova a z divadel chodit po laně, točit talíře, žonglovat… Tenkrát 
jsem přišel domů a zrovna odcházel takovej vysokej nosatej kluk, hubenej 
a já řikám: kdo to je? A on říká: čoveče, to je ňákej Polívka a z toho něco 
bude. Ten je tak šikovnej, ne jako ty, ty lemple. Z té doby se s Bolkem 
známe. Když jsme se vrátili ze Skandinávie, tak jsme se spojili a od té 
doby spolupracujeme. A jak říká Bolek, založili jsme tradici a tradice se 
musí dodržovat.

Neříkal jsem vám tu poslední historku s Bolkem – jak jsme tam přijeli, 
v noci, s těmi pštrosy? 
Ne, to si nevzpomínám…

Tak to vám musim říct.
Heleďte, přijedeme na farmu a Bolek tam měl dva pštrosy – ti na sebe 

doráželi. A já večer říkám: Marcelo, uvidíš, za chvíli sem přijde Bolek, 
protože ti pštrosi mu zdrhnou. Prostě, já to tušil… No a za chvíli přišel 
Bolek a říká: Jaromíre, prosim tě, voni utekli, rozbili tam ohradu, mohl 
bys nám pomoct? Já řikám: no samo. Jednoho jsme vobklíčili klecema 
na tygry a nahnali zpátky do výběhu. Ten druhej nám utek takovejch 
čtyři pět kilometrů. To víte, já ho naháněl na tý americký čtyřkolce a jel 
jsem proti němu a von mě normálně přeskočil! Nicméně skončilo to tak, 
jak jsem si to zrežíroval. Představte si: na farmě na terase seděl Bolek 
a spousta význačných lidí a já jsem jel pomalu na tý motorce, za mnou 
seděl pštros, nade mnou ten jeho obrovskej zobák a já jsem pomalu přijel 
a Bolek se postavil, díval se chvíli a řek pro mě památnou větu: Jaromíre, 
již chápu, že všechny tvé historky jsou pravdivé… (Mnohokrát vyprávěná 
historka Jaromíra evidentně znovu pobavila.)
A jak jste usadil pštrosa na motorku?

No protože jsme ho chytli do takovýho obřího žoku, mí zaměstnanci 
ho dali za mě a ještě ho zezadu přidržovali, aby nemoh spadnout.
Tak když už jsme u těch historek, jak to bylo s tím vaším tygrem, co vás 
prý nedávno rafl  za ruku?

A nerafl . Heleďte, tygr, když rafne, tak tu končetinu nemáte! To nebylo 
zubem, to bylo drápem. Já měl novej svetr a bylo to venku ve výběhu a já 
se předváděl, samozřejmě, kolem byla spousta lidí, a on se mě takhle 
zahák drápkem a já mu řikám: co blbneš, neroztrhej mi ten svetr. A tak 
jsem mu nadzvih tlapu a jak mu sjela, přejel mi s ní přes prsty… já si za 
chvíli řikám: kruci, co to je, takový mokro? Heleďte, on má drápy vostrý 
jako břitvu, já to vůbec necítil, no a tady mi to rozřízl dolů (ukazuje na 
dlani). Moje žena mi to zašila a bylo to.
A nemáte s tím tygrem od té doby problém?

Mám, nesmírně zdivočel.
Ale to byl váš největší mazlíček.

To on je pořád. Heleďte, on nesmí při programu ze stoličky. To žádný 
zvíře, protože jak si začnou dělat, co chtěj, tak vás sežerou. No a včera 
najednou (při prvním vystoupení v Meziříčí) z ničeho nic skočil dolů, 
dvakrát si to takhle proběh a zase utek zpátky nahoru. Jak ho nemáte pod 
kontrolou, tak ho můžete mít na zádech! Patrik je toho vizitkou (směje 
se na syna). Je pravda, že od tý doby, co se tohle stalo, je rozdivočelej. 
Možná je to taky proto, že teď tygry připouštíme.
A jak to bylo s tím elektrickým proudem? Prý vám jej vypnuli v manéži 
přímo při představení…

To taky nevím, jak to bylo…
Říkal pan Výška, že vám to někdo udělal schválně.

Určitě. Heleďte, tam vedlo několik kabelů a zrovna v tu chvíli, když 
jsem byl v kleci s tygrama, tak je někdo rozpojil a utek. Přesně věděl, 
kterej kam vede. Takže tam byla úplná tma.
A jak v takové situaci zvíře reaguje, mohlo vás ohrozit?

Všechno, co vybočí z normálu, zvíře nesmírně znervózní. Projeví se 
jeho pudy, instinkty… Já si myslim, že to byl takovej malej zázrak, že 
jsem votamtuď vylez. 
Takže to někdo provedl pravděpodobně záměrně – myslíte, že to byl 
někdo od konkurence? Já jsem myslela, že ve vaší branži jste všichni, 
jak se říká, jedna rodina…

No heleďte, úspěch se neodpouští. Známe se víceméně všichni, ale 
tyhle konkurenční vztahy, to je jako v každym jinym odvětví. To funguje 
všude a pořád neomylně.
Tak raději k tomu příjemnějšímu – třeba ke zvířatům. Pořád stavíte 
program nejvíc na tygrech?

To ne jen na tygrech… my máme teď nové vystoupení s pumama. 
Z mýho vlastního chovu mám párek pum, zdůrazňuju z mýho chovu, jsem 
na to nesmírně pyšnej. A představte si, že ty pumy jsem naučil jezdit na 
koni, skáčou z jednoho na druhýho. A představte si, že účinkují v jednom 
vystoupení s opicema, s kozama, se psama a všechno jenom na vodítku, 
bez klece… to je Durovova škola. Rus Durov založil v Moskvě divadlo 
zvířat, kde vystupoval například tygr s ovečkou. Mám o něm někde knížku 
(po chvíli hledání ji najde a vítězoslavně ukazuje) – Vladimír Leonidovič 
Durov – Jak jsem krotil zvířata. Některý knihy čtu pořád dokola. To jsem 
rád, že jsem na ni narazil.
A dozvídáte se v těch knihách ještě něco nového?

Pořád! Heleďte, mě lidi považujou za nejlepšího drezéra – mně to 
teda lichotí nesmírně–, kterej všechno dokáže – teda prozatím jsem 
dokázal–, ale já vám na to nikdy nemůžu říct recept. Já to neumím 
tak, že by mi někdo řek: běž a nauč ho chodit po předních. Doopravdy 
přiznávám, neumím. Já zvíře naučím chodit na vodítku, nebo jsem 
s ním v kleci a hraju si s ním. A vidím, k čemu inklinuje, co ho baví, 
to potom dělám! Nenutím ho k něčemu, co ho nebude bavit. To máte 
jako s dětma – škola hrou.
Vyrazíte letos na zimu zase někam do tepla?

Jedna z mých artistek, ta žonglérka, jede do Japonska na festival. Ale já 
se pořád ještě rozhoduju, nevim. Teď mě láká Holandsko. Protože Vánoce 
v Holandsku, to je taková nádhera – voňavá… Zatím ještě nevim, co bude. 
Člověk nikdy neví – můj čas je vod tygrů do tygrů, jak já říkám…
To nikdo neví… i když někdo tomu jde víc naproti.

To já přímo utíkám!
Martina Strnadová

Můj čas je od tygrů do tygrů,
říká jejich krotitel

Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí
pořádá II. ročník výstavy

15.–17. a 22.–23. listopadu 2008
v suterénu Základní umělecké školy Velké Meziříčí, Poříčí 808/7,

v době od 13 do 18 hodin.

Mlýny a mlynáři v prodeji
Všem zájemcům o vlastivědu a regionální historii VGS sděluje, že od 

října 2008 jsou zlevněny všechny svazky Mlýny a mlynáři na Velkome-
ziříčsku o 1/3 (ze 150 na 100 Kč). Jednotlivé svazky můžete obdržet:

Knihkupectví Marie Charvátová, Velké Meziříčí; Informační cent-
rum Velké Meziříčí; Jarošův Mlýn Veverská Bítýška; Městské kulturní 
středisko Náměšť nad Oslavou; Knihkupectví Roman Duba, Nádraží 
ČD, Žďár nad Sázavou; Knihkupectví Věra Šemrincová, Žďár nad Sá-
zavou; Ivana Wasserbauerová Papírnictví – dárky, Měřín; Informační 
centrum a Klub kultury Velká Bíteš; Krajská knihovna Vysočiny Hav-
líčkův Brod.                                                                             Výbor VGS
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FOTBAL – MLÁDEŽ

HANDICAP SPORT CLUB

HOKEJ – MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS

Starší dorost
FK Humpolec – FC VM 0:4 (0:1)
Branky: 2 × Koníř (31., 86.), J. Ve-
čeřa (68.), Z. Večeřa (89). Rozhod-
čí: Reich – Petřivý, Hájek. Sestava: 
Simandl – J. Večeřa (80. Mucha), 
Z. Večeřa, Nožička, Nedoma (15. 
Kubec) – Liška, Budzinský, E. 
Smejkal, Kaminaras (75. Kozuň) 
– Denev, Koníř (86. Horký)
K poslednímu podzimnímu utkání 
dorostenecké divize zajížděli naši 
dorostenci na horkou půdu do 
Humpolce. Utkání se od prvních 
minut hrálo oboustranně opatrně. 
V 31. minutě Smejkal přihrál do 
křídla Denevovi, ten obešel dva 
domácí hráče a naservíroval míč 
před prázdnou branku na Koníře, 
jenž nezaváhal 0:1. Druhý poločas 
už byl zcela v naší režii. Kluci měli 
jasnou územní převahu a domácí 
nepustili do vážnější šance. V 68. 
minutě zvýšili na 0:2. Dalšími 
dvěma góly pak vítězství zpečetili. 
Tímto nám patří konečné sedmé 
místo po podzimní části.     -sme-

Tabulka
 1. Líšeň 13 10 2 1 41:6 32
 2. Třebíč 13 9 0 4 29:13 27
 3. Prostějov 13 7 3 3 23:16 24
 4. Vikt. Otrokovice 13 6 4 3 25:19 22
 5. Bohunice 13 7 1 5 28:28 22
 6. Vrchovina 13 5 3 5 23:18 18
 7. Velké Meziříčí 13 4 5 4 24:19 17

 8. Břeclav 13 5 2 6 18:18 17
 9. Židenice 13 5 1 7 17:26 16
10. Humpolec 13 5 0 8 25:26 15
11. Havl. Brod 13 4 3 6 22:29 15
12. DOSTA Bystrc 13 4 2 7 18:26 14
13. Kunovice 13 3 1 9  9:33 10
14. Uherský Brod 13 3 1 9 15:40 10

Mladší dorost 
FC VM – ČAFC Židenice 0:1 (0:1)
Sestava: Homola – Partl, Kubec, 
Polák, Bambula – Miškela (57. 

Hladík), Pospíšil, Kuřátko, Stupka 
– Liška (68. Fikr), Smejkal (48. 
Maloušek)
FK Humpolec – FC VM 1:2 (1:1)
Branky: vlastní – Miškela, Partl. 
Sestava: Homola – Partl, Kubec, 
Kozuň, Wasserbauer – Miškela (79. 
Vidlák), Pospíšil, Polák (52. Malou-
šek), Stupka (72. Jurda) – Kuřátko, 
Minařík (64. Fikr)
K poslednímu zápasu podzimní 
části jsme zajížděli na půdu no-
váčka soutěže do Humpolce. Od 
začátku naše obrana perfektně 
držela útočníky v ofsajdové pasti, 
ale silný protivítr nás brzdil v kom-
binaci. Bohužel už v osmé minutě 
domácí hráč rozehrál přímý kop do 
malého vápna, kde si ho do vlastní 
branky srazil Kozuň. Naštěstí to byl 
spíš impulz pro naše kluky, kteří 
zapnuli na plné obrátky. V 17. min. 
jsme vyrovnali. V 62. se po faulu na 
perfektně hrajícího Kuřátka pískala 
penalta, kterou Partl proměnil. 
Po podzimní části jsou ml. do-
rostenci na 12. místě (náš cíl bylo 
nebýt horší než 10.), na našem 
kontě 3 výhry, 1 remíza a 9 porá-
žek se skórem 12:29 a ziskem 10 
bodů. Je to sice o dva body víc než 
v loňské sezoně, ale velká absence 
na trénincích se podepsala na naší 
herní kvalitě. Od začátku soutěže 
tak střídavě oblačno: 1. kolo FC 
– Prostějov 0:2; 2. Vrchovina – FC 
0:1; 3. Bystrc – FC 2:3; 4. FC – Ku-
novice 0:1; 5. H. Brod – FC 1:2; 6. 
FC – Uh. Brod 1:1; 7. Líšeň – FC 5:1; 
8. FC – Břeclav 2:3; 9. Tatran Boh. 
– FC 3:0 a v 10. kole to vyvrcholilo 
porážkou s Třebíčí 7:1. Pak konečně 
klukům došlo, že samo to nepůjde 
a do zbývajících třech kol se do toho 
opřeli. V 11. Otrokovice – FC 1:0; 
12. FC – Židenice 0:1; a posledním 

HÁZENÁ – MLÁDEŽ

Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Ledeč nad Sázavou
Sokol VM – SKH D – P Pardubice 
11:9, – Ledeč nad Sázavou 6:10, 
– Havlíčkův Brod 8:17
Hrály: Studená K. (4), Doležalová 
R. – Kratochvílová H. (15), Ko-
pečková K. (3), Koudelová T. (2), 
Janečková D. (2), Sedláčková K. (1), 
Rosová T., Bačová S., Kazderová V. 
Trenérka E. Partlová.

Divize mladší žáci
Sokol VM – SHC Maloměřice 10:
9, 25:19 (12:9), nájezdy 13:4
Hráli: Macoun F. – Janíček M. (10), 
Pavliš D. (8), Stupka T. (8), Veselý 
J. (7), Ambrož M. (1), Fiala M. (1), 
Holub J., Lečbych J., Drápela V., 
Sobotka J., Pažourek L. Trenéři 
Janíček, Šidlo.

Divize starší žáci
Sokol VM – SHC Maloměřice 
20:19 (6:7)
Hráli: Brabec J. – Svoboda J. (6), 
Pavliš D. (6), Horák P. (4), Juránek 
J. (3), Veselý J. (1), Lečbych J., Fia-
la M., Holub J., Janíček M. Trenéři 
Janíček, Šidlo.
Domácí palubovka svědčila žá-
kovským celkům. Dorostenky 
a překvapivě i ženy ve srovnání 
s kunovickou házenou nijak herně 
neoslnily a zůstaly bez bodů.

Divize mladší žáci
Sokol VM – SK Kuřim 6:5, 17:15 
(8:9), nájezdy 9:16
Dramatickou koncovku první části 
souboje osobních obran rozhodl 
domácí celek až šťastnou trefou 
v posledních sekundách. Druhou 
část měření sil ovšem nezačali 
dobře a po celý první poločas „ta-
hali za kratší konec“. Po přestávce 
pak bojovností dokázali otočit 
nepříznivý poměr a vybojovaný 
náskok do závěrečného signálu 
uhájili. V samostatných nájezdech 
pak byli úspěšnější Kuřimští.
Hráli: Lečbych J. – Pavliš D. (9), 
Veselý J. (8), Janíček M. (4), Fiala 
M. (1), Drápela V. (1), Stupka T., 
Holub J., Svoboda F., Ambrož M., 
Sobotka J., Pažourek L. Trenéři 
Janíček, Šidlo.

Divize starší žáci
Sokol VM – SK Kuřim 25:9 (14:2)
Domácí hráči měli po celou hrací 

dobu jasně navrch, v pohodě si 
vypracovávali a proměňovali stře-
lecké příležitosti. 
Hráli: Brabec J. – Juránek J. (6), 
Svoboda J. (5), Horák P. (5), Pavliš 
D. (4), Veselý J. (2), Holub J. (1), 
Janíček M. (1), Lečbych J., Fiala M. 
Trenéři Janíček, Šidlo.

I. liga mladší dorostenky
SHK Kunovice – Sokol VM 31:17 
(14:9)
Úvodní čtvrthodina hry nezvyk-
le patřila aktivnějším a s chutí 
hrajícím Velkomeziříčským (0:2, 
2:4, 6:8). Domácí celek psychicky 
zvedly efektivně sehrané útočné 
akce, jeho výkon pak „nastar-
tovaly“ přesné zásahy spojek ze 
střední vzdálenosti (8:11). Naše 
hráčky výrazně polevily v útočné 
aktivitě, začaly více chybovat 
v rozehrávce. Následně přetížená 
obrana pak nedokázala odolávat 
účinné a nápadité hře soupeře a do 
konce první části hrací doby měly 
již domácí hráčky jasně navrch. 
Po změně stran vyjádřil dosavadní 
čtvrtý celek tabulky svoji převahu 
a navýšil až na propastný dese-
tigólový odstup (42. min 21:11). 
Zbývající minuty již nepřinesly 
ve vývoji souboje nic překvapu-
jícího (28:13). Bylo jen otázkou 
střeleckého apetýtu domácích, 
na jaké hodnotě se zastaví počet 
jejich přesných zásahů. 7 m – hody 
5/3:5/3, vyloučení 3:0.
Hrály: Simandlová H. – Necidová 
S. (6), Kratochvílová M. (5/2), 
Hammerová P. (3/1), Salašová I. 
(2), Valentová D. (1), Rousová N., 
Závišková I., Bártová M., Pavlišo-
vá A., Necidová K., Šmídová Z., 
Palečková H. Trenéři ing. Záviška, 
Vidláková R.                         -záv-

I. liga mladší dorostenky
 1. Zlín 6 5 0 1 168:133 10
 2. Ostrava Zábřeh 6 4 0 2 159:129 8
 3. Zora Olomouc 5 4 0 1 133:113 8
 4. Kunovice 6 4 0 2 163:151 8
 5. Poruba 5 3 1 1 134:125 7
 6. Karviná 7 3 1 3 161:158 7
 7. Otrokovice 6 2 2 2 143:146 6
 8. Veselí nad Mor. 8 3 0 5 167:180 6
 9. Bohunice 6 2 1 3 144:126 5
10. Velké Meziříčí 6 1 1 4 140:161 3

11. Prior Olomouc 7 0 0 7 120:210 0

Krajský přebor I. třídy
V. Meziříčí A – Ledeč nad Sáza-
vou 4:10
Body: Říkovský 2, Šoukal 1, Klíma 
P. 1, Klíma T. 0
V. Meziříčí A – Světlá nad Sáza-
vou 3:10
Body: Říkovský 2,5; Šoukal 0,5; 
Klíma P. 0, Klíma T. 0
Dne 1. 11. přivítalo naše áčko 
soupeře z Ledče a Světlé. Celky, 
pohybující se každoročně v horních 
patrech tabulky, nás přehrály. Dva 
bodíky v každém utkání se podařilo 
získat Říkovskému. I když výsled-
ky obou zápasů nevypadají zrovna 
růžově, naši hráči nezahráli zas tak 
špatně. Bohužel neměli štěstí v kon-
covkách. Za čtrnáct dní jedeme do 
Třeště a Jihlavy.

Okresní přebor I. třídy
Nové Město n. M. B – V. Meziříčí 
B 4:14
Body: Buk M. 4,5; Kořínek 3,5; 
Dvořák 3,5; Buk R. 2,5
Naše béčko zajíždělo v neděli do 
Nového Města. Soupeři nedalo 
šanci a jasně vyhrálo. V zápase se 
dařilo Martinu Bukovi, který ne-
ztratil ani bod. Díky třem výhrám 
za sebou se družstvo drží na špici 
tabulky společně se Žďárem.

Okresní přebor II. třídy
Netín – V. Meziříčí C 16:2
Body: Zelený T. 1, Kampas 1, Ze-
lený D. 0, Prachař 0
Tento zápas probíhal stejným sty-
lem jako v předešlých dvou kolech, 
kdy naši hoši neměli šanci.     

  -tk-
okresní přebor 1. třídy, 2. kolo

V. Meziříčí B – Ostrov n. Osl. 
10:8
okresní přebor 2. třídy, 2. kolo

V. Meziříčí C – Oslavice B 2:16
Lhotky B – N. Dvory 9:9
Sokol Žďár C – Netín 6:12
okresní přebor 3. třídy, 2. kolo

Sázava – Uhřínov 9:9
Netín B – Rovečné B 8:10
okresní přebor 4. třídy, 2. kolo

Dolní Heřmanice – Netín C 6:12
Lhotky C – Vepřová 11:7
okresní přebor 5. třídy, 2. kolo

Lhotky D – Orel Bystřice n. Per. 
C 9:9
Oslavice C – Doubravník 15:3
okresní soutěž skupiny B, 2. 

kolo
Lhotky E – Bory 7:11
Orel N. Město – Uhřínov B ne-
hlášeno

Český pohár, 1. kolo útěchy
Lhotky – V. Meziříčí 7:3
V. Meziříčí B – Pánská Lhota 0:10
Družstvo Lhotek postupuje do 2. 
kola, obě družstva V. Meziříčí 
se pro letošní sezonu s českým 
pohárem loučí. -pl-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – Slavoj Pa-
dov A 6:10 
Sestava Lhotky: Chylík 2, Konečný 
1,5, Lavický 1,5, Nevrtal Z. 1
SK Sokol Lhotky A – TJ Chmelná 
B 10:6
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 2,5, Nevrtal Z. 2,5, Chylík 1,5 

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – SK Nové 
Dvory A 10:8 
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Musil 
2,5, Večeřa 2,5, Vondrák 2,5
Sokol Nové Veselí A – SK Sokol 
Lhotky B 9:9 
Sestava Lhotky: Musil 4,5, Večeřa 
3,5, Doubek 1, Vondrák

Okresní přebor IV. třídy 
Sokol Bystřice n. P. C – SK Sokol 
Lhotky C 7:11 
Sestava Lhotky: Svoboda 4,5, 
Rössler 3, Krčál 2,5, Dufek 1

Okresní přebor V. třídy
SK Nové Dvory B – SK Sokol 
Lhotky D 3:15 
Sestava Lhotky: Hladík 4,5, Nevrtal 
T. 4,5, Šoukal 4,5, Špaček 1,5

Okresní soutěž
SK Ježek Uhřínov B – SK Sokol 
Lhotky E 2:16 
Sestava Lhotky: Kupka V. 4,5, 
Marek 4,5, Holubář 3,5, Kupka M. 
3,5                                        -ach
TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Jiskra Vojnův Městec B 12:6 
Body TK Autocolor Oslavice: Hav-
líček Jiří 4, Brabec Jaroslav 3, Šou-
kal František 3, Trutna Jaroslav 2 
Body okresní přebor 2.

 -fš-

Mládež HHK předvedla o víkendu 
vítězné tažení.

Junioři
HLC Bulldogs o. s. Brno – HHK 
VM 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Junioři HHK vstoupili do druhé 
čtvrtiny sezony sdruženého kraj-
ského přeboru jižní Moravy a Vy-
sočiny vítězstvím na ledě HLC 
Bulldogs. Utkání začalo z naší 
strany ze zajištěné obrany a po 
krásných kombinacích jsme již v 9. 
minutě vedli 3:0. Devět sekund před 
koncem první třetiny se podařilo dát 
domácím při přesilové hře kontaktní 
gól a pak jsme se při střelbě branek 
střídali. Zápas se našim hráčům 
podařilo dotáhnout po bojovném 
výkonu do vítězného konce i přes 
jednostranné vylučování. 
Branky HHK: Trosčák 3×, Kavina, 
Beránek. Sestava HHK: Zezula, 
(Štourač) – Kartůsek, Vondráček 
– Pokorný, Urbánek – Pelíšek, 
Troščák, Křípal – Láznička, Berá-
nek, Konečný – Kavina 

Dorost
HC Dyje Břeclav – HHK VM 2:8 
(0:2, 1:2, 1:4)
K dalšímu utkání odjížděli doros-
tenci po sérii 4 zápasů bez bodu na 
led posledního celku s cílem tuto 
neblahou sérii ukončit. To se sice 
nakonec po přesvědčivém výsled-
ku podařilo, po dvoubrankovém 
vedení z první třetiny jsme dovolili 
soupeři snížit, ale do konce druhé 
části jsme přidali další dvě branky 
a v závěrečné části jsme vedení 
ještě navýšili, ale hra z naší strany 
nebyla úplně ideální, vázla kombi-
nace, tvořili jsme zbytečné chyby, 
čehož soupeř se svou herní kvalitou 
naštěstí nedokázal využít. Povinné 
body jsme získali, hrou jsme ovšem 
vůbec nepřesvědčili.
Branky (asistence): 6. Janák 
(Nedoma), 15. Hándl (Kala), 35. 
Budín, 37. Suk (Rozmahel), 43. 
Hándl (Komínek M.), 45. Vidlák 
(Nedoma), 47. Štěpánek (Komínek 
M.), 58. Komínek D. (Rozmahel, 
Budín). Sestava: Loukota (Tomeč-
ka) – Komínek M., Suk – Vidlák, 
Joch – Štěpánek, Janák, Nedoma 
– Rozmahel, Budín, Komínek D. 
– Hándl, Smejkal, Kala        -sys-

Starší žáci 
HHK VM – Uherský Ostroh 8:2
Branky: Smejkal 3, Burian P. 2, 

Musil, Rozmahel, Burian V. Asis-
tence: Burian V. 3, Smejkal, Burian 
P., Kejda, Štěpánek
HC Šternberk – HHK Velké 
Meziříčí 3:6
Branky: Smejkal 2, Vidlák, Špaček, 
Střecha, Jakeš. Asistence: Rozma-
hel 2, Burian V., Burian P., Jakeš, 
Krejčová. 

Mladší žáci 
HHK Velké Meziříčí – Uherský 
Ostroh 2:8
Branky: Smejkal, Kampas J.
HC Šternberk – HHK Velké 
Meziříčí 1:6
Branky: Lainka 3, Smejkal, Buri-
an, Fiala, Asistence: Sladký, Fiala, 
Kampas M. Drápela                -js-

4. třída
MBK Vyškov – HHK VM 2:3 
(0:0, 2:1, 0:2)
Branka a nahrávka HHK: Bartes 
(Slabý), Sedlák (Slabý), Sedlák (Sla-
bý). Sestava HHK: Juda – Báňa, Ka-
rásek, Janoušek, Dundálek, Pacalo-
vá, Juráček – Slabý, Bartes, Sedlák 
– Šilboch, Úlovec, Novák – Třeštík, 
Müller, Loup. Vyloučení: 2:0. Vy-
užití: 0:1. Střely na branku: 11:22.

5. třída
Svišti Bratislava – HHK VM 0:3 
(0:1, 0:1, 0:1)
Branka a nahrávka HHK: Strnad 
M., Čermák (Strnad M.), Tichý. 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Strnad T., Bezák, Kampas – Str-
nad M., Čermák, Mynář – Tlapák, 
Mičánek, Tichý – Joura. Vyloučení: 
1:2. Využití: 0:0.                -hhk-

Přípravka
I tento víkend probíhal turnaj 
v minihokeji. Tentokrát se ode-
hrával na ZS v Havlíčkově Brodě. 
Zástupci klubu HHK Velké Me-
ziříčí bojovali s týmy – Ledeč n. 
Sázavou, Havl. Brod a Třebíč. Po 
prohře s týmem Ledče n. Sázavou 
3:4 se hoši pustili do tvrdého boje, 
který je odměnil výhrou 4:3 nad do-
mácím týmem Havl. Brodu a také 
nad týmem Třebíče 5:4.
Všechny zápasy byly velice vyrov-
nané, a tak mají naši hokejisté ra-
dost ze zasloužené stříbrné medaile.
Sestava: Ivo Svoboda – brankář, 
P. Slabý, M. Barák, J. Úlovec, R. 
Pitřík, S. Nováček, M. Juda, L. 
Pacal, A. Bíbr, M. Šilboch, K. Pa-
calová, L. Zeisel, M. Bezák a trenér 
Jiří Kudláček                           -pj-

Fotbal Bory
V posledním kole podzimu jsme 
byli také celkem úspěšní mimo 
béčka.
Dorost: Bory – Štěpánov 9:0 
(2:0) 
Tasov – Bory B 3:2 (3:1)
Střelci: S. Coufal a P. Viliš. Zůstali 
jsme na podzim přece jen alespoň 
druzí. Na jaře to jistě ještě spra-
víme. 
Bory A - Štěpánov 2:1 (2:0) 
Diváků 190. Už ve 21. dal M. Špaček 
nádherou hlavičku z přihrávky a po 
trestňáku a hned na to ve 22. navá-
zal náhlou střelou T. Zikmund. Ve 
druhé půli nás zcela zaskočil změ-
něnou taktikou Štěpánov a v 69. dal 
až neuvěřitelně snadnou branku. 
Po podzimu jsme zatím pátí. Náš 
„superstřelec“ Špaček má na kontě 
10 branek. Nejlepší okresní střelec 
má jen 15.                        -ochr-

IV. třída okresní soutěž
sk. B muži

Jabloňov – Olší n. O. 2:0 (1:0) 
Branky: 2× Veleba 
Sestava Jabloňova: Kosmák J. 
– Miška R., Coufal D., Prchal Z., 
Doležal P. – Fischer L., Šlitr T., 
Dobrovolný L., Veleba Š. – Holík 
M., Smejkal L. Střídali: Troščák 
P. a Smejkal J.
Zápas byl velmi vyrovnaný, přesto 
měli domácí více ze hry. Dostávali 
se častěji do šancí, když se dvakrát 
trefi l Veleba. Tímto vítězstvím si 
Jabloňovští zajistili jasné vedení 
ve sk. B a mají náskok po podzimní 
části před druhými Borskými již 12 
bodů.                                      -sme-

FOTBALzápase v Humpolci konečně vy-
hráli 2:1. Střelci branek: Kuřátko 
a Partl 3, Polák a Liška 2 a po 
jedné Smejkal a Miškela.     -kub-

Mladší žáci A
FC VM – Slavoj Pacov 3:0 (1:0) 
Branky: 2× Ráček, Chalupa. Se-
stava: Hladík – Chalupa, Novotný, 
Jůda, Špaček – Vokurka, Procház-
ka, Ráček, Bačák – Liška R, Krčál. 
Střídali: Karmazín, Kožený, Hibš, 
Kurečka
Hosté se představili jako velmi 
houževnatý tým a naši žáci se jen 
velmi těžko prosazovali. Jedinou 
branku v prvním poločase střelil 
Ráček hlavou po rohovém kopu 
Procházky.
V druhé půli Meziříčští zlepšili po-
hyb, zpřesnili přihrávku, vytvořili 
si tlak a šance. Dvě z nich dokázali 
proměnit. Druhý gól dal opět Rá-
ček. Na konečných 3:0 upravil Cha-
lupa střelou z 18 metrů pod břevno. 

 -kol-

Měsíc říjen byl pro handicapované 
sportovce z našeho města náročný 
nejen po sportovní stránce, ale 
i kvůli cestování. Po Nové Pace 
začátkem října následovalo ve 
dnech 17. – 19. října soustředění 
české reprezentace v curlingu 
v německém Schwenningenu, kte-
rého se zúčastnili sportovci Han-
dicap Sport Clubu Velké Meziříčí 
o. s. M. Charvátová, P. Gottlieb 
a za B tým J. Coufal. Se soupeři 
z Německa sehrál výběr české re-
prezentace několik velice kvalitních 
a vyrovnaných zápasů. Podle slov 
trenéra V. Nekovaříka soustředění 
splnilo svůj účel a jen horší kvalita 
ledu byla menší překážkou pro oba 
naše týmy. Německo bude také 
soupeřem české reprezentace na 
listopadové kvalif ikaci MS do 
kanadského Vancouveru
O týden později 25. října odjíždělo 
družstvo z Velkého Meziříčí ve slo-
žení M. Charvátová, J. Coufal, B. 
Dvořák a P. Gottlieb na mistrovství 
republiky vozíčkářů v curlingu, 
které se hrálo v Praze 
Roztylech. Meziříčské 
družstvo mělo velice 
těžkou skupinu – tým 
Slovenské reprezentace 
a tým z Jedličkova ústa-
vu, obhájce titulu. S ko-
legy ze Slovenska těsně 
prohráli a tým Jedličko-
va ústavu porazili 3:2. 
Při shodě bodů rozhodo-
valy uhrané endy a tým 
z Velkého Meziříčí měl 
o jeden méně než soupeř, 
a proto nepostoupil do 
čtvrtfi nále. V závěreč-

ném zápase o čtvrté místo Velko-
meziříčští přehráli soupeře z Brna 
B rozdílem třídy a poprvé po dvou 
letech se naši sportovci vraceli 
z turnaje v curlingu bez medaile, 
což bylo trochu zklamání.
O den později 26. října sehrála 
česká reprezentace vozíčkářů 
v curlingu přátelský zápas s tý-
mem Slovenska, tým Slovenska 
je též soupeřem českého týmu 
na listopadové kvalifikaci. Obě 
družstva si poprvé vyzkoušela 
nový systém měření časového 
limitu, který bude premiérou na 
této kvalifi kaci. Český tým s M. 
Charvátovou a P. Got tliebem 
s HSC VM o. s. svého soupeře po 
vyrovnaném zápase porazili 8:5. 
Velkou výhodou českého družstva 
je znalost ledu v pražské hale. Na 
mistrovství světa postupují pouze 
první dva z této kvalifi kace.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko, děkujeme všem 
sponzorům našeho oddílu HSC 
VM o. s.             Text a foto: -char-

M. Charvátová, P. Gottlieb, J. Coufal a B. 
Dvořák na MČR v curlingu vozíčkářů.

So  8. 11. 13.45 – 15.15
Ne  9. 11. 15.15 – 16.45
So 15. 11. 12.45 – 14.15
Ne 16. 11. 14.15 – 15.45
So 22. 11. 13.15 – 14.45
Ne 23. 11. 14.15 – 15.45
So 29. 11. 14.15 – 15.45

-vid-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ KINO JUPITER CLUB VM
LISTOPAD 2008

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

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                                          Změna vyhrazena!

Sobota 15. listopadu 2008, malá scéna 15 hodin

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 14. 11. 2008.        -prog-

Pátek 21. 11., předsálí JC, 17–21 hodin

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

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

– 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-

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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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
Prodej rezervovaných vstupe-
nek na programovém oddělení 
Jupiter clubu.

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!

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

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových pořádá 
v pondělí 1. 12. 2008 od 17 hodin 
BAREVNOU PRODLOUŽENOU – pro účastníky 
kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin. 
Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu.
Rezervace míst od 5. listopadu 2008 na program. 
oddělení JC, kancelář č. 18, tel. 566 524 572.      -prog-

Středa 5. v 19.30 hodin
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Hvězdné války, jak jste je dosud neviděli…
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají 
všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická republika se pod 
chodidly nekonečných armád bojových droidů otřásá v základech a silám 
temna podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywalker a jeho 
Padawan – učednice Ahsoka Tano se vydávají na cestu, která pro ně bude 
mít dalekosáhlé důsledky. Režie Dave Filoni. Sci-fi  animovaný fi lm USA, 
původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 98 minut

Pátek 7., sobota 8. v 19.30 hodin
TOBRUK
Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války 
v severoafrickém Tobruku. Na základě skutečných událostí.
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého 
města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního 
československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho 
naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfron-
továny s nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním ohrožením 
života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou daň 
– postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy. Odvaha je síla vůle, které 
žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se vyčerpá. Odvaha je 
kapitál, který postupně utrácíme. Poslední rozkaz pak může být příka-
zem k výplatě z konta, které se blíží nule. Režie Václav Marhoul. Hrají: 
J. Meduna, P. Vaněk, R. Nebřenský, K. Rímský, M. Nahálka, M. Hádek. 
Válečné drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 102 minut

Středa 12. v 19.30 hodin
ROLLING STONES
Sex, drogy a rock’n’roll.
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock’n’rollovou kapelu, na 
legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují. Scor-
sese sestavil velice silný režijní tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary 
za svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater v New Yorku po dobu dvou 
dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a přinesl divákům tento fi lmově/hudební 
zážitek. Hrají Mick Jagger, Keith Richards, Martin Scorsese, Christina Aqui-
lera, Bill Clinton a další. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 122 minut

Pátek 14., sobota 15. v 19.30 hodin
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Zachránit svět je pekelná dřina.
O tři Oscary bohatší režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil 
k tomu nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů. Pekelnou výhní 
doruda rozpálený Hellboy zbožňující dobré doutníky a ohnivou krásku 
Liz bude znovu drtit záporáky a k tomu trousit jednu drsnou hlášku za 
druhou. Nejproblematičtějšího zaměstnance přísně tajného Úřadu pro 
paranormální výzkum a obranu tentokrát čeká opravdu náročný úkol. 
Syn vládce podsvětí, princ Nuada, totiž porušil křehké příměří, které 
panovalo mezi lidmi a jeho říší, čímž nastartoval příslovečné peklo na 
Zemi. A má být ještě hůř… Režie: Guillermo del Toro. Akční fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 68, 70 Kč 120 minut

Úterý 18., středa 19. v 19.30 hodin
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Stejná cesta, jiný svět.
Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná 
místní průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu ne-
čekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat 
hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Režie E. Brevig. Hrají B. Fraser, J. 
Hutcherson, A. Briemová, S. Meyers, J. M. Paré. Dobrodružný fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola
STARLET Brno manželů Buryanových pořádá
v pátek 5. 12. 2008 od 17 hodin
BAREVNOU PRODLOUŽENOU – pro účastníky 
kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin. 
Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu.
Rezervace míst od 5. listopadu 2008 na program. 
oddělení JC, kancelář č. 18, tel. 566 524 572. -prog-

Předprodej na vánoční Čechomor zahájen!

Dne 13. 12. 2008 se uskuteční 
v Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí vánoční koncert skupiny 
Čechomor. Vstupenky jsou k do-
stání za 250 Kč v těchto předpro-
dejních místech: Velké Meziříčí 
– eM Móda, Vrchovecká 73, tel.: 
566 521 082; programové oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 523 243; 
MusicData, Sokolovská 250, tel.: 
566 521 370-1; Třebíč – Kapucín 
– Repro, Blahoslavova 97/10, tel: 

568 840 931; 1Shop, Komenského 
nám. 18, tel.: 603 805 908; Náměšť 
nad Oslavou – IC Masarykovo 
nám. 100, tel.: 568 620 493; Velká 
Bíteš – IC, Masarykovo nám. 5, tel: 
566 532 025; Žďár nad Sázavou 
– CK Čedok, nám. Republiky 292, 
tel: 566 623 648. Další předprodej 
v síti Ticketstream a na www.ticket-
stream.cz. Jako host skupiny vy-
stoupí Eliška Ptáčková. Koncertní 
uspořádání bude na stání.    -pp-



Chcete zhubnout přirozenou cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás revoluci v hubnutí!

Srdečně vás zveme na cestu k vaší fyzické i duševní pohodě.

Dr. Krejčík, Dr. Navrátil
Jupiter club Velké Meziříčí

(salonek nad restaurací)
Středa 12. listopadu 2008 v 18 hodin

Přímo na místě vám lékař na vaše přání otestuje základní 
zdravotní parametry.

Tento koncept snížení váhy je doporučován lékaři.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

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

 7. 11. Čáslavice
 8. 11. Benetice 
14. 11. Petrovice
15. 11. Kamenice
16. 11. Studenec

Zlaté slunko za hory zašlo, 
tma se vkrádá tiše do polí, 
srdce si jiný domov našlo 
a Vás už nic nebolí. 
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička ke hrobu zůstala jen.

Dne 2. 11. 2008 již uplynulo 20 let, 
kdy nás opustil náš syn, manžel, ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan 

Josef Ivančík 
z Krevlic.

Stále vzpomínají maminka, manžel-
ka, syn a dcery s rodinami.

Zároveň jsme si 14. 9. 2008 vzpo-
mněli 14. výročí úmrtí našeho man-
žela, tatínka, dědečka, pradědečka 
a prapradědečka, pana 

Josefa Ivančíka st. 
z Krevlic.

Stále vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 6. listopadu 2008 oslaví 70 let 
náš drahý manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

Rudolf Švihálek 
z Oslavičky. 

Do dalších let přejí hodně zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti
manželka, děti a vnoučata. 

Dne 4. listopadu uplynulo 7 roků, 
kdy nás navždy opustil dědeček a pradědeček, pan 

Josef Pipa 
z Blízkova, 

a 5. června jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí 

babičky a prababičky, paní 

Anny Pipové
z Blízkova. 

Stále vzpomíná rodina Pipova.

Já s vámi šla, 
a byla jsem tu ráda. 
Milovala jsem rozbřesky slunce 
a oblohu plnou hvězd. 
Dnů nádherných na tisíce, 
někdy radost, jindy sten, 
však já byla tu s vámi 
a vrátila bych se pro jediný den.

Dne 11. listopadu to budou 4 roky, 
kdy nás navždy opustila paní 

Libuše Kučerová. 
S láskou stále vzpomínají manžel 

a synové s rodinami.

Dne 6. listopadu 2008 vzpomeneme se srdcem plným bolesti a smutku 
11. výročí, kdy nás ve svých 37 letech navždy opustila naše drahá man-
želka, maminka, babička, dcera, sestra a teta, paní 

Drahoslava Veselá, 
rozená Mikysková z Velkého Meziříčí.

Kdož jste ji znali, prosíme o tichou vzpomínku. 
Děkuje rodina.

Tel.: 777 606 471.

Spolek katolického domu & Malé divadlo kjógenu
Naomi kjógenkai ČR

uvádí
představení světového kulturního dědictví UNESCO

Sobota 8. 11. v 19 hodin
Katolický dům v Křižanově

Obec Martinice zve všechny
na

v sobotu 8. listopadu 2008
v KD Martinice.

„Mládež” nad 50 vstup zdarma.

MS Netín vás srdečně zve na

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

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

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

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

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

Nevyužijete nabídku
bezplatné knižní donáškové služby?
Rádi vám pomůžeme.

22. 11. 2008.

Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 
Hudba: Vysočinka
Hosté: Myslivečtí trubači MZLU Brno

pořádá v roce 2008/2009 kurz

Aranžování a vazba květin:
▪ ve středu 27. 11. 2008 v 15.30 hodin.
Adventní věnce – svícny

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

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

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

18. 11. – Poselství od rodičů – co nám naši rodiče zanechali za
  poselství a jak toto dál ovlivňuje náš život a výchovu
  našich dětí.
 2. 12. – Jak spolu v rodině komunikujeme – čím vším mluvíme,
  jak jasná je naše komunikace, jak rozhodně nekomunikovat.

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

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
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!
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FOTBAL

BENFIKA

VOLEJBALHOKEJ

HÁZENÁ

MSD sk. D
FC VM – Dekora Ždírec 1:0 
(0:0)
Branky: Pokorný (76.). Rozhodčí: 
Gasnárek – Střítecký, Smekal, ž. k. 
P. Mucha (30.), Hort (40. ) – Klupka 
(64.), bez č. k. Diváků 260. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, Fober – Hort, Pokorný 
(Průša, Němec (89. Berka), J. 
Krejčí (74. Loup) – Havlíček (62. 
Kratochvíl). 
Potvrdit doma body uloupené 
v předchozím kole na hřišti soupe-
ře nebývá při vyrovnanosti soutěže 
lehkou záležitostí. Potvrdilo se to 
i v utkání se Ždírcem. Už ve druhé 
minutě mohl tuto teorii zviklat 
P. Mucha po centru Němce, ale 
Žďárský se natáhl, jak nejvíc uměl 
a nedůrazné zakončení zlikvido-
val. I v následujících minutách 
Meziříčští neustále zaměstnávali 
obranu protivníka, jenže ukvape-
ná rozehrávka vč. zakončení nic 
výrazného nepřinesly. Do značné 
míry k tomu přispívalo důsledné 
napadání rozehrávky domácích 
dvojicí hrotů Šnobl – Procházka, 
což nutilo zadní řady Velmezu 
k nakopávaným míčům, a ty se 
stávaly snadnou kořistí urostlých 
zadáků Ždírce. Po jedné z těchto 
situací hosté bleskově pronikli do 
otevřené obrany a jen reflexivní 
zákrok Invalda zabránil Šnoblovi 
v otevření skóre. Stále se hrálo 
více na polovině hostů, ale hrozba 
rychlých výpadů nutila Velmez 
k obezřetnosti. Až ve 34. poté, kdy 

Němec u boční lajny ukázal záda 
dvěma protihráčům, se po jeho 
centru ocitl sám před Žďárským 
Havlíček, ale v koncovce neuspěl. 
Stejně se vedlo o chvíli nato dvojici 
Hort – Průša, kdy posledně jmeno-
vaný po ideálním uvolnění od spo-
luhráče svůj sólový nájezd zmařil. 
Velmez stálo hodně sil postupně 
opět zatlačit soupeře převážně na 
jeho polovinu, ale kýžený gólový 
efekt se nakonec dostavil. Běžela 
76., když po několikerém dobývání 
šestnáctky soupeře si za obranu za-
běhl kapitán domácích Hort a jeho 
střílený polovysoký centr umístil za 
záda Žďárského Pokorný. Vedení 
Velmezu mohl po přesných míčích 
za obranu zvýšit střídající Krato-
chvíl, ale ani jednou tváří v tvář 
brankáři Žďírce neuspěl. I Invald 
musel v závěru po rozpačitých 
zákrocích svých obránců prokázat, 
že je mužem na svém místě, ale 
vítězství si domácí vcelku s pře-
hledem uniknout nenechali.     -ber-
Příští utkání v neděli 9. listopadu 
v 10.15 Velké Meziříčí proti Šardi-
cím (na Tržišti)
 1. Šardice 14 10 3 1 30:9  33
 2. Líšeň 14  9 2 3 28:12 29
 3. Hulín 14  8 4 2 27:9  28
 4. Třebíč 14  8 4 2 18:10 28
 5. Vyškov 14  7 3 4 21:17 24
 6. Konice 14  7 2 5 23:25 23
 7. Žďár n. S. 14  6 3 5 24:22 21
 8. Velké Meziříčí 14  6 1 7 20:23 19
 9. Rousínov 14  4 4 6 17:21 16
10. Boskovice 14  4 4 6 15:23 16
11. Ždírec 14  4 3 7 14:21 15
12. Vikt. Otrokovice 14  3 4 7 18:19 13
13. Protivanov 14  4 1 9 11:20 13
14. Napajedla 14  2 6 6 13:21 12
15. Rájec-Jestřebí 14  3 3 8  9:21 12
16. Mohelnice 14  2 3 9 12:27  9

FC VM B – SK FC Křižanov 
4:1 (1:0)
Střelci: 25. Kafka, 46. Beran, 69. 
Berka, 80. Halámek – 57. Novotný 
(PK). Rozhodčí: Ondráček – Kle-
ment, Straka. Delegát: Polodna. 
Sestava domácích: Kučera – In-
vald D., Souček, Kružík, Halámek 
– Jedlička (70. Žák), Netolický, 
Trnka (50. Berka), Kafka – Beran 
(78. Večeřa J.), Dufek
Hosté se bez bázně a hany pustili do 
domácího favorita a měli dokonce 
i náznaky nadějných příležitostí. Ty 
však naštěstí včasným vybíháním 
likvidoval Kučera nebo jeho kole-
gové obránci. Pak šla Benfi ka do 
útoku. Domácí hráči rejdili v kří-
delních prostorech kolem branky 
hostí, a začali tak produkovat svoji 
typickou hru, jež je dostala do 
vedení. Do druhé půle šla Benfi ka 
s předsevzetím dát houževnatým 
hostím ještě jednu branku, aby 
zlomila jejich entuziasmus. To se 
povedlo prakticky po příchodu na 
hřiště. Až příliš brzy splněný cíl 
domácí hráče bohužel ukolébal 

a hosty nezlomil ani v nejmenším. 
Křižanovští nadvakrát proměnili 
penaltu. Přetahovaná naštěstí ne-
trvala dlouho – domácí zvýšili na 
3:1. Hosté se už pak na jakýkoliv 
odpor nezmohli. V závěru se na 
hřišti možná až příliš zbytečně jis-
křilo, ale zkušený sudí Ondráček 
zápas dotáhl ke zdárnému konci 
bez vyloučení. I přes lehce vypjatý 
závěr se celé utkání neslo ve velmi 
sportovním duchu a křižanovským 
hráčům, funkcionářům i fanouš-
kům patří dík za to, že dokázali při-
jmout porážku s patřičnou úrovní, 
kterou věřte mnoho týmů a fandů 
soupeřů z menších obcí předvést 
nedokáže. Ano – takto spolu mají 
vycházet dobří sousedé!       -kre-
 1. Stará Říše 13 9 3  1 29:8  30
 2. Náměšť n. O. 13 7 5  1 30:16 26
 3. Bohdalov 13 7 2  4 18:14 23
 4. V. Meziřičí B 13 5 6  2 28:13 21
 5. Přibyslavice 13 5 6  2 23:11 21
 6. Rantířov 13 5 5  3 17:15 20
 7. Třešť 13 6 2  5 26:25 20
 8. Rapotice 13 4 5  4 28:26 17
 9. Budišov 13 4 4  5 19:23 16
10. Šebkovice 13 3 5  5 15:21 14
11. Křižanov 13 3 3  7 17:26 12
12. Kouty 13 3 2  8 16:26 11
13. Herálec (ZR) 13 3 1  9 18:37 10
14. Čáslavice 13 2 1 10 17:40  7

VSK Technika Brno – HHK VM 
4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky: 3. Mráz (Zapletal), 6. Špok 
(Zapletal), 29. Špok, 42. Korotvič-
ka (Špok, Šebek) – 21. Janda, 29. 
Bezděk. Sestava HHK VM: Míča 
(6. Betinec) – Smejkal, Stráňovský, 
Konta, Vlašín, Plch, Pálka, Kochá-
nek – Bula, Bukáček, Kunstmüller 
(41. Jánský) – Nekvasil, Janda, 
Bezděk – Sobotka, Bašnár, Dostál. 
Rozhodčí: Klimecký – Dučák, Po-
láček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0, 
v oslabení 0:0. Střely na branku: 
38:17. Diváků: 143.
Čeněk Kundela (trenér Techniky): 
„Musím říct, že to nebylo jednodu-
ché vítězství. Velké Meziříčí není 
vůbec špatný mančaft, chodí do 
soubojů, dobře bruslí. My potře-
bujeme nutně dělat body, což se 
dneska povedlo. Dneska nejsem 
spokojen ani tak s předvedeným 
herním projevem, ale především 
s bojovností, kterou kluci předved-
li.“ Bohumil Prachař (trenér Velké-
ho Meziříčí): „Prohra určitě mrzí, 
ale řekl bych, že dneska byli domácí 
o ty dva góly lepší a vyhráli zaslou-
ženě. Prokázali větší důraz v kon-
covce, my jsme zase udělali zby-
tečné chyby. První gól byl chybou 
gólmana a třetí – opět chyba bran-
káře, kdy to namazal přímo na hůl 
soupeři. To v podstatě rozhodlo.“

Ostatní výsledky 15. kola: Orlová 
– Pelhřimov 5:4, Šumperk – Břeclav 
7:0, Valašské Meziříčí – Prostějov 
4:1, Šternberk – Vsetín 5:1, Hodonín 
– Přerov 5:1, Uničov – Nový Jičín 
4:2, Žďár n. S. – Opava 3:6.
HHK VM – SHK Hodonín 3:6 
(1:0, 2:2, 0:4)
Branky a nahrávky: 7. Konta (Ne-
kvasil), 26. Heřmanský (Dostál), 35. 
Bukáček (Pálka, Hudcovský) – 32. 
Zábranský (Hoza), 38. Zábranský 
(Roháč), 44. Hoza (Zábranský, 
Protivný), 45. Peš (Matušek), 45. 
Jurásek (Čárský, Protivný), 53. 
Protivný (Pokorný, Jurásek).
Sestava HHK VM: Míča (Betinec) 
– Smejkal, Stráňovský, Konta, 
Vlašín, Heřmanský, Pálka, Plch 
– Bula, Bukáček, Kunstmüller, 
Nekvasil, Janda, Bezděk, Sobotka, 
Hudcovský, Dostál, Krča, Bašnár, 
Jánský. Rozhodčí: Mech – Hum-
políček, Pospíšil. Vyloučení: 4:3. 
Využití: 0:1, v oslabení 0:0. Střely 
na branku: 32:32. Diváků: 459.
Ostatní výsledky 14. kola: Pelhři-
mov – Žďár n. S. 7:4, Opava – Uni-
čov 4:2, Nový Jičín – Technika 
Brno 4:0, Přerov – Šternberk 1:4, 
Vsetín – Valašské Meziříčí 4:5 SN, 
Prostějov – Šumperk 2:5, Břeclav 
– Orlová 2:4.

Program na tento týden:
Neděle 9. 11. 2008 v 17.00 HC 
Uničov – HHK Velké Meziříčí (ZS 
Uničov)                                  -hhk-

TJ Spartak V. Bíteš B – HHK VM 
B 5:2 (2:1; 1:1; 2:0)
Rozhodčí: Sysel, Musil. Poměr 
střel: 43:25. Branky TJ Spartak 
V. Bíteš B: 15. min. Staněk (Holík 
J.), 16. min. Holík P. (Staněk), 40. 
min. Tuček (Holík J.), 53. min. 
Rozmahel, 55. min. Marek (Ho-
lík J.). Branky HHK V. Meziříčí 
B: 10. min. Plhák (Krča), 36. min. 
Kudláček J. (Šlapal, Vrána). Vy-
loučení: 15:11, využití 3:1. Sestava 
V. Bíteše: Šeba – Jabůrek, Trnka 
– Dačev, Coufal – Tuček – Pohl, 
Holík J., Holík P. – Žák, Staněk, 
Benčík – Benda, Rozmahel, Ma-
rek. Sestava V. Meziříčí: Komínek 
– Kudláček M., Martinec – Peterka, 
Invald – Hrnčíř, Navrátil R. – Kud-
láček J., Šlapal, Vrána – Chatrný, 
Šoukal, Malec – Krča, Tůma, Plhák 
– Navrátil M.
Zápas začal ve svižném tempu 

z obou stran. S první brankou byli 
šťastnější hosté. Ovšem domácí 
o pět minut později dvěma vyu-
žitými přesilovkami 5:3 během 
jedné minuty otočili stav. Od druhé 
třetiny byli aktivnější hráči Bíteše. 
Paradoxně to byli právě hosté, kte-
ří vyrovnali skóre. Do kabin šli 
ale s jednobrankovým náskokem 
domácí, když v poslední minutě 
skórovali při hře 4:4. Do třetí třeti-
ny nastoupili hráči HHK se snahou 
něco se skórem ještě udělat, ale Bí-
tešští je chytrým kouskováním hry 
nepustili do tempa. Přitom dokázali 
využívat chyb hostů a svými nebez-
pečnými výpady neustále zaměst-
návali jejich gólmana. Výsledkem 
byly další dvě branky.                 -ht- 
Výsledky ostatních zápasů: TJ Ná-
měšť n. Osl. – SK Mostiště nehráno, 
HC V. Bítýška – HC Křižanov 14:5, 
TJ Řečice – HC Nedvědice 10:1

Gebre Selassie zajistil remízu

Český pohár mužů
TJ Sokol VM A – HK Královo 
Pole 24:23 (13:12)
V nezvyklém čase v pátek o půl 
sedmé naše áčko přivítalo v pohá-
rovém utkání prvoligový tým HK 
KP Brno. Královopolským momen-
tálně patří sedmá příčka a zhruba 
70 diváků vidělo zajímavou kon-
frontaci s týmem, s nímž bychom 
se v příštích letech chtěli měřit. 
Soupeř přijel s mladým týmem, 
věkově tedy byly síly přibližně vy-
rovnány. S několika spoluhráči se 
mohl potkat náš Roman Matušík, 
který v Králově Poli nějakou dobu 
působil.
Po vyrovnaném prvním poločase, 
kdy jsme se se soupeřem přetaho-
vali o vedení, jsme nastoupili do 
druhého poločasu s jednobranko-
vou ztrátou na soupeře. V útoku 
se často prosazovala naše křídla. 
Soupeře v útoku zdobily perfekt-
ní kombinace a častá zakončení 
z postu pivota. Soupeř si vedení 
o gól udržoval přibližně do 50. 
minuty, kdy bylo utkání často 
přerušováno vylučováním na obou 

stranách a viděli jsme tak i situaci, 
kdy jsme hráli přesilovku 4 na 3. 
Rozkouskovaná hra pomohla našim 
hráčům. Dostali jsme se konečně 
do těsného vedení. V 57. minutě 
se nám na chvíli podařilo odpoutat 
od soupeře na rozdíl dvou branek. 
Dramatický a nervy drásající závěr 
utkání zvládli naši hráči perfektně, 
kdy se jim dařilo držet déle míč. Na 
vítězství nic nezměnil ani závěreč-
ný devítimetrový hod hostí.
Celé utkání jsme na rozdíl od mi-
nulých hráli velice koncentrovaně. 
V útoku jsme tolik nespěchali 
se zakončením a čekali na vylo-
žené šance. V obraně jsme včas 
přistupovali k útočícím hráčům 
a přerušovali hru. Na postu křídel 
se několika důležitými brankami 
blýskli Ladislav Konečný a Radim 
Fischer, v obranné fázi byl tvrdou 
avšak čistou hrou oporou Pavel 
Kříbala. Za výkon je však potřeba 
pochválit celý tým, postup do další-
ho kola poháru je zasloužený.
Sestava a branky: Stoklasa, Kotík 
– Konečný (6), Fischer (6), Matušík 
(4), Večeřa (4), Šidlo (2), Necid (1), 
Kříbala Pavel (1), Kříbala Petr, Kří-
bala Martin, Bezděk Jakub.

Ostrý start v novém soutěžním roč-
níku absolvovali o posledním říjno-
vém víkendu kadeti. Ti hrají svoji 
soutěž jako každoročně turnajově 
– dvanáct extraligových mužstev 
regionálně rozdělených do dvou 
skupin. První turnaj skupiny B se 
hrál tentokrát v Ostravě.
Celek našich kadetů se dával dohro-
mady opět za pochodu, v kádru se 
objevily nové naděje, odchovanci 
dobronínského, havlíčkobrodského 
a jihlavského volejbalu. 
Kluci zahájili turnaj vítězně, 
v prvním, hodně důležitém zápa-
se, porazili vrstevníky z Hradce 
Králové 3:1 (19, –22, 18, 17). Dru-
hý soupeř byl bohužel nad jejich 
síly VM – Zlín 1:3 (19, –19, –13, 
–14). Další zápas zahajovaly naše 
barvy s loňským mistrem republi-
ky. Kluci se vytáhli k výbornému 
výkonu, nakonec však vítězství 
neoslavili. VM – Brno 2:3 (28, 
21, –21, –20, –9). V předposled-
ním zápase turnaje je čekal celek 
domácích. V utkání sice náš celek 

bojoval do posledních míčů, ale to 
bylo bohužel málo. Ostrava – VM 
3:0 (23, 25, 19). Čekal je tak již 
pouze jeden soupeř a boj o čtvrtou 
příčku. Celek České Třebové se 
v utkání představil jako kvalitnější 
tým a je nutno přiznat, že až na za-
váhání ve druhém setu měl vývoj 
zápasu pod kontrolou. Česká Tře-
bová – VM 3:1 (16, –15, 22, 18) 
Naše naděje tak nakonec obsadily 
pátou příčku s jedním vítězstvím 
a je zřejmé, že to budou mít ve 
druhém rozhodujícím turnaji hod-
ně těžké.
Ostatní výsledky: Brno – Č. Třebo-
vá 3:0, – H. Králové 3:0, – Zlín 3:0, 
– Ostrava 2:3, Zlín – Ostrava 3:2, 
– Č. Třebová 3:0, – H. Králové 3:0, 
Ostrava – Č. Třebová 3:1, – Hra-
dec Králové 3:0, Č. Třebová – H. 
Králové 3:0                           -kon-
Tabulka EX–KTI skupina B po 

1. turnaji:
1. SG L. Daňka Brno 5 4 1 14:5  442:356 9
2. VK DHL Ostrava 5 4 1 14:6  459:405 9
3. Fatra Zlín 5 4 1 12:6  420:321 9
4. VK So. Č. Třebová 5 2 3  7:10 330:397 7
5. Sp. Velké Meziříčí 5 1 4  7:13 421:454 6
6. Slavia Hrad. Král. 5 0 5  1:15 260:399 5

V sobotu se v tělocvičně u kostela 
střetly dva dosud nejlepší kolektivy 
juniorské extraligy. Náš oslabený 
celek byl vyrovnaným soupeřem 
brněnským volejbalistům bohužel 
pouze v úvodních dvou setech.
Spartak VM – Volejbal Brno 0:3 
(-21, -22, -11) 0:3 (-19, -15, -18)
Trenérovi Vašíčkovi opět scházeli 
někteří hráči, nejvíce asi Vrána, 
jehož blokařský post musel obsadit 
mladým a nezkušeným Sklenářem. 
Do prvního zápasu nastoupili naši 
hráči bez libera, neboť Kliment za-
ujal post nahrávače, na bloku hrál 
Pařízek s již zmiňovaným Sklená-
řem, na postu diagonálního hráče, 
univerzála nastoupil Šimek a na 
smeči dvojice Trojan, Málek. 
Naši hráči nezačali špatně, dokázali 
s favoritem držet krok, těsně před 
koncovkou dokonce ještě vedli 
17:14. V těchto chvílích však začal 
poprvé působit kvalitní servis sou-
peře. Díky němu se našim hráčům 
přestalo dařit na příjmu a soupeř 
získal rozhodující náskok. Druhý 
set se odehrál takřka na bod stejně 
a to nevěštilo nic dobrého. Ve třetím 
setu šli hosté z Brna od začátku za 
svým cílem a brzy bylo zřejmé, 

že se nebude hrát dlouho (2:12). 
Nakonec byli hráči i diváci rádi, že 
na konci bylo na ukazateli skóre na 
naší straně dvouciferné číslo.
Bohužel i druhé utkání se stalo 
především koncertem servisu br-
něnských hráčů, naopak v našem 
týmu se nenašel nikdo, kdo by do-
kázal zvednout náš prapor. Pochopi-
telným důsledkem pak byla hladká 
porážka i ve druhém utkání. 
Porážky s tradičním rivalem a pře-
devším způsob pochopitelně mrzí, 
daleko důležitější zápasy však klu-
ky teprve čekají. A na ty se musejí 
dát dohromady. První je čeká již za 
týden v Olomouci.
Sestava VM: Dvořák, Šimek, 
Málek, Trojan, Pařízek, Kliment, 
Sklenář, Vašíček.
Ostatní výsledky: Ostrava – Zlín 
3:0, 0:3, Hradec Králové – Olomouc 
3:1, 3:0                                   -kon-
Tabulka EX-JRI, sk. B po 5. kole:
1. Volejbal Brno 10 10 0 30:6 20
2. TJ Spartak V. Meziříčí 10  5 5 20:19 15

3. DHL Ostrava 10  5 5 20:19 15
4. Fatra Zlín  8  5 3 18:12 13
5. Slavia Hradec Králové 10  3 7 13:24 12
6. TJ Nový Jičín  8  3 5 12:16 11
7. UP Olomouc  8  0 8  3:14  8
8. SCM ČVS kadeti  4  3 1 10:6   7

O víkendu proběhlo v Dětském stře-
disku Březejc celostátní setkání At-
letiky vozíčkářů. Koulařka Eva Ka-
canu (vlevo) zvítězila nejen v českém 

Paralympici se sešli v Březejci

poháru, ale také na paralympiádě 
v Pekingu. Podrobnosti o akci najde-
te v příštím čísle Velkomeziříčska. 

Text a foto: Martina Strnadová

Divize muži
Sokol VM B – Sokol Bystřice n. 
P. 39:21 (18:12)                    -nav-
II. kolo Českého poháru žen
Sokol VM – Jiskra Otrokovice 
po 2. prodloužení 40:41, 36:36, 
30:30 (13:14)
7 m – hody 6/4:7/7, vyloučení 2:2.
Hrály: Zelníčková M., Lavická 
J. – Hrůzová J. (17/2), Hublová 
H. (9), Chlubnová J. (5), Plachet-
ská Z. (3/2), Hammerová T. (2), 
Mejzlíková K. (2), Vidláková R. 
(1), Hladíková (1), Svobodová D., 
Svobodová J., Fischerová M. Trenér 
ing. Tvarůžek.

II. liga ženy
SHK Kunovice – Sokol VM 36:27 
(21:17)
Oba celky od úvodních minut 
začaly v rychlém tempu a prefero-
valy více útočné činnosti. Začátek 
vyšel lépe domácímu celku (6:4, 
11:8). S přibývajícími minutami 
převzaly střeleckou taktovku Vel-
komeziříčské (13:14). Škoda, že 
zbrklostí, neproměňováním šancí 
a zejména „školáckými“ chybami 
přenechaly zpět aktivitu do rukou 
domácího celku. Ten se pak snad-
no prosazoval přes naši nesourodou 

obranu a bez větších problémů na-
vyšoval brankový odstup (17:14). 
Závěr prvního poločasu zastihl 
náš tým v těžkém herním útlumu, 
a tak si dynamičtější soupeř získal 
výraznější náskok. Po změně stran 
oboustranně rychlé tempo nijak ne-
opadalo. Výrazným rozdílem ve hře 
soupeřů byla efektivita střeleckých 
pokusů. Tuto statistiku jasně opa-
novaly Kunovické, čímž se rychleji 
měnil počet zásahů na jejich straně 
(25:19, 28:20, 31:21). Vítězný tým 
pak pestřejší a rychlejší útočnou 
hrou po zásluze zvítězil. 7 m – hody 
7/5:6/3, vyloučení 4:5.
Hrály: Zelníčková M., Panáková 
L. – Vidláková R. (9), Hrůzo-
vá J. (7/1), Plachetská Z. (4/2), 
Hublová H. (4), Hammerová T. 
(2), Fischerová M. (1), Hladí-
ková, Chlubnová J., Svobodová 
J. Trenér ing. Tvarůžek.   -záv-

II. liga ženy
1. Prior Olomouc 5 4 0 1 130:112 8
2. Velké Meziříčí 6 4 0 2 176:165 8

3. Poruba „B“ 5 4 0 1 150:147 8
4. Veselí n. Moravou „B“ 5 3 0 2 142:127 6
5. Kunovice 6 3 0 3 160:159 6
6. Karviná 5 2 0 3 130:120 4
7. Bohunice 6 2 0 4 147:157 4
8. Paskov 6 0 0 6 125:173 0

Odchovanec velkomeziříčského 
fotbalu Theodor Gebre Selassie, 
který v současné době hraje za 

Slovan Liberec pomohl v nedělním 
utkání Gambrinus ligy proti Mladé 
Boleslavi svému týmu k zisku bodu, 

když v 77. minutě utkání vyrovnal 
svým prvním ligovým gólem na 
konečný výsledek 3:3.        -horal-

SPORT TÉŽ
NA STRANĚ 7.


