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Individuální konzultace, skupinová setkání, terapeutická sezení
Mgr. ELEN SEJRKOVÁ

Náměstí 3 – (nad rest. „Obecník“) – 3. patro
Objednejte se, prosím, předem, na čísle 608 754 953

Císařské manévry 
– již tento víkend!
5. a 6. září 2009
Náměstí a zámek ve Velkém 
Meziříčí
Převážná část dvoudenního pro-
gramu se uskuteční na zámku 
a v jeho těsné blízkosti. Pouze 
slavnostní uvítání následníka 
trůnu městskou radou, která 
bude rovněž oděna do dobových 
kostýmů, proběhne v sobotu 
v jedenáct hodin na náměstí. 
Zazní projevy, bude vypálena 
čestná salva a shromážděné pub-
likum se seznámí s víkendovým 
programem. Následně se zhru-
ba stočlenný historický průvod 
odebere na zámecké nádvoří.
Na zámku bude program pro-
bíhat po oba dva víkendové 
dny, ale seskupení účinkujících 
bude každý den jiné. Jedinou 
výjimkou je kejklíř Vítek (viz 
foto), který bude diváky bavit 
v sobotu i v neděli.
Více strana 8.

4 klíče 
k velkomeziříčské 
bráně – letos už 
17. ročník!
5. září 2009 od 19.30
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Oblíbená soutěž se tentokrát 
koná v rámci oslav, které jsou 
připraveny ke stému výročí ko-
nání císařských manévrů u Vel-
kého Meziříčí. Soutěžní klání 
zástupců čtyř měst (Velké Me-
ziříčí, Velká Bíteš, Křižanov, 
Měřín) v čele se svými starosty 
o putovní sadu čtyř klíčů (na 
snímku) je připraveno v duchu 
manévrů! Kromě toho zpestří 
sobotní večer vystoupení dívčí 
kapely A.T.P. z Velkého Meziří-
čí pod vedením Lenky Vaskové 
ze zdejší základní umělecké 
školy. Na závěr soutěže, zhru-
ba kolem 22. hodiny, potěší 
posluchače produkce reviva-
lové skupiny ABBA STARS.

Avizní okénko připravila:
Iva Horká

Jupiter club i týdeník Velkome-
ziříčsko mají nová telefonní čísla, 
stávající se ruší.
Jupiter club:
566 782 001 (sekretariát)
fax: 566 782 032
Velkomeziříčsko:
566 782 007–9
fax: 566 782 033

Všechny kontakty již vyšly 
v kompletním telefonním seznamu 
na stránkách Velkomeziříčska. Pro 
ty, kterým seznam dosud chybí 

Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který u nás proběhne 
7. 10. 2009 od 9 do 16 hodin. Budete si moci prohlédnout naše zaří-
zení, terapeutické dílny, vzdělávací centrum při ÚSP a také zhlédnout 
ukázky hipoterapie a canisterapie.
V tomto týdnu, který je mimo jiné vě-
nován celostátní akci nazvané „Týden 
sociálních služeb ČR“, pro vás připra-
vujeme samostatně otevřené dílny, 
a to 8. 10. 2009 od 9 do 16 hodin. Ná-
vštěvníci si mohou zkusit vyrobit různé 
drobnosti z keramiky, pedigu, drátků, 
papíru, malbu na hedvábí a batikování. 
Do pestrého programu bude zahrnuta 
i ukázka muzikoterapie.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Klienti a zaměstnanci ÚSP Křižanov

Včera začal nový školní rok.
Do lavic usedlo téměř 68 tisíc dětí

Vyučování ve školním roce 2009/2010 bylo zahájeno včera, tedy v úterý 
1. září 2009. Podle sdělení tiskové mluvčí kraje Jitky Svatošové usedne 
do lavic v kraji Vysočina celkem 41 300 žáků základních škol a 26 000 
studentů středních škol. Celkem jde tedy o téměř šedesát osm tisíc dětí.

Ač je teprve úplný začátek nového školního roku, přinášíme některé 
užitečné informace o jeho průběhu již nyní.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010 a školní rok 
skončí ve středu 30. června 2010. Podzimní prázdniny připadnou na 
čtvrtek a pátek 29. a 30. října 2010. Vánoční prázdniny začínají ve středu 
23. prosince 2009 a vyučování bude opět zahájeno v pondělí 4. ledna 
2010. Pololetní prázdniny pak připadnou na pátek 29. ledna 2010. Jarní 
prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny 
v termínu od 8. do 14. února 2010. Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek a pátek 1. a 2. dubna 2010. Zápis do 1. ročníku základních škol 
se uskuteční v období od 15. ledna do 15. února 2010.

„Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno (počty právnických 
osob) 275 mateřských škol (z toho 271 zřizovaných obcí, 1 krajem, 3 jiným 
zřizovatelem), dále 267 základních škol, přičemž je 134 úplných, 116 má-
lotřídních a 17 ‚speciálních‘ škol (249 zřizovaných obcí, 14 krajem a 4 
jiným zřizovatelem), dále 72 středních škol (52 zřizovaných krajem a 20 
jiným zřizovatelem). Potom čtrnáct vyšších odborných škol (9 zřizovaných 
krajem, 5 jiným zřizovatelem); pětadvacet základních uměleckých škol 
(18 zřizovaných obcí, 6 krajem a 1 jiným zřizovatelem) a dvacet domů 
dětí a mládeže (11 zřizovaných obcí, 7 krajem a 2 jiným zřizovatelem),“ 
sdělila přesné počty tisková mluvčí. Podle jejích informací nastoupí do 
prvních ročníků základních škol v našem regionu 4 805 žáků.

Zápisové lístky do prvních ročníků středních škol a učilišť v re-
gionu odevzdalo 5711 studentů. Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2009 
celkem 95 škol a školských zařízení.                                  Iva Horká

Úplná uzavírka obce Mostiště 
u Velkého Meziříčí skončila minulý 
pátek ráno. Most přes potok u školy 
je zpoloviny průjezdný a řidiči už 

Velkomeziříčští během prázdninových měsíců 
zrealizovali po městě i na školách mnohé akce, které 
dětem zpříjemní vstup do nového školního roku. Na 
prvním místě přitom bylo hlavně zajištění větší bez-
pečnosti dětí.

„Příspěvkem k jejich bezpečnosti je zejména no-
vý chodník s veřejným osvětlením v podchodu pod 
viaduktem mezi ulicemi Družstevní a Bezručova,“ 
uvádí starosta František Bradáč. Ten bude dokončen 
během měsíce září a děti ze západní části města se po 
něm dostanou bezpečně do škol v Čechových sadech 
v průběhu celého dne i roku. Zkratka byla hojně 
využívaná nejenom dětmi i dosud, avšak chůze po 
nezpevněné a nerovné pěšině pod mostem s sebou 
nesla četná rizika. Město se o úpravu cesty snažilo již 
dávno. Komplikací však byl vodovodní přivaděč na 
Třebíč, který v těchto místech vede a byl v havarijním 
stavu. Vodárenská společnost jej letos konečně začala 
opravovat a město se tak mohlo následně pustit i do 
stavby chodníku s osvětlením. Práce vyjdou přibližně 
na osm set tisíc korun.

Četných oprav se dočkaly 
i budovy škol

Děti, které se prvního září vypravily do základní 
školy na Komenského ulici, šly po nově opravené 
komunikaci. Kostelní ulice byla totiž předlážděna 
stávajícími žulovými kostkami, což stálo sto tisíc ko-

run. Podstatně dražší byly úpravy uvnitř budovy školy. 
„Nové sociální zařízení v obou patrech a rekonstrukce 
zázemí pro učitele vyšly na více než dva miliony korun,“ 
informuje místostarosta Josef Komínek.

Podobně město investovalo i do budovy na Poštov-
ní, jejíž horní patro od loňska obývá základní škola 
a praktická škola. V přízemí je pak školní jídelna. 
V celé budově byla během prázdnin vyměněna všechna 
okna včetně nových parapetů i žaluzií, což si vyžáda-
lo jeden milion a šest set tisíc korun. Za dalších asi 
šest set sedmdesát tisíc pak byla zateplena střecha, 
která získala novou krytinu. „Změnily se tak tepelné 
parametry celé budovy,“ připomíná vedoucí staveb-
ního odboru městského úřadu Antonín Kozina. „Náš 
zřizovatel kraj Vysočina navíc asi za 300 tisíc korun 
zajistil splnění normy dozvuku ve třídách,“ doplňuje 
ředitel školy Josef Prokop.

Základní škola na Sokolovské ulici má novou kotel-
nu, což pro město znamenalo investici ve výši jednoho 
a půl milionu korun.

„Na základní škole Oslavická jsme zase dělali 
v některých třídách prvního i druhého stupně nové 
podlahy,“ dodává místostarosta Komínek. Ty stály 
čtyři sta padesát tisíc korun. 

V kuchyni pak přibyl nový lapač tuku. Za dalších 
tři sta tisíc korun pak město zajistilo úpravu akustiky 
ve dvou specializovaných učebnách základní školy na 
Školní ulici.                                  Martina Strnadová

Přispěli k bezpečnosti i pohodlí dětí
KAM na září
– letáček, kde najdete seznam 
kulturních akcí, je vložen do 
dnešního čísla Velkomezi-
říčska.

O víkendu bude uzavřeno náměstí
Již sedmnáctý ročník soutěžního 

klání zástupců čtyř měst a oslavy 
stého výročí konání císařských ma-
névrů u Velkého Meziříčí jsou důvo-
dem, proč bude o tomto víkendu ne-
průjezdné velkomeziříčské náměstí. 
To bude uzavřeno od 4. 9. 2009 od 

17 hodin do 5. 9. 2009 do 24 hodin 
z důvodu výstavby pódia a přípravy 
na soutěž 4 klíče. V sobotu pátého 
září potom budou neprůjezdné také 
přilehlé ulice, a to kvůli historic-
kému průvodu a akcím, které jsou 
spojeny s výročím manévrů.

Do Třebíče povede opět objížďka
Od příštího pondělí, to je od 7. září 2009, čeká na řidiče jedoucí z Vel-

kého Meziříčí do Třebíče a zpět znovu uzavírka silnice u Oslavičky. 
Tamní úsek budou muset objíždět až do 20. září. Důvodem uzavření 
vozovky jsou práce na novém mostu přes železnici a silnici II/360, jež je 
součástí druhé etapy obchvatu Oslavičky. Investorem stavby, která byla 
zahájena loni v srpnu a dokončena má být letos v září, je kraj Vysočina.

Uzavírka přes Mostiště skončila
tedy nemusejí obec objíždět. Více 
informací na toto téma čtěte na 
straně 2.

Iva Horká

Prvního září zahájili nový školní rok také na základní škole a praktické škole na Poštovní ulici. Žáky přivítala 
budova s novými okny, koberci a dalším.                                                                     Foto: Martina Strnadová

Platí nová telefonní čísla!
– v některém ze zářijových čísel 
týdeníku jej otiskneme ještě jednou.

Aktuální informace také najde te 
na stránkách www.jupiterclub.cz, 
www.velkomeziricsko.cz    -mrs-
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Další část cyklostezky z Mostišť do Velkého Meziříčí je hotova. 
V současné době ještě probíhají terénní úpravy okolí, ale stezku již lze 
využívat.

Nový, šest set devadesát metrů dlouhý úsek byl vybudován za 2,6 
milionu korun. „Bylo to levnější, než jsme původně předpokládali,“ 
uvedl starosta František Bradáč. Město na tuto akci získalo pětašedesá-
tiprocentní dotaci.

Cyklisté se nyní svezou z Mostišť až k vrátnici bývalého Motorpalu 
po novém asfaltovém povrchu. Dál pak lze pokračovat po Příkopech až 
k mostu na Vrchovecké ulici. Dokončený úsek tedy plynule navazuje na 
stávající cyklostezku, která původně končila u rybářských sádek.

Velkomeziříčští v budoucnu hodlají vybudovat víc cyklostezek, které by 
spojily Velké Meziříčí s okolními obcemi či se zajímavými místy regionu. 
Příkladem je společný záměr starostů Měřína, Velkého Meziříčí a Velké 
Bíteše na vybudování cyklostezky D1, která by tato tři místa propojila.

Martina Strnadová

Sloup se so-
chou svatého 
Jana Nepomuc-
kého na velko-
meziříčském 
náměstí prošel 
v  posle d n ích 
srpnových dnech 
rekonzervací. 
Tato následná 
oprava (očištění 
a obnova) pro-
běhla po velkém 
zásahu, k ter ý 
plastika prodě-
lala v roce 1999 
(sloup a socha) 
a v roce 2001 
(balustráda). 
„V  d ů s l e d k u 
existence zeleně 
je plastika trvale 
vystavena jejímu 
působení, a pro-
to je třeba pro-
vádět cyklické 
zásahy,“ dodal 
Pavel  St upka 
z odboru kultu-
ry velkomeziříč-
ského městského úřadu.                                        Text a foto: Iva Horká

Skončila uzavírka mostu 
v Mostištích

Most přes potok Mastník v Mostištích je od pátku 28. srpna z poloviny 
průjezdný. Úplná uzavírka obce Mostiště tedy skončila. „To je důležité 
zejména kvůli nemocnici sv. Zdislavy,“ připomíná starosta František 
Bradáč.

Plánovaná oprava mostu, kterou investuje kraj Vysočina, přitom měla 
probíhat po celou dobu pouze za omezeného jednosměrného provozu. 
Přívaly vody z počátku července však poškodily mostní nosník a zapří-
činily změnu plánu. Částečně přispěli i někteří řidiči, kteří nerespektovali 
omezení rychlosti a váhy při přejezdech rekonstruovaného mostu. Most 
byl proto od 9. července zcela neprůjezdný. „Kraj se tehdy zavázal, že 
do konce srpna zprovozní alespoň jednu polovinu mostu, což dodržel,“ 
podotýká starosta Bradáč. Celá stavba železobetonového mostu s jedno-
stranným chodníkem má být hotova do 30. listopadu 2009.

Martina Strnadová

Protože se zvýšil počet případů, 
kdy došlo k přepadení osob na 
ulicích, a to jak seniorů, tak běžné 
populace, dále vzhledem k častým 
loupežím, krádežím a zvyšující se 
brutalitě trestné činnosti, požádala 
policie o pomoc a spolupráci také 
starosty měst i sdělovací prostřed-
ky. Ty požádali o pomoc při media-
lizaci preventivních opatření, které 
by mohly napomoci dobré praxi Po-
licie České republiky a následnému 
zadržení pachatelů trestné činnosti. 
Z dopisu od Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, 
územního odboru ve Žďáře nad 
Sázavou tedy vyjímáme některé 
informace, aby se prostřednictvím 
našich městských novin dostaly 
k obyvatelům města a okolí.

„V poslední době roste počet 
oznámení, kdy jsou z volně odlože-
ných tašek a batohů odcizeny peně-
ženky, fi nanční hotovost, doklady 
a také platební karty, které mohou 

Jméno a příjmení: Karel Lancman
Název politické strany, za kterou 
kandidoval: KSČM
Politická příslušnost: bez pří-
slušnosti
Věk: 59
Povolání: ředitel Městské správy 
bytů Velké Meziříčí
Stav: (nepovinný údaj) ženatý
Děti: (nepovinný údaj) 5
Záliby: (nepovinný údaj) moto-
sport, kutilství

Odpovědi 
k otázkám týdeníku 

Velkomeziříčsko
1. Podařilo se z volebního pro-

gramu vaší politické strany 
splnit všechny sliby voličům?
Volební program KSČM obsa-
hoval 11 hlavních oblastí života, 
které se dotýkají všech občanů 
ve městě i přilehlých obcích. 
Zůstávají prioritou při jejich 
prosazování v Zastupitelstvu 
města. Mohu konstatovat, že 
pět oblastí se již podařilo napl-
nit, např. podílení se na rozvoji 
města a přilehlých obcí, uvážlivé 
hospodaření s majetkem města, 
stabilizování rozpočtu, pod-
porování drobného a středního 
podnikání. V neposlední řadě 
i naplňování zásady spolupráce 
se všemi politickými subjekty 
na konkrétních problémech.

2. Které věci byste chtěl, aby se 
ještě do konce volebního ob-
dobí realizovaly?
Do konce volebního období 
mám zájem na posílení úlohy 

městské policie, hledat mož-
nosti výstavby městských bytů 
a podílet se na řešení dopravní 
situace ve městě.

3. O co konkrétně jste se zasadil 
Vy svojí prací v zastupitelstvu?
Každá politická strana, hnutí 
či uskupení vstupuje do ko-
munálních voleb s volebním 
programem a prioritami, které 
chce prosadit svými zvolenými 
zástupci. Po ustavení zastupi-
telstva vše záleží na vůli všech 
zastupitelů a na kompromisu, 
který umožní plnění volebních 
programů. Svou prací se zasazu-
ji zejména o to, aby výsledek byl 
v zájmu občanů a ve prospěch 
města a okolních obcí.

být dále použity k neoprávněným 
výběrům z bankomatů. Chceme 
upozornit občany, aby se těmto ne-
příjemnostem vyvarovali,“ uvedla 
tisková mluvčí žďárské policie 
nprap. Petra Šmídová.

Nejčastějším problémem jsou 
podle jejího sdělení odložené ka-
belky v restauračních zařízeních, 
zavěšené na opěradlech židlí nebo 
na stole, zatímco jejich majitelky od-
cházejí na toaletu nebo k baru. Další 
velmi častou chybou jsou tašky a ka-
belky pověšené na nákupních koší-
cích. Zloději velmi rádi využívají 
chvilky, kdy je nakupující otočen 
směrem k regálu se zbožím a nemá 
přehled, co se děje za jeho zády.

Policie také upozorňuje přede-
vším starší občany na vesnicích 
a v malých obcích na podomní 
prodejce. Pokud si nezamykají 
vchodové dveře nebo vstupní 
branky na pozemek, nemají jak za-
bránit příchodu takovýchto osob do 

obytných místností, kde jim začnou 
nabízet zboží. Jde často o oblečení 
nebo deky. Jeden z prodejců uka-
zuje zboží tak, aby na sebe upoutal 
veškerou pozornost a omezil pro-
storové vidění uživatele obydlí. 
Druhý z dvojice zatím prohledá 
byt a odcizí nalezenou finanční 
hotovost. Občas chodí do příbytků 
i s jinou legendou jako je vypůjčení 
peněz na porouchané auto, záloha 
na pojištění nebo vrácení přeplatku 
z inkasa. „Prosíme občany, aby při 
takových nebo obdobných přípa-
dech žádné peníze nevydávali ani 
nerozměňovali a ihned volali na 
bezplatnou linku 158 a věc oznámili 
Policii ČR,“ apeluje Petra Šmídová, 
„vyzýváme občany k bdělosti, aby 
si všímali pohybu cizích osob a vo-
zidel, které přijedou do jejich obce 
a poznamenali si jejich registrační 
značku. Každá drobná informace 
může pomoci při dopadení pacha-
tele trestné činnosti.“

Jedním z problémů, které policie 
v současné době řeší, je i občany 
opomíjené preventivní opatření, 
které zní „Auto není trezor“. Něko-
likatisícovým škodám na poškoze-
ných vozidlech by se dalo zabránit, 
pokud by jejich uživatelé nenechali 
v přihrádce vystavený mobilní tele-
fon, batoh nebo peněženku. Způso-
bená škoda na odcizení bývá zpra-
vidla jen pár set korun, ale výměna 
vypáčených zámků nebo rozbité 
skleněné výplně okna je o poznání 
dražší. Nelze opomíjet ani zbytečně 
strávený čas na úřadech při vyřizo-
vání nových dokladů za odcizené. 
V horším případě jde opět o již 
zmiňované platební karty. „Tady 
chceme požádat občany, aby si na 
ně nevypisovali PIN a ani jej nene-
chávali v jejich blízkosti. Většina 
bankovních úřadů umožňuje změnit 
si PIN na dobře zapamatovatelné 
číslo podle přání klienta,“ upřesnila 
policistka.         Zprac.: Iva Horká

Narůstá počet přepadení lidí na ulicích a okrádání seniorů
Policie žádá o pomoc starosty i média

Prodloužili cyklostezku 
o stovky metrů

Novým úsekem cyklostezky kolem areálu bývalého Motorpalu lze již 
projet. V minulém týdnu byl dokončen asfaltový povrch. Foto: -vla-

Poradna SOS ve Velkém Meziříčí opět pravidelně od 14 do 16 hodin 
v kanceláři Obecního živnostenského úřadu Náměstí 27/28, Velké 
Meziříčí
Od 2. 9. pravidelně každou středu.                                    -živ-

Čistili sloup se sochou

Minulý týden již byla zprovozněna jedna polovina mostu v Mostištích. 
Foto: -vla-

Zastupitelé města odpovídají 
na naše otázky

Vzhledem k tomu, že zbývá už jenom rok k dalším komunálním vol-
bám, položili jsme velkomeziříčským zastupitelům tři otázky a požádali 
je, aby na ně odpověděli. 
1. Podařilo se z volebního programu vaší politické strany splnit všechny 

sliby voličům?
2. Které věci byste chtěl, aby se ještě do konce volebního období rea-

lizovaly?
3. O co konkrétně jste se zasadil Vy svojí prací v zastupitelstvu?

V příštích několika číslech našeho týdeníku si tedy můžete přečíst 
odpovědi těch zastupitelů, kteří dotazník redakci odevzdali.

Pokud byste se chtěli zeptat vy sami, pošlete nám do redakce svůj 
dotaz a my ho předáme tomu kterému členu Zastupitelstva města. Jeho 
odpověď pak zveřejníme.

Iva Horká

Stavba hřišť 
se opozdí

Město Velké Meziříčí bylo letos 
úspěšné při žádosti o evropské 
peníze na výstavbu sítě dětských 
hřišť. Získalo čtyři miliony sedm 
set sedmdesát pět tisíc, což je se-
dmdesátiprocentní podíl celkového 
objemu financí na akci. Stavba 
sedmi dětských hřišť měla začít 
v průběhu letošního roku. Alespoň 
takový byl původní záměr města. 
Proč se jej zatím nedaří realizo-
vat, vysvětluje starosta František 
Bradáč: „Máme jisté problémy 
s dodavatelem, který vzešel z vý-
běrového řízení. Nyní je řešíme 
a podrobnosti přineseme později.“ 
Tato nenadálá situace však nikterak 
neohrožuje dotaci, kterou město 
získalo z Evropské unie. Tu lze 
totiž čerpat v průběhu tří let od 
jejího získání.

Martina Strnadová
Snímek zachycuje výstavbu protihlukové stěny Velké Meziříčí Východ ze dne 9. 8. 2009.

Foto: Ladislav Kašpar

Výstavba protihlukové stěny zdárně pokračuje
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V pátek 14. srpna 2009 pracovní-
ci stavby protihlukové stěny u dál-
nice D1 na Fajtově kopci zjistili, 
že jim někdo ukradl budku každo-
denní potřeby. Mobilní chemický 
záchod v modrozeleném barevném 

Policie hledá pohřešovanou osobu
Pohřešovaným je třiapadesátile-

tý Vlastimil Nykodým z Věstína-
Věstínku, který dne 18. 7. 2009 
v 11 hodin odešel z místa bydliště 
a do současné doby o sobě nepodal 
žádnou zprávu. Naposledy byl viděn 
18. 7. 2009 ve večerních hodinách 
v hospodě U Šenkýřů ve Věstíně, 
okr. Žďár nad Sázavou. Na sobě měl 
oblečenou fl anelovou kostkovanou 
černočervenou košili, montérkové 
kalhoty modré barvy a botasky ne-
zjištěné barvy. Poznatky k možné-
mu výskytu osoby podejte na linku 
158 nebo na nejbližší součást policie.

Preventivně informační skupina, 
Územní odbor Žďár nad Sázavou    
                                    Police ČR                                           Foto: PČR

Krade se úplně všechno
provedení stál na volně přístupném 
travnatém pozemku poblíž jejich 
pracoviště. Pachatel svým činem 
způsobil škodu ve výši 50 000 
korun a někomu možná i krušné 
chvíle.                                     -peš-

Policie pátrá po dvou mužích
Police České republiky pátrá po dvou hledaných osobách, které jsou 

podezřelé z trestného činu zanedbání povinné výživy. Jak uvedla tisková 
mluvčí Policie České republiky, preventivně informační skupiny, nprap. 
Petra Šmídová, jde o dvaačtyřicetiletého Romana Horkela a čtyřiačty-
řicetiletého Jiřího Pikuly, oba ze Žďáru nad Sázavou.

Veškeré poznatky k hledaným osobám nebo jejich pobytu při
jme každá služebna Policie ČR nebo na telefonní lince 158.                    

-ivh-

Už pouze 16 měsíců má padesát 
tisíc řidičů v našem regionu na vý-
měnu svého řidičského průkazu. Ři-
dičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 jsou totiž 
jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2010. V současné době 
čeká na Vysočině výměna tohoto 
dokladu ještě více než 76 % dotče-
ných řidičů. Z ministerských statis-
tik však vyplývá, že se zatím s vý-
měnou nespěchá. Zatímco optimální 
číslo výměny by se mělo na Vysoči-
ně pohybovat kolem tří tisíc dokladů 
měsíčně, úřady v průměru vyřídí 
celkem 800 žádostí. A tak za pár 
měsíců opět hrozí kulminace žada-
telů o „výměnu na poslední chvíli“.

Situace v našem regionu kopíru-
je celorepublikový trend. Zatímco 
v tuto chvíli by mělo být již vy-
měněno přes 42 % dokladů z vy-
brané skupiny, skutečnost říká, že 
nový doklad si zařídilo do teprve 
necelých 20 % povinných řidičů. 
Nejpomaleji výměna v našem re-
gionu probíhá v OPR Bystřice nad 
Pernštejnem (17,5 % vyměněných 
dokladů) a OPR Žďár nad Sázavou 

(17,9 %), nejrychlejší jsou v regionu 
v OPR Třebíč (27,1 %) a OPR Hav-
líčkův Brod (26 %).

„V souvislost i s výše uve-
deným byla ministerstvem do-
pravy vytvořena www stránka 
http://www.vymentesiridicak.cz/, 
která obsahuje k problematice 
‚povinných výměn 2010‛ veškeré 
potřebné údaje. Stránky jsou rozdě-
leny do 11 intuitivních sekcí tak, aby 
je mohli využít všichni držitelé uve-
dených řidičských průkazů v České 
republice bez ohledu na příslušnost 
k danému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností. Koncepce 
stránek je dále navržena tak, aby 
obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností, krajské úřady, příp. další 
instituce a společnosti mohly infor-
mace využít na svých internetových 
stránkách,“ zmínila Ludmila Sed-
láková z krajského odboru dopravy 
a silničního hospodářství.

Další kolo výměny řidičských 
průkazů bude následovat, a to až 
do konce roku 2013.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Další vlna výměny řidičských průkazů

Letní bleskové povodně a postup řešení 
povodňových škod na Vysočině

Tak jako jiné kraje v České republice byl i kraj Vysočina postižen tzv. 
bleskovými povodněmi vyvolanými přívalovými srážkami z bouřek, 
které způsobily rozvodnění zejména drobných vodních toků a enormní 
splachy půdy ze svažitých zemědělských pozemků. Bleskovou povodní 
bylo v kraji Vysočina postiženo 58 obcí. Oproti některým jiným částem 
ČR, kde jsou škody z červnových a červencových bleskových povodní ve 
stovkách milionů až miliardách Kč (v celé ČR je odhad škod cca 6 miliard 
Kč), jsou škody na území kraje relativně malé. Předběžně byly vyčísleny 
na 49.674 tis. Kč. Škody na obecním majetku dosáhly 40.753 tis. Kč. Na 
majetku fyzických a ostatních osob, zejména na rybnících byly škody 
vyčísleny na 4.974 tis. Kč. Postižení se nevyhnul ani majetek kraje, na 
kterém povodně způsobily škody ve výši cca 3.947 tis. Kč.

„Patrně nejpostiženějšími okresy v našem regionu byly Žďársko 
a Pelhřimovsko. Pokud jde o konkrétní obce, pak škody za více než šest 
milionů korun odhaduje obec Těchobuz, a to především na komunikacích 
a rybnících. Mezi další obce patří Prosetín na Bystřicku s vysokou škodou 
na komunikacích a obec Tři Studně na Novoměstsku, kde přívalové deště 
poškodily kanalizaci, komunikace a rybníky,“ uvedl Jaroslav Mikyna 
z krajského oddělení vodního hospodářství.

O dotace na odstranění povodňových škod na obecním majetku si 
mohou obce požádat u příslušných správců dotačních programů. V gesci 
ministerstva zemědělství je program na odstraňování povodňových škod, 
Program prevence před povodněmi II a program podpory obnovy, od-
bahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží. Podrobnosti 
k těmto programům jsou uvedeny na internetových stránkách minister-
stva zemědělství: http://www.mze.cz.

Ministerstvo životního prostředí připravuje podzimní výzvu v rámci 
operačního programu Životní prostředí osa 1.3 Omezování rizika povodní, 
se zaměřením na podporu tvorby digitálních povodňových plánů, mapo-
vání povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Podrobnosti budou 
uvedeny na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí: 
http://www.sfzp.cz.

Lesy České republiky, s. p., tak jako při povodních v předchozích letech, 
nabízí za velmi výhodnou cenu dřevo na výstavbu povodní zničených 
domů. Bližší informace lze získat na stránkách: http://www.lesycr.cz.

Další dotační program, který mohou obce využít při řešení následků 
bleskových povodní, spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Program se 
jmenuje Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo 
jinou pohromou. Je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo 
svazku obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení 
nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou 
zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, 
obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruk-
tury). Podrobnější informace (podmínky čerpaní, formuláře atd.) jsou 
dostupné na stránkách ministerstva pro místní rozvoj: http://www.mmr.
cz v sekci Státní pomoc při živelní nebo jiné pohromě.

„Postižené obce se mohou také obrátit se žádostí o pomoc na kraj 
Vysočina, který se snaží stejně jako v minulých letech postiženým obcím 
pomoci. Pomoc kraj směřuje zejména tam, kde došlo k narušení základ-
ních funkcí v území a obec nemá dostatek vlastních prostředků ani jiné 
možnosti k tomu, aby se s následky povodně sama vypořádala,“ doplnil 
Pavel Dvořák z odboru sekretariátu hejtmana.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

V kraji funguje koordinátor
Novým krajským koordinátorem 

environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) se na 
Vysočině stala agentura ZERA 
z Náměště nad Oslavou. Jejím úko-
lem v následujících měsících bude 
zejména mapovat oblast nabídky 
a poptávky po ekologické výchově 
a souvisejících aktivitách v našem 
regionu. Součástí plánovaných čin-
ností bude také vytvoření jednotné-

ho informačního portálu a uspořá-
dání odborné konference.

Agentura ZERA bude cíleně 
vyhledávat a dokumentovat lid-
ské a fi nanční zdroje. Koordinátor 
má v letošním roce primárně za 
úkol vytvořit databázi realizátorů 
EVVO, kalendář akcí a to vše umís-
tit na nově vytvořený portál EVVO. 
Portál bude přehledně mapovat 
a informovat o dění v kraji.     -jis-

Roman Horkel Jiří Pikula                     Foto: PČR

Jakou nádheru je schopen vydat les, přiblížil prostřednictvím autor-
ských fotografi í ing. Antonín Havlát z Velkého Meziříčí na svojí výstavě. 
Ta byla slavnostní vernisáží zahájena minulou neděli odpoledne a zhléd-
nout ji můžete v předsálí kina Jupiter clubu do sedmadvacátého září. Ote-
vřena je denně od osmi do šestnácti hodin a také před každým fi lmovým 
představením. Na své si přijdou zejména milovníci lesa a přírody vůbec. 
A nejenom oni. Se zatajeným dechem člověk pohlíží na fotografi i rysa, 
který se dívá přímo do objektivu fotoaparátu nebo na medvěda, drbající-
ho si záda o suchý pahýl stromu či na vydru, jež se na fotografa Havláta 
nepříliš přívětivě ‚zazubila‘. A co teprve záběry jelenů, které A. Havlát 
fotí nejraději? Však právě jednoho snímku si podle svých slov cení nejvíc. 
Zachytil na něm tři jeleny, dva statné, věkově starší, a třetího mladého, 
kterého ti silnější vyhánějí z kaliště. V souboru vystavených pětačtyřiceti 
fotek – v drtivé většině barevných – nechybí ptáci, černá zvěř, brouci či 

Les vydal svoji nádheru ve fotografi ích Antonína Havláta
květiny, ale pochopitelně ani srny se srnci. Jednoho Havlát vyfotil zezadu, 
jak hází svým bílým pozadím. Zvídavému návštěvníkovi pak vysvětlil, 
že jeho tvar je 
odlišný od toho 
samiččina, jenž 
p ř ipomíná  s r -
díčko. Další dvě 
stovky snímků si 
pak návštěvníci 
mohli prohléd-
nout v sále kina 
během promí-
tání na plátno. 
Výstavu uvedla 
profesorka zdej-
šího gymnázia 
Eva Kočí Valo-
vá, která použila 
metaforu lesa na 
přítomných a při-
pomněla, že autor 
si výstavu tak tro-
chu podaroval ke 
svým šedesátým 
narozeninám, jež 
slavil právě v zá-
věru srpna. A tak 
nejenom jemu ke 
zdárné výstavě 
a jubileu zahrála 
country skupina 
Stetson, ve kte-
ré za bicími sedí 
i fotografův syn 
Leoš.

Iva Horká

Dne 18. srpna 2009 ve večerních 
hodinách ve Velkém Meziříčí jel 
osmatřicetiletý řidič na motocyklu 
Ducati. Muž svůj stroj neohroženě 
vedl středem silnice. V rychlé jízdě 
si nevšiml, že před jeho koly vy-
rostl ostrůvek osázený dopravními 
značkami. Nárazem byla motorka 
odhozena a dopravní značky sra-
ženy. Řidič dopadl na pozemní 
komunikaci, po které se společně 
s motocyklem sunul ještě několik 
metrů. Při dopravní nehodě utrpěl 

lehké zranění, se kterým byl převe-
zen vozem rychlé lékařské pomoci 
do nemocnice v Jihlavě. Orientační 
zkouška prokázala alkohol v dechu 
motorkáře, ale vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu nebylo možné ur-
čit výši promile a proto byl zajištěn 
odběr krve. Řidič byl převezen 
vozidlem RLP na traumatologii 
do nemocnice v Jihlavě k dalšímu 
ošetření. Způsobená škoda je téměř 
90.000 korun.

nprap. Petra Šmídová

Havárii motorkáře
zřejmě zapříčinil alkohol

Fotograf Antonín Havlát, který vystavoval též v Londýně, Vansbru a jinde 
v zahraničí, ukazuje na snímek, kterého si cení nejvíc – jeleni v kališti. 

Foto: Iva Horká

O hudební vsuvku se na vernisáži v neděli 31. 8. 
postarala country skupina Stetson z Velkého Mezi-
říčí pod vedením Pavla Abesky, v níž na bicí hraje 
i fotografův syn Leoš Havlát (na snímku se svojí 
dcerkou).                                         Foto: Iva Horká

Celkem 16 politických stran přihlásilo na Vysočině své kandidáty do 
letošního boje o poslanecká křesla. Na podaných kandidátkách fi guruje 
278 kandidátů. Kandidatury přijímal Krajský úřad kraje Vysočina do 
26. srpna do šestnácti hodin. Prezident České republiky vyhlásil volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 9. a 10. 
října 2009.

„Krajský úřad měl do 30. srpna čas na přezkoumání kandidátních 
listin a všech náležitostí. Nejpozději do 1. září 2009 pak zaslal těm vo-
lebním stranám, kde byly zjištěny nedostatky, výzvu k jejich odstranění. 
Nejpozději do 10. září musí krajský úřad rozhodnout o škrtnutí kandidá-
ta na kandidátní listině, o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny. 
V minulých parlamentních volbách v roce 2006 se o přízeň voličů utkalo 
v kraji Vysočina 19 stran a hnutí, které zastupovalo 267 kandidátů,“ uvedla 
koordinátorka voleb Alena Kuchařová z Krajského úřadu.

Seznam stran, které podaly kandidátní listiny:
 1. Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATEL-

NOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ 
daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, 
SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, 
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, 
kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ de-
mokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? 
NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími 

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, 
ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okrade-
ni – NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ STRANU vládnoucí 
(post) komunistické kriminální fízlokracie!!! – jenž žádá o volební 
podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří 
chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, 
v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU 
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠ-
NÝ!!! Proto děkujeme za vaši podporu!!!

 2. TOP 09
 3. Občanská demokratická strana
 4. Česká strana sociálně demokratická
 5. Komunistická strana Čech a Moravy
 6. Suverenita – Strana zdravého rozumu
 7. Strana zelených
 8. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 9. SDŽ – Strana důstojného života
10. Dělnická strana
11. Strana svobodných občanů
12. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
13. Věci veřejné
14. Česká pirátská strana
15. STOP
16. Občané.cz       Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Kandidátky do voleb podalo na Vysočině 16 stran
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

O pokoře
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen – píše 

se v bibli. Nebo si možná vybavíte podobný výrok – první budou poslední 
a poslední první. Dát si dnes něco takového do svého vývěsního štítu 
a žít podle toho zavání bláznovstvím. Ti, co zastávají toto přesvědčení, 
budou s největší pravděpodobností terčem posměchu a dostanou nálepku 
slabochů. Dnes se takové hodnoty zkrátka nenosí. Kam bychom došli, diví 
se lidé, kdybychom měli dobrovolně přijímat roli ponížených a posled-
ních? Ale nic z toho nemá bible na mysli. Bylo by chybou domnívat se, že 
křesťanská víra vyzývá člověka k životní pasivitě, ušlápnutosti a držení 
se na zadních pozicích vždy, všude a za všech okolností.

Bible citovanými výroky upozorňuje na důležitost pokory. Jsem pře-
svědčen, že její naplňování vede k plnohodnotnému životu. Nedostatek 
pokory strhává člověka k cílům, které se později ukazují jako nereálné, 
neuskutečnitelné. Člověk se postupně stává štvancem sebe samotného, 
protože v žádném okamžiku není schopen pravdivě nazřít vlastní hra-
nice i své místo na světě. Člověk, kterému pokora schází, je přesvědčen 
o své nenahraditelnosti a nedostižitelnosti. Sám sobě se stává měřítkem, 
kritériem, podle kterého posuzuje všechno ostatní.
Člověk pokorný nemusí být ani tichošlápek, ani nekňuba, ani se nemusí 

neustále podceňovat. Být pokorný znamená vidět sebe sama přiměřeně, 
patřičně, střízlivě a kriticky. Vážit si dobrého, nebýt pyšný, nevidět se 
nepřiměřeně. Pokora nevede ke zbabělosti, ale k odvaze. Pokorný člověk 
odmítá faleš a cení si upřímnosti. Bez pokory není moudrosti.

Začíná nový školní rok. Děti a studenti se opět začnou vzdělávat. 
Uslyší od svých učitelů něco o pokoře? Najdou mezi nimi někoho, kdo 
se jim stane příkladem pokory? Ale především – setkávají se děti a mladí 
lidé ve svých rodinách s lidmi, kteří v sobě kus pokory mají? Jak na tom 
každý jsme?                                      Pavel Janošík, evangelický farář

P.S. Pokud chcete autorovi článku něco napsat, případně mu navrhnout 
téma pro další článek, je to možné (pavel.janosik@evangnet.cz).

Pořad bohoslužeb
Středa 2. 9.
 7.00 Mše sv. za Josefa Doležala a žijící rodinu. o. P. K.
10.00 Mše sv. v DPS o. M. P.
11.00 Pohřební mše sv. za zemřelou Marii Zezulovou. o. P. K.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, 
den modliteb za kněžská povolání
 7.00 Mše sv. Gregoriánská za zemřelého
 P. Vojtěcha Antonína. o. P. K.
17.40 Pobožnost za nová kněžská povolání. o. P. K.
18.00 Mše sv. za rodiče Moravovy a jejich dvoje rodiče. o. P. K.
18.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
19.00 Mše sv. Mostiště o. M. P.
1. pátek v měsíci 4. 9.
 8.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Bartuškovy
 a Josefa Bartuška. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za P. Jana Slabého a jeho rodiče. o. M. P.
Sobota 5. 9. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna, švagra 
 a švagrovou, na poděkování Pánu Bohu za 50 let 
 společného života a za duše v očistci. o. P. K.
12.00 Svatba se mší sv.: Jurek – Šoukalová o. Pacner
18.00 Mše sv. ve Špitálku o. Hořák
23. neděle v mezidobí 6. 9.
 7.30 Mše sv. za zemřelého Jiřího Bradáče, celou rodinu, 
 za jeho zemřelé rodiče a sourozence a za živou 
 a zemřelou rodinu Trnkovu. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za rodiče Smejkalovy a Šanderovy. o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – začátek školního roku, 
 o dary Ducha svatého pro děti a mládež.  o. P. K.
18.00 Mše sv. Gregoriánská za zemřelého 
 P. Vojtěcha Antonína. o. M. P.

Farní oznámení
V pátek je první pátek v měsíci. Od rána do soboty bude adorace, od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 19.30 příprava na svátost manželství, v Netíně v 18.00 bude první sobota 
po 200. (14.30 jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus tentokrát od zámeckých 
schodů!). V neděli mše sv. v 10.30 bude za děti a mládež s prosbou o dary 
Ducha Svatého na celý školní rok. Sbírka v neděli 6. září bude věnovaná 
na papežskou návštěvu v naší diecézi. Návštěva nemocných bude až ve 
čtvrtek 10. září 2009. Poděkování za úrodu bude v neděli 13. září 2009 při 
mši sv. v 9 hodin. Prosíme zástupce obcí, aby jako každoročně připravili 
dožínkové věnce. Ve středu 2. a 9. září 2009 nebudou odpolední úřední 
hodiny. Předběžný rozvrh náboženství na školní rok 2009/2010 bude 
vyvěšen pod věží a na internetových stránkách našeho děkanství.

http://www.dekanstvivm.horacko.com

Milí bratři a sestry z farností 
Nové Veselí, Ostrov nad Oslavou, 
Radostín, Netín a Velké Meziříčí 
s pomocí Boží a jeho andělů jsme 
se šťastně vrátili z deváté pěší 
pouti na Velehrad. V pátek 21. 8. 
večer nás bylo 430 – zatím nejvíc – 
a mnoho poutníků přijelo v sobotu 
autobusem, aby s námi šli pěšky 
posledních 8 (nebo 2) kilometrů 
a měli tak účast na naší pouti. Mezi 
velehradské poutníky však patříte 
i vy všichni, kteří nám po cestě 
tolik pomáháte. Tak to chápou i naši 
severní sousedé.

Letošní pěší pouti do Čenstochové 
se tam účastnilo celkem 55 skupin, 

tvořených 85 000 poutníky z celého 
Polska. Poutě se navíc účastní neje-
nom ti, kteří jdou pěšky, ale také ti, 
kteří poutníkům během jejich cesty 
na různých místech poskytují pří-
střeší a pohostinství nejrůznějšího 
druhu. Jsme moc rádi, že díky vaší 
obětavosti se to daří i u nás.

Pánu Bohu jsme za to poděko-
vali při závěrečné pobožnosti na 
Velehradě a také po návratu domů. 
Nyní děkujeme za to, že jsme u vás 
našli skutečně otevřené srdce a vám 
i všem vašim blízkým přejeme víru, 
naději a lásku.

Za všechny poutníky západního 
proudu P. Jan Peňáz, Křtiny

První cenu v soutěži O nejlepší 
salát Vysočiny získala Vlasta 
Kubíčková se svým osvěžujícím 
ovocným salátem.

Po Zlatém guláši a Nejlepším 
boršči byla 15. 8. soutěž o nejlepší 
salát již třetí v pořadí kulinářských 
akci na Ranči Gerlinda v Rousmě-
rově. Gulášů soupeřilo 26, borščů 6 
a salátů 17. Sedm statečných porot-
ců nemělo opět lehkou práci. A kdo 
zasedl v porotě? Předsedou byl Lu-
boš Xaver Veselý a rozhodovat mu 
dále pomáhali Míla Jenča Kudrna 
rekordman, Libor Klusáček lesní 
inženýr, Bronislava Vinopalová 
ze sklárny Karlov, Jitka Kučerová 
z Jezdeckého klubu Ranč Gerlinda, 
Robert Červinka kamnář a krbař 
kamarád Gerlindy, Miloš Živný ŽE-
LEZNÝ MUŽ už po 19. I přes vedro 
přišli na Gerlindu soutěžící i diváci; 
vždyť bylo na co koukat. V progra-
mu vystoupil Jarda Jung z Kornelia 

– pěvec, loutkař a trubadúr, který 
bavil děti i dospělé pohádkami 
a písničkami. K pohodě, poslechu 
i tanci zahrála téměř všechny žánry 
Šafářanka z křižanovského ústavu 
sociální péče. Po skončení hodno-
cení salátů někdy kolem 17. hodiny 
vozil Míla Kudrna děti i dospělé na 
svém trakači.

A k dokonalému pohodovému 
odpoledni nechybělo dobré jídlo, 
grilované specialitky a dobré pití. 
Každý, kdo tu byl, se dobře bavil, 
pokud chtěl.

A další soutěž? Bude svíčková, 
na popud a žádost hostů a soutěží-
cích z minulých kol.

28. listopadu 2009 se bude na 
Gerlindě soutěžit o nejlepší svíčko-
vou Vysočiny. Přijeďte vyhrát a za-
žít příjemné sobotní odpoledne. Při-
hlášky přijímáme už nyní; a nevá-
hejte, počet soutěžících je omezen. 

Milan Nyiri a Ivana Vyčítalová

Dětský den v Oslavici
O předposledním prázdninovém víkend se jako každoročně konal v Osla-
vici Dětský den. Datum akce připadlo na sobotu 22. srpna. Přestože 
měli organizátoři vše perfektně připravené, poručit dešti se jim prostě 
nepodařilo. Pár minut před začátkem se ze šedých mraků, které dosud 
zlověstně putovaly oblohou, spustil liják. Nezbylo nic jiného, než vše 
odvolat a přesunout na příští den, tj. neděli 23. srpna. To už se z oblohy 
od rána usmívalo sluníčko, a tak mohlo vše brzy po obědě vypuknout. 
Na začátku měl každý soutěžící namalovat obrázek, který potom celé 
odpoledne zdobil místo konání akce. Poté děti dostaly kartičky se jmény 
a stanovišti, kde měly absolvovat různé úkoly. Ty byly odstupňované dle 
náročnosti a věku soutěžících. Kromě jiného na ně čekalo skákání v pytli, 
házení šipkami, skládání puzzle, lezení po laně a také srážení plechovek 
proudem vody z hasičské hadice a dokonce i střílení ze vzduchovky, samo-
zřejmě pod odborným dohledem místních hasičů. Kdo zrovna nesoutěžil, 
mohl se svézt v malém hasičském voze. Po takovém zápolení vyhládne. 
I s tím pořadatelé počítali a pro děti přichystali chutné občerstvení. Ani 
dobrou svačinou však zábavné odpoledne nekončilo. Členové místního 
sboru dobrovolných hasičů se předvedli v požárním útoku a sklidili za něj 
bouřlivý potlesk. Potom již došlo na vyhlášení vítězů. Kdo v jednotlivých 
kategoriích vyhrál, není vůbec důležité, protože s prázdnou neodcházel 
nikdo. Sladká odměna byla připravena pro všechny děti. Kdo měl chuť, 
mohl se ještě zúčastnit večerního překvapení. Na ty, kteří mají pro strach 
uděláno, čekala brzy po setmění „hrůzostrašná” stezka odvahy. Kdo ji 
absolvoval, zasloužil si v cíli opět sladkou odměnu. Děti byly nad míru 
spokojené, a to bylo určitě hlavním cílem všech pořadatelů a pořadatelek 
z řad místních sokolek, hasičů a dalších, kteří se na zdaru celého dětské-
ho dne podíleli. Za přípravu nádherné a zdařilé akce jim patří dík nás, 
spokojených rodičů a nadšených dětí.

Text a foto: Mgr. Jitka Dobrovolná

Blesková povodeň v Tasově
Dne 15. 7. 2009 v 21.15 hodin, v důsledku vytrvalých přívalových dešťů 

a nebezpečně se zdvihající hladiny toku Polomina nastal stav ohrožení 
a byly započaty záchranné práce. Starosta obce Josef Borůvka a členové 
povodňové komise bezprostředně informovali majitele ohrožených ne-
movitostí. Podle slov pana starosty šla povodeň ve dvou vlnách. První se 
přihnala korytem toku Polomina od Jabloňova a o hodinu později přišla 
do již naplněného koryta druhá úderná vlna z Komárovského potoka od 
obce Ruda.

V minulosti se obec Tasov vypořádala s velkou povodní, a to roku 1965, 
o 4 roky později, v roce 1969, přišly dokonce dvě povodně v jednom roce. 
V roce 1971 byly na popud Státních lesů Brno započaty práce na úpravu 
a zkapacitnění koryta toku Polominy na průtok padesátileté vody. Před 
dokončením prací přišla 15. 7. 1972 povodeň o velmi podobném průběhu 
jaký měla povodeň letošní. Práce musely být zahájeny znovu a v prosinci 
roku 1973 byly dokončeny.

Polomina včetně přítoků je ve správě státního podniku Lesy České 
republiky (LČR), který vykonává přímou správu prostřednictvím své 
organizační jednotky Správou toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. 
Správa toků bezodkladně po povodni provedla zabezpečovací práce 
k zajištění bezpečnosti osob a majetku při případné další povodni. Byla 
svolána povodňová komise, která zmapovala vzniklé škody. Náklady 
na opravu protipovodňového opatření včetně nových investic Lesů ČR, 
s.p. byly odhadnuty na 3.700 000 kč. V současnosti LČR s.p. zadávají 
projektovou dokumentaci, která bude řešit opravu opevnění toku a nové 
investice do protipovodňového patření. Půjde především o opravu či 
znovuobnovení stabilizačních prahů a stupňů, sanace břehových nátrží 
a odtěžení sedimentů z koryta toku.                                   Petr Sedláček

Kasal: Jsem zásadně
proti snižování platů učitelům

Škrty ve státním rozpočtu na příští rok počítají se snížením platů 
učitelům až o tisíc pět set korun. To by se nejvíce dotklo regionálního 
školství, kde pedagogové zdaleka nedosahují průměrného platu v České 
republice. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala jde 
o nesmyslný krok, který ublíží českému školství a v žádném případě 
nepomůže v současné ekonomické krizi.

„Nejúčelněji investované peníze byly vždy do vzdělání. Proto nechápu, 
proč ministr Janota chce snížit položku pro školství o tři miliardy. Podívej-
me se do Finska, kde je v devadesátých letech investice do školství a vědy 
pomohlo vyvést z krize,“ apeluje Jan Kasal. Velkou hrozbu spatřuje Kasal 
také v úbytku učitelů. Už nyní se školy potýkají s problémem sehnat schop-
né a kvalitní jazykáře. „Ti, co umí dobře anglicky, německy či ovládají 
jiný světový jazyk, najdou lepší uplatnění v soukromém sektoru a mají za 
to větší odměny. Přestože je povolání pedagoga může bavit a naplňovat, 
volí raději pozici s vyšším platem,“ dokresluje situaci Jan Kasal.

Na fi nanční škrty ve školství
doplatí studenti

Pokud dojde ke snížení platů, doplatí na to nejvíce studenti. Těžko se 
budou hledat učitelé, zvláště ti kvalitní a se zápalem pro výchovu a vzdě-
lání mladých lidí. Školy se mohou zavírat ne kvůli nedostatku žáků, ale 
kvůli nedostatku učitelů. V zahraničí je kladen velký důraz na vzdělání 
a na kvalitní pedagogy. Největší obnos peněz je nasměrován právě do 
vědy a vzdělání. „Úroveň našeho školství je velmi dobrá, ale obávám se, 
že pokud dojde k dalšímu podfi nancování, nastanou velké problémy,“ 
zamýšlí se Jan Kasal, který chce s ministrem fi nancí Eduardem Janotou 
probrat tento nesystémový návrh.

Eva Fruhwirtová

Ta černá truhlička je na koleč-
kách, je ještě vylepšena o černý 
deštníček a nazývá se dětský ko-
čárek pro miminka. K naprosté 
dokonalosti tohoto kočárku, který 
připomíná poslední schránu pro 
nebožtíka, chybí už jenom stuha 
s nápisem „Spi sladce“.

Po celých čtyřicet týdnů, kdy 
se človíček vyvíjí v matčině lůně, 
zažívá ve většině případů pocity 
libé, doléhají k němu různé zvuky 
od škroukání maminčiných střev 
až po tlukot srdce a je dokázáno, 
že již v děloze děťátko vidí. Když 
se tak rozhlíží v tom svém malém 
příbytku u maminky pod srdcem, 
jistě je to jeho očím příjemné a těší 
se i na veselý a barevný svět okolo 
sebe, až se narodí.

S jeho příchodem na svět a vní-
máním barevného světa kolem 
sebe, kdy je uložen človíček do 
černé truhličky, nastávají první 
šokové, zrakové vjemy. Kdepak 
jsem se to ocitlo, já miminko 
krásné, čisté, nevinné, v kočárku 
si hovící? Je tu okolo mě tma, nic 
nevidím, ani sluníčko se ke mně 
nemůže dostat. Brání mu černý 
deštníček a já začínám být smutné 
a vylekané.

A co to mám na sobě? Čepičky 
mám dvě, jedna má rohy a na té 
druhé jsou jakési hnáty pod lebkou 
zkřížené… Nechci tuhle kamizol-
ku, ve které bych se dobře masko-
valo, kdybych do války muselo, ani 
tyhle kalhotky, ve kterých se honáci 
krav po pastvinách prohání, já jsem 
MIMINKO maminko!!!
Černá je nejtmavší barva a vlast-

ně bychom ji ani za barvu neměli 
pokládat. Je barvou tmy, symbolem 
smutku, zániku a smrti. Patří tem-
nému tajemství, magii, ale i zlu.
Černá patřila Satanovi, knížeti 

temnot. Jeho sluhové sloužili čer-
nou mši, špatným myšlenkám se 
dodnes říká černé. Je také barvou 
moci a chladného násilí, oblékali se 
do ní španělští králové a inkvizitoři, 
černé byly vlajky pirátů i košile 
fašistů…

Až půjdeš maminko zakoupit 
pro svoje dítko vozítko, nejprve si 
zakup kukaň pro slepice, potáhni ji 
černým suknem, ulehni a svoji hla-
vu strč do této morny a odpočívej, 
raduj se, buď spokojená...s těmito 
pocity pak jistě koupíš ten nejkrás-
nější kočárek pro svoje miminko.

Libuše Kotoučková, 
samostatná porodní asistentka

Byl jsem na cestě a ujali jste se mě
(evangelium sv. Matouše, 25,35)

Vybírali nejlepší salát Vysočiny

Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky…

…tak proč ho ihned nepoložit
do černé truhličky?

Luboš Xaver Veselý (uprostřed) zasedl v porotě, jejímž byl předsedou.
Foto: archiv Ranč Gerlinda



dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír 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.
■ El. ruční vrtačku na n. d. nebo 
jen dobrý rotor. Výrobek NDR typ 
EHB 16/2, 220 V, 2,6 A, 550 W. Tel.: 
608 204 557.
Nemovitosti
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Sítě, 6 místností, cena dohodou. 
RK nevolat. Tel.: 721 845 475.

(Pokračování na straně 6.)

kartáč KW, knížka o jorkšírcích, 
knížka o výchově štěňátek, hračka 
a pas. Odběr možný ihned, levně! 
Kamila a Lukáš Vidlákovi, chova-
telská stanice Lucky of Lukava, 
www.luckyofl ukava.estranky.cz, 
tel.: 605 485 888, 604 647 004.
■ Německá doga – čistokrevná 
štěňata, očkovaná a odčervená. 
Barva černá a skvrnitá. Oba ro-
diče s PP, matka k vidění. Tel.: 
736 433 772.
■ Škodu Felicii diesel, r. v. 1997, 
zelená metalíza, najeto 125 000 km, 
1 majitelka v ČR, 2× airbag, tažné 
zařízení, centrál, střešní okno, 
rádio na DC, mlhovky, jezdí za 
5 l/100 km, cena 38.000 Kč. Tel.: 
777 034 567.
Koupím
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
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), 
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Po, St, Č, Pá – dle objednání
Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

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

Do 13. 9. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Mgr. Jitka Bártová
Kurzy anglického jazyka
– individuální, ve dvojici i ve 

skupině
– pro začátečníky, mírně pokroči-

lé, pokročilé i konverzační
50 hodin/3.500 Kč ve skupině
1 hodina/300 Kč ve dvojici
1 hodina/250 Kč individuálně
Výuka dle domluvy přizpůsobená 
vašim požadavkům. Začátek září 
nebo říjen.
Tel.: 608 909 121,
pruvodcevm@seznam.cz

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Info: Ek.stob@seznam.cz
tel.: 605 010 666

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

Zubní pohotovost
5. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997
6. 9. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá 
stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, Brno, telefon č.: 
548 424 242.                                          Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Building Plastics ČR s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Kontaktní osoba
pro prodej a dopravu

Náplň práce:
* příjem objednávek
* potvrzování objednávek
* poradenství pro zákazníky
* plánování výroby
* organizace dopravy

Vhodný kandidát:
* znalost AJ nebo NJ
* vzdě lání: středoškolské 

nebo odborné vyučení 
s maturitou

* zkušenosti s prací na PC
* spolehlivost a samostat-

nost
* možný nástup ihned

Nabízíme:
* možnost profesního růstu
* práci ve stabilní a dynamické 

společnosti
* motivující finanční ohod-

nocení
* práce na plný úvazek

Kontakt pro zasílání 
životopisu:

job@minirol.cz
Building Plastics ČR s. r. o.
Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
kont. osoba: Petra Káňová
tel.: 566 502 441

přijme na úsek prodeje olejů

řidiče – skladníka
Požadujeme řidičský průkaz sk. C
Bližší informace na tel. 566 501 221

AGRO – Měřín, obchodní společnost, s. r. o.
Zarybník 516, 594 42 Měřín

Pozor změna!
Všechny kurzy začínají 

v týdnu od 14. září.

Cvičení
PILATES

Od září
jsou pro vás připraveny 

nové kurzy Pilates
pro začátečníky,

středně a více pokročilé.
Více informací a rezervace 

na tel. 777 125 119.

Přijmeme

Bližší info: ing. Pech,
tel.: 723 682 526

nebo 566 501 216.

Německá spol. přijme pro své 
zastoupení v Třebíči

Motivační kariéra i odměna.
Tel.: 775 998 499

Provedu 
zednické práce (všeho druhu, obklady, dlažby)

vodařské a topenářské
(včetně dodání materiálů ke všem pracím)

montáž suchých staveb
(sádrokarton, plovoucí podlahy, střešní okna)

Mobil: 606 157 522

DÁLE NABÍZÍME: TREZORY NA ZBRANĚ ● kožené zboží (opasky, 
řemeny na zbraně, vodítka pro psy…) ● vábničky ● a další doplňky

● večerní kurzy pro veřejnost ve šk. 
roce 2009/10 zahajují od 1. října

● rozřazovací test zdarma, profesio-
nální přístup, důraz na konverzaci, 
skupinky již od 6 studentů

● výuka na ZŠ Školní, Velké Meziříčí

● více informací na www.goodbell.cz
nebo na tel. č. 608 724 819

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO
Jazyková škola
se zaměřením
na výuku angličtiny

ruč. nemov./bytem i zatíž. exek.
Do 10 dnů bez prokaz. příjmů 

a nahlíž. do registrů.

Prodám
■ Dětskou autosedačku 0–13 kg, 
značka Patron. Barva modrá. Stáří 
1 rok, původní cena 2.000 Kč, 
nyní 700 Kč. Výborný stav. Tel.: 
737 313 018, Velké Meziříčí.
■ Peugeot 405 na náhradní díly, 
pojízdný, litá kola, GO zadní ná-
pravy. Tel.: 608 034 567.
■ Zahradní soupravu – novou, 
dřevěnou (smrkové dřevo, nenatře-
ná), pro 8 osob. Cena dohodou. Tel.: 
566 544 005.
■  Kolo Favorit ,  dě tské kolo 
Sobi 20, hydraulický rozvaděč, el. 
motor 5,5 kW 2900 ot., stříkačku 
PS-8. Tel.: 732 724 122.
■ Čalouněné dvojlůžko s úložným 
prostorem, pružinové matrace. 
Cena dohodou. Tel.: 607 586 843.
■ Škodu Felicii combi, r. v. 1997, 
modrá, STK 2010, bez koroze, eko 
poplatek za přepis je už uhrazen. 
Cena 33.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii 1.3, červená, STK 
2010, centrál na dálku, hudba na 
CD, lehký tuning, bez koroze, pro-
dám na splátky. Tel.: 732 565 767.
■ Indukční dvouplotýnkový 
vařič AML včetně 7dílné sady 
černého nádobí AML. Vše je nové 

a nepoužité. Cena ve slevě a doho-
dou. Tel.: 777 850 310.
■ Vchodové dveře do bytu – levé, 
s kováním dřevěné, odstín buk, plné 
s požární odolností EW 30 D3, roz-
měr 800/1970, cena dohodou. Tel.: 
604 358 792.
■ Kulobrok Z Brno 502 7× 65 R/12 
s optikou Zeiss 6×. Jako nová. Cena 
30.000 Kč. Nástavbu s Praga V3S – 
uloženka, cena 8.000 Kč. Vhodná 
na stavbu, k rybníku. Borová prkna 
třicítky, šířka 15 cm, délka 4 a 5 m. 
Velmi kvalitní, vyschlé, oddenkové 
části 5.000 Kč/m3. Celkem 8 a 9 m3. 
Hoblovku, šíře 20 cm s cirgulí 
v jednom s pravítkem, výrobce TOS 
Kuřim, jako nová. 12.000 Kč. Tel.: 
732 854 423.
■ Dětské jízdní kolo Newcomb-
bonber MBX, od 4 let, cena doho-
dou. Dřevěná okna v celku (neotví-
ratelná), dvojích rozměrů, 5×5 kusů, 
vhodné např. na chatu. Cena doho-
dou. Tel.: 605 777 627, 732 282 550.
■ Yamahu XTZ 750 super te-
nére, r. v. 90, cena dohodou. Tel.: 
737 141 612.
■ Slovinskou dálniční známku, 
levně. Tel.: 608 745 750.
■ Stolní elektr. rozbrušovačku, 
průměr kotouče 300. Dále el. svá-
řečku, pojízdnou. Tel.: 731 260 965.

■ Simson skútr červené barvy, 
r. v. 1990 v perfektním stavu + 
1× skútr na díly, cena 9.500 Kč. 
Dohoda. Litinový kotel Viadrus 
U22, 5 článku na tuhá paliva, 
cena 12.500 Kč. Dohoda. Masážní 
sprchový box SM00 nový, zaba-
lený, pův. cena 15.000 Kč, nyní 
10.000 Kč. Tel.: 776 634 525.
■ Brambory na uskladnění. Čer-
vené a bílé. Cena za 1 kg 5 Kč. Tel.: 
566 521 889, 739 619 677.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi 50 kW, 
r. v .98, zelená metalíza, koupeno 
v ČR, servisní knížka, ABS, cen-
trál. ochranný rám, rádio alarm, 
nový model, vůz je absolutně bez 
koroze a ve vynikajícím stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 608 165 070.
■ Náhradní díly na Škodu Oc-
tavii, Fabii, Felicii – kapoty + 
masky, výztuhy, nárazníky, světla, 
chladičovky, airbagy, koza, atd. 
Vše starší, ale ve 100% stavu. Tel.: 
608 165 070.
■ RTW – štěňata, stáří 9 týdnů, 
vakcinovaná, odčervená, bez PP, 
rodiče k vidění, cena dohodou. Tel.: 
604 675 308.
■ Ocelový plech, š. 15 mm, jak. 
11375, rozměr 1,2×0,6 m. Cena za 
1 kg – 7 Kč. Tel.: 737 883 896.
■ Starší litinovou vanu 170 cm 
a dámské kolo Liberta. Velmi levně. 
Tel.: 566 522 498.
■ Kočárek po jednom dítěti – troj-
kombinace, v dobrém stavu. Tel.: 
732 203 721.

■ Plastovou nádrž na paletě v kle-
ci s výp. ventilem a nap. hrdlem. 
Nádrž je čistá, vhodná na vodu, 
kvas, PHM aj. Obsah 1 000 l, po 
hrdlo až 1 100 l. Tel.: 774 242 560.
■ Do japonské zahrady tři různé 
doplňky. Tel.: 774 185 844 večer.

■ Čtyřkolový traktor dom. vý-
roby, stabil. motor Slavia 1D 80; 
zahrád. univerz. mechanizmus 
ROBI – 55; Jawu 23 Mustang, 
jednorychl. Babetu, cena dohodou. 
Tel.: 775 920 530.
■ Štěňátka jorkšírského teriéra 
– nádhernou fenečku a nádherného 
pejska s PP, po výstavně úspěšných 
rodičích, oba šampioni. Štěňátka 
mají oba velmi pěný exteriér – 
krásnou hlavu s krátkým čumáč-
kem, malá ouška, nůžkový skus, 
plný počet mléčných zubů. Rovný 
a krátký hřbet, dlouhé nohy – díky 
tomu bude vhodný do chovu, ale 
i na výstavy… samozřejmě i jako 
domácí miláček. Ke štěňátkům 
nebude chybět ani výbavička: 
krmení na 1. měsíc, značkový 

Hledám prostory k pro-
nájmu ve VM, nejlépe na 

náměstí s vchodem z ulice.
Min. 2×2 m, nevyžaduji 

samostatný vchod.
Tel.: 721 249 796

VÝHODNÉ PŮJČKY
ZAPLATÍTE MAXIMÁLNĚ TO, CO SI PŮJČÍTE!
Registry, příjmy ani případné exekuce nás NEZAJÍMAJÍ!
VHODNÉ NAPŘ. PRO PŘEINVESTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH 

ÚVĚRŮ A HYPOTÉK.

Pro domluvení schůzky volejte: 608 824 424
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(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
690.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám dům k rekonstrukci 
se zahradou a sadem, výhodná 
poloha, okolí Velké Bíteše. Tel.: 
602 760 686.
■ Koupím chalupu nebo chatu 
v okolí V. Meziříčí. Tel.: 602 521 766.
■ Prodám stavební pozemek 
o výměře 815 m2 v obci Ořechov 
– její části Ronov, v těsné blíz-
kosti rozvody NN, plynu a vody. 
Cena dohodou. Tel.: 774 812 055.
■ Koupím chatu nebo menší 
chalupu ve Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Tel.: 732 877 959.
■ Prodám 3+1 v OV ve Vel. Me-
ziříčí, atraktivní výhled, po rekon-
strukci. Tel.: 732 570 375.
■ Prodám rodinný dům u Velké 
Bíteše jako chalupu, možnost držet 
hospodářsky koně, je tam zahrada, 
stodola, pole, luka. Tel.: 731 965 152, 
566 522 806 po 17.  hod ině .
■ Prodám garáž na Františkově, 
podsklepená. Výhodná cena a per-
fektní stav. Tel.: 604 844 954.
■ Prodám cihlový byt 2+1 na ul. 
Na Výsluní ve Velkém Meziříčí. 
Volný od 10/2010. Volejte v odpo-
ledních hodinách. Tel.: 774 919 844.
■ Koupím byt 1+1 ve Velkém 
Meziř íčí . Platba hotově. Tel. 
777 628 982.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví na ul. Poštovní. Tel.: 
604 315 659.
■ Prodám garáž na ul. Družstevní. 
Cena 130.000 Kč. Tel.: 736 488 290.
■ Koupím garsoniéru nebo byt 
1+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
608 544 345.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve VM, 
zateplený, nová plastová okna, cena 
dohodou. Tel.: 773 290 617.

■ Prodám lukrativní staveb-
ní pozemek v lokalitě Gen. 
Jaroše o výměře cca 2 100 m2. 
Tel.: 728 658 415.

Pronájem
■ Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 
ve VM, Čechovy sady. Zděný, nová 
okna, lodžie a balkon, internet, 
kabelová televize, se samostatným 
topením, garáž. Částečně zařízený. 
Tel.: 728 752 276.
■ Hledám pronájem garáže na 
ul. Na Výsluní ve Velkém Mezi-
říčí. Tel.: 602 131 194.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Če-
chova, částečně zařízený, volný od 
1. 10. 2009. Volejte po 18. hodině na 
tel.: 608 769 248, 728 158 414.

■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu garáž na ul. Bez-
ručova.  Cena dohodou. Tel.: 
605 777 627, 732 282 550.
■ Pronajmu nový byt 3+kk v cen-
tru s parkováním ve dvoře. Tel. po 
16. hodině 732 850 136.
■ Hledám pronájem garáže na 
ul. Čermákova. Tel.: 774 727 301.

■ Nabízím pole cca 0,8 ha 
k pronájmu, v lokalitě obce 
Hrbov (3 km od VM), dobrá 
dostupnost. Tel.: 776 285 724, 
po 16. hodině.

Různé
■ Country kapela Stetson ve 
Velkém Meziříčí hledá zpěvačku. 
Informace tel.: 776 708 479, e-mail: 
country.stetson@centrum.cz.
■ Muž, rozvedený, starobní dů-
chodce, 65/160/56, bez závazků, 
nekuřák, téměř abstinent, tempera-
mentní, ale ne konfl iktní, hledá men-
ší skromný byt, se soc. zařízením 
uvnitř, kdekoliv ve Velkém Meziříčí 
a okolí do 10– 15 km nebo rodinný 
domek za zahradou vítán, starším 
lidem vypomůžu, řidičský průkaz 
nemám. Skromnou ženu nekuřač-
ku, téměř abstinentku do 50 let se 
zájmem o společnou domácnost a ži-
vot vítán, lásku přijímat a rozdávat 
nikdy není pozdě a nic není lepší. Zn. 
Mít se na co těšit. Tel.: 605 537 658.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes víkend, týden i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti či na 
zahradě. Jsem vysokoškolačka, mám 
zkušenost v oboru, praxi s dětmi 
všech věkových kategorií. Spoleh-
livost zaručena. Tel.: 739 672 508.
■ Hledám pro žáka 6. třídy ZŠ 
doučování z ČJ. Tel.: 731 201 925, 
po 14. hodině.
■ Je mi 29 let, hledám k seznámení 
dívku bez dětí, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříčsko, 
Třebíčsko. Tel.: 737 748 402 i SMS.
■ Hledám spolucestující na každo-
denní cesty do Jihlavy. Odjezd 5.30 
z Velkého Meziříčí. Tel.: 776 794 747.
■ Žena hledá práci, třeba i krát-
kodobou. Zkušenosti s účetnictvím 
(program Winfas), o podobnou. 
Tel.: 737 563 900.
■ 33/182 nekuřák, hledám mladší 
příjemnou ženu – maminu. Tel.: 
731 313 469.
■ Hledám osamělého důchodce, 
do 72 let, jsem důchodkyně a můžu 
se i přestěhovat dle dohody. Tel.: 
566 522 806.
■ Prosím nabídněte mamince na 
MD jakoukoliv práci domů. Tel.: 
604 654 586.

■ Věřím, že i v dnešní době 
jsou mezi námi poctiví lidé, 
proto prosím toho, kdo našel 
dne 26. 8. 2009 ráno okolo 6.30 
zlatý článkový náramek (Jelín-
kova vila, ul. Radnická, Ná-
městí), aby jej vrátil. Finanční 
odměna. Kontakt v redakci.

■ Divadelní ochotnický sou-
bor Budišov hledá herce 
a herečky pro letošní sezonu. 
Věk a zkušenosti nerozhodují. 
Zájemci mohou co nejdříve 
volat na tel. č. 603 464 259.

■  Na uč í m  n ěm č i n u .  Te l . : 
737 439 784.
Daruji
■  Š e d o b í l é  k o t ě .  Te l . : 
566 522 498

ZÁPIS ŽÁKŮ
na obory ŠUM
11. září 2009, 16.00–17.00
info: www.sum-merin.cz

Svaz diabetiků po prázdninové přestávce opět zahájí od září měření 
glykémie a tlaku krve – každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin v Klubu 
důchodců, Komenského 6. Cena je 20 Kč – nutné náklady. Členství ve 
Svazu diabetiků není podmínkou k účasti, akce je pro všechny občany, 
kteří chtějí znát svůj zdravotní stav.

Srdečně zve Svaz diabetiků Velké Meziříčí

Taneční skupina KOSATKY a TJ Sokol Velké Meziříčí
hledají do svých řad nové

Setkání na Podhorácku
Velká Bíteš – sobota 12. září 2009
VII. ročník přehlídky souborů a krojovaných skupin 
z Podhorácka. 
Vystoupí národopisný soubor Bítešan a zpěváčci 
ZUŠ Velká Bíteš, Křemínek z Náměště nad Oslavou, 
dudácká muzika z Hrotovic, Stárci z Ostrovačic, 
ženy z Jinošova, Škrpál z Moravských Budějovic a 
Džbánek z Martínkova. 
Začátek ve 14 hodin, Masarykovo náměstí.

Máš rád(a) pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi?
A je ti alespoň 7 let?

Pak neváhej a přijď mezi nás. 
Tancujeme klasické country tance a line dance.

Chceš-li se o nás dozvědět něco víc, máš možnost na www.kostatky.tym.cz.
Bližší informace: tel. č. 739 470 248 nebo e-mail: prectisi3@seznam.cz.

Kontaktní osoba: Tomáš Vidlák

Obec Ruda vás všechny zve
na pátek 11. září do kulturního domu v Rudě

na cestovatelské vyprávění a projekci
s Čechoameričanem Stanislavem Chládkem na téma

Začátek od 20 hodin, občerstvení zajištěno.

CEVAKO, Centrum vzdělávání a aktivního odpočinku, Ing. Jaroslava Budková
Nabízíme vám divadelní představení za velmi výhodnou cenu
22. září 2009, Brno, Mahenovo divadlo 
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ – operní komedie. Jednotná cena včetně dopravy – 210 Kč. 
Odjezd: 17.30 h z Velkého Meziříčí
3. října 2009, Praha, Divadlo Kalich
TOUHA – muzikál, hudba a texty: Daniel Landa
Jednotná cena včetně dopravy – 1.100 Kč.  Odjezd: 8.30 h z Velkého Meziříčí
Program: Po příjezdu do Prahy bude rozchod. Zájemci se mohou připojit ke skupinové pro-
hlídce Hradu a zahrad. Představení v Divadle Kalich začíná ve 14.30 h.
***
Skupinový kurz chůze s holemi, Nordic Walking, bude opět zahájen 14. září 2009 v 16 h.
Přihlášky a bližší informace: tel. +420 724 704 867, e-mail: jbudkova@centrum.cz

prodej 12. září. 
Tel.: 604 707 728, 
A. Novotný, Hrbov 42

KURZY ANGLIČTINY 
2009/2010
pro mírně a středně pokročilé
pod vedením Mgr. Petry Táborské
v rozsahu 50 vyučovacích hodin
(od října 2009, 2 hodiny týdně na 
ZUŠ Poříčí)
cena: 3.500 Kč
(P ředběžné p ř i h lášky na te l . 
776 328 632, doba konání kurzů 
stanovena na 1. informativní schůzce 
v úterý 15. 9. 2009 v 17.00 v učebně 
na ZUŠ Poříčí.)

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek a Jupiter club Velké Meziříčí
vás zvou na

Čtvrtek 24. září 2009
Začátek v 10 hodin, velký sál Jupiter clubu

Nepůjde elektrický proud
Dne 3. 9. 2009 od 7.30 do 14.00 nepůjde el. proud v obcích Kúsky 
a Lhotky.
Dne 9. 9. 2009 od 7.30 do 15.30 nepůjde el. proud ve Velkém Meziříčí, 
v oblasti BigBoard, Fajtův kopec chaty u vysílače.                         -e.on-

Drogová závislost – věc veřejná
V poslední době se hodně mluví o nárůstu uživatelů měkkých i tvrdých 

drog. Bližší informace podávají pracovníci K–centra Noe v Třebíči, která 
je víceúčelovým regionálním zařízením pro problematiku drog. 

Pro ty, co se s tímto zařízením nesetkali, nejprve stručná fi lozofi e 
a východiska. Základním přístupem činnosti kontaktních center je ak-
ceptace uživatelů omamných látek a drogově závislých, kdy braní drog 
není chápáno jako okolnost snižující hodnotu člověka. Východiskem 
práce těchto center je ochrana veřejného zdraví, zejména princip snižo-
vání škod – program Harm reduction zahrnující aktivity, které směřují 
k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti, 
ke snížení zdravotního a psychického poškození a sociálního úpadku 
drogově závislých. V rámci tohoto programu probíhá výměna použitého 
injekčního materiálu, poskytování zdravotního materiálu, kondomů 
a informací o bezpečném braní a sexu. 

Možná si řeknete - tak tohle číst nemusím, to se mě netýká. Ale kdo 
může s jistotou tohle tvrdit? Člověk užívající drogy se zpočátku neliší od 
ostatních lidí a asi byste to do něj nikdy neřekli. Může to být kdokoliv 
ve vašem okolí, mladík nebo slečna od sousedů nebo známých. Ponech-
me stranou, co je k tomu vedlo, jestli problémy nebo touha zkusit něco 
nového. Možná vás přesvědčí čísla – za stejné období letošního roku se 
u nás registrovalo zhruba o 20 % procent více uživatelů a vyměnilo se 
o 4 500 jehel více než loni. Už dávno se tento problém netýká jen velkých 
měst, ale už i malých vesnic – většinou v době, kdy už lidem užívání drog 
přináší více problémů než prospěchu. Bohužel jen velmi malé procento 
z nich se dokáže navrátit k běžnému životu bez drog.

K-centrum Noe je jedním ze středisek Oblastní charity Třebíč, které 
vzniklo již v roce 1997 a působí i ve Velkém Meziříčí. Pravidelně jednou 
týdně město navštěvujeme a v rámci terénního a výměnného programu 
se setkáváme s uživateli drog a poskytujeme jim výměnu injekčního 
materiálu a materiál pro snížení škod, který je určen převážně pro jejich 
bezpečnost. Uživatelé drog mohou v terénu využít i testů na HIV, HCV 
a těhotenských testů. Určitě jste se v hospodách a nonstop barech setkali 
s různě barevnými nálepkami, se sirkami s logem naší organizace. Do 
lékáren dodáváme balíčky se zdravotním materiálem pro ty uživatele, 
kteří ještě nevyužili terénních programů. 

Samozřejmě se setkáváme s názory, že narkomany v jejich konání 
vlastně podporujeme, ale opak je pravdou – závislost je silná a i kdyby-
chom jim čistý injekční materiál neposkytli, seženou si ho od ostatních 
drogově závislých - možná nemocných některým typem žloutenky nebo 
HIV. Tímto stoupá riziko nákazy i pro veřejnost. 

Pokud byste nás chtěli navštívit nebo kontaktovat - naše zařízení sídlí na 
ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč, telefon je 568 840 688 nebo 776 158 489.  

Martina Svobodová, sociální pracovnice
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Poděkování

Vzpomínky

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

Připravujeme na podzim 2009
AKCE JUPITER CLUBU 2009

Permanentky v prodeji, cena 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001,
566 782 005 nebo na programovém oddělení JC.

Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin

Pátek 11. září 2009 v 19 hodin, koncertní sál
Koncert operního zpěváka

HOSTÉ: Olga Jelínková (soprán), Richard Pohl (piano)
Již tradiční festival Jakub Pustina a jeho hosté se zastaví na jedné z pat-
nácti zastávek i ve Velkém Meziříčí. V rámci tohoto festivalu pěvec Jakub 
Pustina představuje lidem operu, jak ji neznají, a to zábavným a neotřelým 
způsobem. Také představuje špičkové mladé umělce a umělkyně, tou 

letošní bude česká sopranistka Olga Jelínková. 
Barytonista Jakub Pustina je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů 

Petera Dvorského a dalších. 
Vstupné: Dospělí 140 Kč, studenti a důchodci 90 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Úterý 15. září 2009 v 19.30 hodin, kinosál
Zábavný pořad

s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Vstupné: 200 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Čtvrtek 1. října 2009 v 19.30 hodin, kinosál
Zábavná talk show

s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Vstupné: 240 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Pátek 23. října 2009, v 19.30 hodin, velký sál
Koncert

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné: 300 Kč, 250 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 2. září 2009

Středa 4. listopadu 2009

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími

Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert

Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Úterý 3. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Říjen 2009 – termín bude upřesněn

Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC

Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že od 
středy 5. srpna si mohou předplatitelé vyzvednout 
permanentky do Horáckého divadla Jihlava pro diva-
delní sezonu 2009 – 2010 na programovém oddělení 
Jupiter clubu v I. patře. Permanentky je nutné si vy-
zvednout nejpozději do konce měsíce září 2009.   -prog-

Pátek 4. v 19.30 hodin
T.M.A.
Někdy je těžké rozeznat, co je skutečnost a co jen představa.
Marek, charismatický muž kolem čtyřicítky, touží najít vnitřní klid 
a vyrovnanost. Proto se rozhodne opustit velkoměsto i kariéru hudebníka 
a usadí se v opuštěném starém domě, ve kterém prožil dětství. Navazuje 
vztah s místní dívkou Lucií a věnuje se milovanému malířství. Pod idy-
lickým povrchem zní ale temné memento tohoto nevlídného místa. Marek 
zjišťuje, že s jeho domem jsou spojeny kruté události, které se odehrály 
za nacistické okupace i v jeho dětství. Nedbá varování místních bizarních 
obyvatel a odmítá si připustit, že jej síla domu vtahuje jako zničující vír. 
Začínají se probouzet vzpomínky z dětství, ve kterých významnou roli 
hraje Markova starší sestra Tereza. Ta se dlouhodobě léčí v psychiatrické 
léčebně. Okolnosti tragické nehody, která sourozence připravila o rodiče, 
dostávají osudový význam. Marek začíná tušit, že existuje… Režie Juraj 
Herz. V hlavní roli I. Franěk, L. Krobotová, M. Kozuchowská, M. Dlouhý, 
A. Hryc. Thriller ČR. Mládeži přístupný od 18 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 90 minut
Úterý 8. v 18.30 hodin
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Temná tajemství se zrazují…
Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen 
válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra, v níž náš hrdina 
s jizvou ve tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál 
ho zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí příčinu 
Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a počmáranou 
učebnici lektvarů patřící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouz-
la z ní i přes Hermionino varování stále víc. Válka mezitím zasahuje i do do-
mácnosti Harryho spolužáků v té nejnepředstavitelnější podobě a začátek 
konce se blíží… Dobrodružný fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 153 minut
Středa 9. v 19.30 hodin
PROROCTVÍ
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové základní školy 
požádána skupina studentů, aby nakreslila obrázky, které budou uloženy 
do zvláštního pouzdra a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna zá-
hadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných 
čísel. V hlavní roli N. Cage. Mysteriozní drama USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 121 minut
Pátek 11. v 19.30 hodin
ŽIVOT JE BOJ
O některé sny se vyplatí bojovat.
Život na newyorských ulicích je tvrdý. Zvlášť, když v kapse nemáte ani 
cent. Talentovaný Channing Tatum si ve fi lmu zahrál kluka, který se 
pokusil vlastní osud vyřídit KO systémem v hodně nerovném souboji… 
Režie D. Montiel. Akční thriller USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 105 minut
Sobota 12. v 19.30 hodin
PŘEDČÍTAČ
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství?
Režie S. Daldry. Drama USA, Německa. V hlavní roli K. Winsle-
tová. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč  123 minut
Středa 16. v 19.30 hodin
OPERACE DUNAJ
Když do hospody, tak tankem.
Hrají J. Menzel, B. Polívka, J. Budař, E. Holubová, J. Dušek, M. Issová. 
Tragikomedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 104 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy pozdě.
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 105 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2: VYSOKÉ NAPĚTÍ
Ještě intenzivnější, ještě akčnější…
Akční drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 94 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin Filmový klub
REKVIEM ZA SEN
Režie Darren Aronofsky. Drama USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 45, 75 Kč minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Výpravné akční drama z doby Tří císařství.
Režie John Woo. Historické drama Číny. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 147 mimut

Dne 7. 7. 2009 oslavil své 71. narozeniny pan
František Ondráček
a 29. 8. 2009 oslavila taktéž 71. narozeniny paní
Marie Ondráčková
z Cyrilova. 
Dne 26. června 2009 to bylo již 51 let, kdy si řekli své ano. 
Za celou rodinu jim k výročím gratulují a do dalších let přejí hodně štěstí 
a pevné zdraví dcera Marie a vnoučata Marie, Karel, Tomáš a Zdeněk.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat…
V úterý 1. září 2009 by byl oslavil 
své 80. narozeniny pan
MVDr. Josef Hofmann, CSc.,
rodák z Osové Bítýšky.
Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kteří jej znali a měli rádi. 

Manželka a dcery s rodinami

Dne 7. září 2009 uplyne již dlou-
hých 20 let od chvíle, kdy nás 
opustil pan
Bohuslav Borkovec
z Tasova.
Kdo jste jej znali, věnujte mu, pro-
sím, tichou vzpomínku společně 
s manželkou a dětmi s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se dne 17. srpna 2009 přišli rozloučit s naším 
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem
Ladislavem Dohnalem.
Rovněž všem děkujeme za květinové dary a projevy upřímné soustrasti. 

Manželka Alena Dohnalová, dcera Alena Hadravová
a syn Ladislav Dohnal s rodinami. 

Velkým díkem jsme zavázáni celému kolektivu lékařů a sester chirur-
gického oddělení Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, kteří na vysoké 
odborné úrovni a s neobyčejnou lidskostí dlouhodobě pečovali o našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana
Ladislava Dohnala.

Manželka Alena Dohnalová, dcera Alena Hadravová
a syn Ladislav Dohnal s rodinami. 

Děkujeme vám všem, kteří jste se dne 19. 8. 2009 přišli rozloučit s naším 
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem
Františkem Starým.
Rovněž děkujeme za květinové dary a kondolenci, a také za lékařskou 
péči paní MUDr. Svatavě Matznerové.

Manželka a děti

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.
Dne 31. srpna uplynulo 32 roků, kdy nás navždy opustil
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Josef Sobotka
ze Stránecké Zhoře a 3. ledna 2010 vzpomeneme 
třetí výročí úmrtí maminky, babičky a prababičky, paní
Anny Sobotkové
ze Stránecké Zhoře. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás. 
Dnes, 2. 9. 2009, uplyne 1. smutný rok, kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka a babička, paní
Anežka Mrázková.
Dne 16. 10. 2009 vzpomeneme 12 let, kdy nám navždy odešel náš drahý 
tatínek a dědeček, pan
Antonín Mrázek
z Otína. 

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Krásných 80 let se dožívá 3. 9. 2009 manželka, 
maminka, babička a prababička, paní 
Božena Koubková.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a elánu jí přejí manžel, dcera
a synové, vnučky a pravnoučata. 

Za projevenou soustrast, účast na pohřbu pana
Josefa Řeháčka
a květinové dary děkuje rodina Řeháčkova.

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 8. 9. přednáška Thajsko Libor Smejkal
15. 9. přednáška Na kole po Sultanátu OMÁN Jiří Čefelín
22. 9. přednáška Historie rybníkářství v českých zemích Ing. Ján Regenda
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Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík 
vás zvou na taneční večer s melodiemi 50.–80. let

V první části večera koncert.
Hraje: JUPITER
Pátek 25. září 2009, velký sál JC, začátek ve 20 hodin
Rezervace míst na prog. odd. JC, tel. 566 782 004,
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč, stolová úprava.

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 14. září 2009, ukončení do 23. ledna 2010
Uzávěrka přihlášek 11. září 2009
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu –vždy v pondělí, (kromě 28. 9. 2009, 
16. 11. 2009 – nejsou)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, 
Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Lze se přihlásit se třídou i individuálně. 
V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná prodlou-
žená a závěrečný ples. Platba v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 
566 782 005, otevřeno po – pá 8 – 16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.

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

Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKROČILÍ
– 5 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 

23. listopadu ve 21 hodin
–  c e n a  k u r z o v n é h o 

1.000 Kč/taneční pár
– u závě rka  p ř i h lá šek 

20. listopadu

ZAČÁTEČNÍCI
A MÍRNĚ POKROČILÍ
– 6 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 5. října ve 

21 hodin
– cena kurzovného 1.200 Kč/taneční pár
– možnost pokračování v kurzu pokročilých
– uzávěrka přihlášek 2. října

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
STARLET taneční škola manželů Buryanových (výuka tanců standard-
ních, latinskoamerických i moderních)

Městská knihovna Velké Meziříčí vás zve
na výstavu z výstav

REPETE
aneb To už tu bylo!

Výstava potrvá do 24. 9. 2009.

4. a 5. září 2009 v malebném údolí na Hanesově mlýně u Štoků 
na Vysočině proběhne

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá v úterý 6. října 2009 od 19.30 hodin na velkém sále

travesty show skupiny

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Společnost přátel Kanady a RCI
vás zvou na výstavu

Fotografi e totemů M. Dvořáka z Vancouveru
a D. a J. Neveselých z Calgary
Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
10. 9.– 25. 9. 2009 ve výstavní síni Jupiter clubu

 4. 9. Hartvíkovice – pouťová
 5. 9. Nárameč – Doubí
11. 9. Valeč – pouťová

12. 9. České Budějovice
 – Den s Budvarem
19. 9. Lesonice

Rezervace vstupenek od 2. září 2009 na tel. č. 566 782 004, 
566 782 005 nebo na program. oddělení Jupiter clubu.

Stolová úprava, vstupné 220 Kč.

v novém pořadu

Totemy – indiánské symboly
Totemy kanadských Indiánů zná 

asi každý, jejich účel a historii už 
méně. Totemy se vyřezávají do 
cedrového dřeva, které tak snadno 
nepodléhá hnilobě, ocelovými ná-
stroji (noži a sekerami), ale před pří-
chodem Evropanů se používali ostré 
kameny a nástroje zhotovené z ce-
drového dřeva. Totemy představují 
rodinné klady, jejich důstojnost, kul-
tivovanost, prestiž, rodinné příběhy, 
práva a privilegia. V minulosti býval 
totem zhotoven z několika důvodů:  
na počest zesnulého váženého člena 
kmene, jako ukázka ocenění, která 
získala určitá osoba během života, 
na památku setkání s nadpřiro-
zenou bytostí a jako poděkování 
sponzoru slavnosti zvané potlach.

Totemy jsou tedy symboly, které 
chtějí vyjádřit „podívej se, kdo já 
jsem, odkud pocházím, jaké jsou 
naše hodnoty“, nikoliv ikony, které 
jsou uctívány, což je jedna z neprav-

divých informa-
cí, která historii 
totemů doprovází. 
Dalším mýtem je, 
že totem sloužil 
jako talisman a že 
šamani totemem odháněli zlé duchy. 
Pod totemem se nikdy nepohřbívalo 
a totemy nejsou tisíce let staré, 
nejstarší se dochoval z roku 1835 
a nachází se v Britské Kolumbii 
v Ninstintsu. Pravdou je, že rodiny 
nahrazují tlející totemy duplikáty, 
což představuje většina snímků au-
torů fotografi í z Britské Kolumbie. 
Na posvátných a na první pohled 
vážných svědcích rodinných událos-
tí je také mnoho humoru: postavičky 
někdy bývají vytesány hlavou dolů, 
mrkají a potutelně se šklebí. Na In-
diány, pro které je totemová kultura 
typická, společně s Inuity a Métisy 
myslí Týden původních obyvatel, 
který se koná od roku 1992 pra-
videlně v měsíci květnu.   -red-

V pátek od 18 hodin.
Věra Martinová – Lokálka – Rangers – Tomáš Linka – Přímá 

linka – Čechomor – Žalman a spol – Pavel Dobeš – Hop Trop – 
Nezmaři – Pacifi k a další.

Přespat můžete přímo na místě a na závěr velký táborák. Žádného 
deště se neobávejte, zastřešili jsme obrovský kus louky. 
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HÁZENÁ –MLÁDEŽ

FOTBAL MLÁDEŽ

FOTBAL BORY
Starší žákyně

Nově se formující a po letech 
odmlky do soutěže přihlášený 
celek starších žákyň bude v pod-
zimní části Východočeské divize 
bojovat s týmy Havlíčkova Brodu, 
Pardubic a Ledče nad Sázavou 
o dvě postupová místa do prestižní 
celostátní soutěže žákovské ligy. 
Mimo již jmenovaných hráček, 
které svými výkony podpoří hru 
mladších dorostenek, se budou 
vedoucí družstva Edita Partlová 
a Olga Kratochvílová spoléhat na 
brankářské dovednosti Veroniky 
Syptákové a Inny Hleba, hráčské 
schopnosti Kristýny Zezulové, 
Kláry Sedláčkové, Michaely Ho-
molové, Terezie Rosové a Terezy 
Koudelové.

Mladší žákyně
Také celek mladších žákyň dozná 
podstatných změn oproti minulému 
ročníku. Přechodem hráček roční-
ku narození 1996 do věkově vyšší 
kategorie se otvírá prostor pro nové 
mladé naděje. Trenérky Ilona Zá-
višková a Radka Jelínková povedou 
družstvo ve Východočeské divizi, 
ve které budou soupeři Havlíčkův 
Brod, Pardubice, Ledeč nad Sáza-
vou, Žirovnice, Kamenice A, B. 
Kostru týmu tvoří Denisa Janečko-
vá, Kateřina Kopečková, Romana 
Doležalová, Eliška Koudelová, Eva 
Uhlířová, Soňa Bačová, Kateřina 
Závišková, věkově ještě minižá-
kyně Agáta Uchytilová. Úzký kádr 
budou doplňovat v průběhu soutěže 
nadějné minižákyně.            -záv-

Pozvánka do sportovní haly za Světlou:
Sobota 5. září

11.00 I. liga mladší dorostenky Vlčnov-Bánov, 13.00 II. liga ženy 
Brno Bohunice, 15.00 II. liga muži Ivančice, 17.00 Jihomoravská 

liga muži B Kuřim B.
Neděle 6. září

9.00 divize mladší žáci Kuřim, 10.30 divize starší žáci Kuřim, 
12.00 divize starší dorostenci Újezd u Brna.

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad
děvčata ročníků narození 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Pravidelné tréninky pondělí a středa od 15.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou. www.hazenavm.cz

MSK Břeclav – FC VM st. dorost 
6:0 (3:0)
Rozhodčí: Gasnárek – Polcr, Droz-
dy z Břeclavi, ČK: Pospíšil A (60.), 
ŽK: Pospíšil (54), Mucha (70.). Se-
stava: Homola – Horký (45. Malec) 
Mucha (75. Wasserbauer), Nožička, 
Pospíšil – Kozuň, Vítek, Smejkal, 
Miškela (41. Kaminaras) – Kuřátko 
(60. Štefka), Liška
K velmi těžkému utkání bohužel 
neodjela stoperská dvojice Zdeněk 
a Jakub Večeřovi – první na hudeb-
ním festivalu a druhý se nevrátil 
z dovolené. To vše se svým způso-
bem projevilo na výsledku utkání.
První poločas začal opatrně. Bo-
hužel soupeř využil hned první 
hrubé chyby stopera Muchy ve 
12. min. a dal z ofsajdu první gól. 
O dvě minuty později jsme mohli 
vyrovnat, ale Kuřátkovu střelu 
domácí brankář vyrazil. V 17. 
ztratil při rozehrávce míč Smejkal, 
soupeř nás přečíslil, protože z naší 
strany vůbec neexistoval „pressing“ 
a bránění vůbec a bylo 2:0. Soupeř 
dobře kombinoval a pokud se 
dostal do problémů, jednoduše na-
kopl míč dopředu. My jsme složitě 
kombinovali a vůbec nepresovali. 
Ve 33. prošel mezi našimi hráči 
pravý záložník domácích a ze 30 
m propálil vše 3:0.
Do druhého poločasu jsme udělali 
dvě změny v sestavě, ale hře to 
nepomohlo. Hlavní rozhodčí navíc 
pouštěl hokejové zákroky na hrani-
cích sprostoty. V nepřerušené hře 
pustil zákeřný faul na Smejkala 
loktem do krku. O několik minut 
později v 60. dal druhou žlutou 
kartu Pospíšilovi za faul z boku 
(oprávněně) a bylo defi nitivně po 
zápase. Čtvrtý gól padl po hrubce 
obrany, kdy jeden hráč prošel přes 
tři hráče a z pozice penalty zakon-
čil. V 71. nás soupeř přečíslil, na 
pravé straně dobře zakombinoval 
a bylo 5:0. Poslední šestý gól padl 
v 90., kdy hrubku udělal Štefka (ml. 
dorostenec), místo aby odkopl míč, 
tak ho naservíroval domácím.
Naši hráči předvedli za několik let 
jeden ze svých nejhorších výkonů 
– umocněný výkonem rozhodčích. 
Lepší hodnocení za bojovnost 
zaslouží pouze trio Liška, Kozuň, 
Smejkal. Doufejme, že další zápas 
do třetice doma s Havl. Brodem 
bude konečně vítězný a herně po-
vedený a kluci předvedou, že umějí 

hrát fotbal.    
FC VM st. dorost – Slovan Hav-
líčkův Brod 3:0 (0:0)
Střelci: Mucha (53.), Kuřátko (77.), 
Smejkal (85.). Hlavní rozhodčí: 
Machát – Krejčí, Šula. Sestava FC 
VM: Simandl – Mucha (78. Hor-
ký), Z. Večeřa, J. Večeřa, Nožička 
(83. Kaminaras) – Kozuň,Vítek, 
Smejkal, Liška, Kuřátko, Novák 
(65. Malec)
Za stálého deště sehrál náš starší 
dorost třetí mistrovské divizní 
utkání. Kluci měli těžký úkol 
porazit tým z H. Brodu, který obě 
svoje utkání vyhrál. Na pomoc nám 
přišel Martin Novák, který hraje 
a trénuje s muži a je v našem klubu 
na hostování.
První poločas začal územní převa-
hou a šancemi dobře pro domácí. 
Hned v 5. minutě po závalu ve 
vápně nadvakrát nedostali míč do 
branky Vítek a pak Novák. V 7. se 
prosadil ve vápně aktivní Novák, 
ale jeho střela letěla vedle. Prostře-
dek prvního poločasu byl neslaný, 
nemastný hodně se bojovalo, ale 
vše podstatné se odehrávalo mezi 
vápny. V 35. pěkně vypálil Smejkal 
z 30 m, ale střela letěla metr od levé 
tyče branky hostí. Ve 39. poslal 
Smejkal pěkný pas za obranu na 
výborně nabíhajícího Lišku, a ten 
vybojoval roh. O minutu později 
si to Lukáš zopakoval a opět míč 
skončil na rohový kop. Ve 43. pří-
mý kop Smejkala proletěl celým 
brankovištěm bez teče. Ve 45. po 
rohu Smejkala zahodil Zdeněk 
Večeřa tutovku, kdy odražený míč 
přestřelil z malého vápna.
Druhý poločas vyzněl jasně pro 
domácí celek. Pouze v úvodu ve 49. 
kopali hosté rohový kop a odražený 
míč letěl těsně vedle naší branky. 
V 53. jsme se konečně dočkali. 
Ondra Mucha kopl přímý kop na 
branku, hostující brankář míč 
podběhl, a ten poprvé rozvlnil síť. 
V 60. perfektně vystřelil Novák, 
ale tečovaná střela letěla těsně 
vedle branky. V 77. poslal pěknou 
uličku střídající Malec na Kuřátka, 
ten se dobře uvolnil a svůj nájezd 
proměnil v náš druhý gól. V 82. se 
prosadil ve vápně Smejkal, když 
obešel vše ve vápně a pěkně od-
centroval na Nožičku, ale Radek 
netrefi l hlavou prázdnou branku. 
Náš tlak vrcholil a po zákroku 
zezadu byl v 85. minutě ve vápně 

sražen Kuřátko. Přišla červená 
karta a penalta, kterou s přehledem 
proměnil E. Smejkal.    -sme-
Břeclav – FC VM ml. dorost 5:4 
(4:0)
Branky: Štefka (42.), Prchal (50.), 
Stupka (73.), Denev (77.). Rozhodčí: 
Polcr – Gasnárek, Drozdy. ŽK: De-
nev (30.), Homola (30). Diváci: 30. 
Sestava: Homola – Bradáč, Polák, 
Štefka, Rosický (50. Maloušek) 
– Denev, Prchal, Láznička, Bárta – 
Benedikt (62. Procházka), Pól (40. 
Stupka). Nenastoupil: Milota.
V úvodním kole Břeclav nehrála 
venku s Prostějovem kvůli marodce 
hostů, tak jsme nevěděli, co od nich 
máme očekávat. Hned v 1. min. po 
rohu Lázničky hlavou míjel těsně 
vedle tyče Polák. Ve 4. min. ve 
středu hřiště špatně nahrál na hos-
tujícího hráče Štefka a z rychlého 
protiútoku jsme dostali gól na 1:0. 
V 8. min. levou nohou vystřelil na 
zadní šibenici Bárta, ale gólman 
bravurně vyrazil. V 11. min. dostal 
míč do běhu středem hřiště Prchal, 
proti němu vyběhl gólman, tak ho 
zkusil překopnout, ale jeho střela 
bohužel letěla těsně vedle tyče. Ve 
14. min. Bárta špatně odkopl míč 
na samotného hostujícího hráče, 
a ten bez ataku zavěsil na 2:0. Ve 
32. min. Láznička před velkým 
vápnem vystřelil k tyči, jeho střelu 
vyrazil gólman do rohu. V 35. min. 
šel Štefka pasivně do míče, odtud se 
míč odrazil do běhu soupeři a bylo 
to 3:0. Ve 39. min. hostující hráč 
dostal míč do jasného ofsajdu, pro-
tože naši hráči byli dobře srovnaní, 
rozhodčí vůbec nezvedl praporek, 
kluci signalizovali ofsajd i gólman 
a přestali hrát a toho využil soupeř 
a stav byl po poločase 4:0.
Ve 42. min. Stupku fauloval ve 
vápně hostující hráč a Štefka se 
z penalty nemýlil 4:1. Ve 49. min. 
unikl Bártovi hráč, a ten na dvakrát 
skóroval 5:1. V 50. min. odešel ze 
hřiště Rosický a nahradil ho Ma-
loušek. Následně Stupka nahrál pod 
sebe ve vápně a Prchal přízemní 
střelou vsítil na 5:2. V 73. min. De-
nev našel v malém vápně volného 
Stupku a nekompromisně zavěsil 
5:3. V 77. min. Denev proměnil 
penaltu 5:4. V 79. min. mohl zajistit 
remízu Polák, kdy po rohu Prchala 
hlavičkoval vedle brány.
V tomto zápase jsme si zasloužili 
výhru, ale když nedáme vyložené 
šance, tak nemůžeme vyhrát. Na 
výsledku se podepsali, také rozhod-

čí, kdy měli vyloučit jednoznačně 
brankáře hostů za faul ve vápně.
FC VM ml. dorost – Slovan Hav-
líčkův Brod 1:1 (1:0)
Branky: Denev (20.) – Šidlák (56.). 
Rozhodčí: Krejčí – Machát, Šula. 
Ž.k.: Rosický (68.). Sestava FC VM: 
Řeháček – Bradáč, Polák, Štefka, 
Rosický – Denev, Prchal, Láznička, 
Bárta – Benedikt (Krejčí), Stupka. 
Nenastoupil: Milota, Pazderka, 
Procházka.
Do utkání jsme vstoupili bez ne-
mocného gólmana Homoly, který 
se léčí z angíny. Ve 2. minutě dal 
Rosický dlouhý míč do vápna, ale 
Benedikt nedokázal hlavou dát gól. 
V 11. jsme málem dostali gól, když 
nikdo nepokryl hráče ve vápně, ale 
naštěstí míč skončil v zámezí. Ve 
20. dal gól Denev po PVK Rosic-
kého. Ve 30. min Prchal kopl PVK 
jen do náručí gólmana.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
s jednogólovým náskokem a hlavně 
s klidem. V 50. hosté zahrávali 
PVK, jejich střelu fantasticky chytl 
Řeháček. V 56. hosté (Šidlák) dali 
z rohového kopu gól. V 62. po dlou-
hém míči hostí do našeho území se 
zapomněl za obránci Krejčí, který 
následně nevystavil soupeře do 
ofsajdu a následně porušil zónovou 
obranu, soupeř míč zpracoval, ale 
nedokázal po projití přes gólmana 
vstřelit gól. V 64. Polákovu střelu 
zlikvidoval gólman. V 65. nikdo 
nedokázal v malém vápně dát gól, 
kdy si zkusili vystřelit čtyři hráči. 
V 68. Prchal z 20 metrů vystřelil jen 
do gólmana. V 69. přišel nebezpeč-
ný centr do vápna, kde stál dobře 
chytající gólman Řeháček. V 73. 
hostující hráč prošel po pravé lajně 
do vápna a odtud vystřelil k tyči, 
kde lapil Řeháček.
Do konce zápasu se už nic důle-
žitého nestalo. Dnes jsme mohli 
vyhrát i prohrát. Když nebudeme 
dávat jednoznačné góly, tak nemů-
žeme naplno bodovat.             -ls-

MSŽD D
Havlíčkův Brod – FC VM st. žáci 
2:3 (2:1)
Hlavní rozhodčí: Nádvorník. Počet 
diváků: 40. Střelci: 19., 25., 33. 
Komínek, 49. Ráček, 67. Liška. 
Sestava: Sysel – Pavlatovský (23. 
Horký), Voneš, Gregor, Benda – 
Vokurka (62. Singer), Ráček, Hibš 
(63. Liška, 68. Juda), Chytka – Ko-
mínek, Říha
Utkání začali lépe domácí. Hned 
v 1. minutě se útočník Brodu 

dostal do vyložené šance, jenže 
brankář Sysel vyrazil na roh. V 19. 
po špatném odkopu Pavlatovského 
se k míči dostal domácí útočník 
a nedal brankáři Syslovi šanci – 1:0. 
V 19. uklouzl na půli hřiště Gregor, 
netrefi l míč a domácí útočník obešel 
vybíhajícího brankáře Sysla, míč 
skončil v síti – 2:0. V 33. vybojoval 
míč na polovině hřiště Ráček, na-
hrál volnému Říhovi, ten posunul 
míč do pokutového území Komín-
kovi, který tvrdou střelou k tyči 
snížil – 2:1.
Druhý poločas začali lépe žáci 
Velmezu. V 36. se po křídle uvolnil 
Komínek, ale vybíhajícího brankáře 
nepřehodil. Vyrovnání přišlo v 49., 
Říha zahrál rohový kop, na který si 
naběhl Ráček a hlavou poslal míč 
pod břevno domácí branky – 2:2. 
Hosté si v další fázi utkání, vytvo-
řili mírnou převahu. Rozhodující 
moment zápasu přišel v 67., brankář 
Sysel vykopl za domácí obranu míč, 
kterého se zmocnil Komínek a po-
dél vybíhajícího brankáře jej poslal 
do branky a dobíhající Liška jej 
skluzem na malém vápně dopravil 
do sítě – 2:3. Naši žáci si za druhý 
poločas zasloužili vítězství.
Prostějov – FC VM st. žáci 5:0 
(3:0)
Sestava FC VM: Sysel – Horký 
(55. Pavlatovský), Voneš, Gregor 
(36. Novotný), Benda – Vokurka 
(57. Juda), Ráček, Hibš (25. Liška), 
Chytka – Komínek, Říha
Utkání se hrálo v Kralicích na 
Hané. Od počátku utkání byli do-
mácí lepším týmem. Prostějov si 
vytvořil první brankovou příleži-
tost v 16. minutě, ale domácí zálož-
ník netrefi l odkrytou branku Sysla. 
První branky se diváci dočkali v 21. 
minutě, po křídle se uvolnil domácí 
záložník, nacentroval před bránu 
a z malého vápna střílí útočník 
vedoucí branku – 1:0. V 28. minutě 
po nedorozumění naší obrany zvy-
šují domácí na – 2:0. V 30. minutě 
odcentroval domácí útočník z pravé 
strany míč, ten hlavičkuje domácí 
záložník k tyči – 3:0.

Obraz hry se ve druhém poloča-
su nezměnil. V 37. minutě jsme 
inkasovali počtvrté, když se po 
křídle uvolnil útočník Prostějova 
a prostřelil brankáře Sysla – 4:0. 
V 61. minutě, po faulu Novotného 
na pronikajícího útočníka, nařizuje 
hlavní rozhodčí pokutový kop, 
který domácí hráč s přehledem 
proměňuje – 5:0. Naši žáci si za 
celé utkání nevytvořili vyloženou 
šanci a odjeli z Kralic zaslouženě 
bez bodu. 
FC VM st. žáci – Břeclav 0:2 
(0:2)
Střelci branek: 27. Lošták, 31. Ujčík. 
Hlavní rozhodčí: Machát. Sestava 
FC VM: Sysel – Pavlatovský, Vo-
neš, Pálka, Gregor – Vokurka (50 
Hibš), Ráček (54. Liška), Benda (57. 
Horký) Chytka – Komínek, Říha
Domácí vstupovali do utkání s vě-
domím, že musí doma bodovat. 
Začali lépe, hned v 1. minutě se do 
pokutového území dostal Komínek, 
ale branku netrefi l. Následně se do 
šance dostali hosté, když hostující 
útočník netrefi l odkrytou branku 
brankáře Sysla. Domácí diváci se 
mohli branky dočkat v 9. minutě, 
když Komínek obešel vybíhajícího 
brankáře, ale míč na brankové čáře 
obránce Břeclavi vyhlavičkoval 
na roh. Hosté se dočkali v 27. 
minutě, když po rychlém brejku 
nacentroval útočník Břeclavi míč 
do území a dobíhající záložník 
poslal k tyči bezmocného Sysla – 
0:1. V 31. minutě zahrávali hosté 
roh, míč Sysel vyrazil k hostu-
jícímu hráči, který střelou bez 
přípravy poslal míč k tyči – 0:2.
Do druhého poločasu nastoupili 
domácí s odhodláním zvrátit stav 
utkání. První střelu vyslal na bránu 
v 39. minutě Chytka, ale střela skon-
čila nad brankou. V 49. minutě se 
pokusil překvapit z 25. metrů Říha, 
ale brankář Kohoutek střelu kryl. 
Poslední šanci domácích měl v 69. 
minutě Chytka, jenže jeho střela 
skončila vedle. Hosté si tak odvezli 
tři body a domácí prohráli i druhé 
utkání doma.                       -dek-

Dorost: Rozsochy – Bory 0:6
Je až nepochopitelné, že naši do-
rostenci tam takhle mohli vyhrát. 
Známe jejich dorost z minula, ale 
tohle je skutečně příliš. Střelci V. 
Chalupa 3, L. Ochrana 1, Koněný 
1 a Procházka 1.
Tasov – Bory B 4:0
Tohle je pro nás naprosto nesrov-
natelný výsledek, protože u nás se 
fotbal dlouhodobě hraje, ale hrát 
takhle se začátečníkem, s tím se 
těžko srovnáváme (my znalci).
Osová Bítýška A – Bory A 2:1 (1:0) 
Diváků 180.
Prakticky neuvěřitelné se stalo 
skutečností a během utkání nás 
domácí překvapili, i když máme 
v záloze fotbalové špičky. V první 
půlce zahrál výborně Martin Vávra 
pěknou brankou, a to udržel až do 
poločasu. Na počátku druhé půle 
naši výborně srovnali šikovným 
Milanem Špačkem. Ale v závěru se 
zase převedl Mirek Šimek, bývalý 
žákovský okresní spoluhráč našeho 
Mirka Ochrany a „usmrtil“ nás. 

Dvě utkání jsme těsně vyhráli a dvě 
silně prohráli. Tentokráte se všech-
na pouťová utkání hrála doma. Ale 
žádný zázrak to výsledkově nebyl. 
Herně byla všechna čtyři utkání 
pěkná především v neděli, když 
bylo nádherné počasí.
Přípravka: Bory – Radostín 2:1 
(2:0)
Střelci Zedník 2, Bradáč. Náš prak-

ticky nejlepší hráč Matěj Zedník se 
předvedl hlavně v první polovině 
utkání svou rychlou technickou 
hrou, kdy na něho nikdo ze soupeřů 
nestačil. Ve druhé půli se hra trochu 
přenesla na stranu soupeře a dali 
jednu branku.
Dorost: Bory – Rad. Svratka 1:4 
(1:1)
Chalupa – Skryja 2, Komínek, 
Skalník.
Utkání mělo tentokráte slabší úro-
veň především z naší strany. Utkání 
velmi dobře řídila rozhodčí dívka, 
která potom asistovala na pomezí 
áčka mužů.
Bory B – Os. Bítýška B 1:0 (0:0)
Diváků 50. Nádhernou branku 
dává hlavičkou Petr Viliš z chytré 
přihrávky Aleše Krčála. Hřiště bylo 
po dešti trochu podmočené.
Bory A – Bobrová 0:3 (0:1) Plhal 
2, Ptáček. Diváků 200. Hned na 
počátku ostře nařízenou penaltu J. 
Jakubec bezpečně chytil. Měli jsme 
potom zranění našeho nejlepšího 
střelce a naše mužstvo tentokráte 
totálně vyhořelo a se 4 body v po-
měru 9:9 jsme také až na 9. místě 
tabulky.                               -ochr-

Fotbalová přípravka zahajuje
Zveme i nové zájemce, 
zejména ročníky 2003 
a mladší, chlapce i dívky
Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek
od 15 hodin na travnatém hřišti 
u Tržiště ve Velké Meziříčí.

Klub stolního tenisu Sk Sokol Lhotky
zve do svých řad 

chlapce a dívky, roč. narození 1996 a mladší.
V sezoně 2009–2010 je naplánováno 20 termínů tréninků, 
data 20 termínů s přihláškou a dalšími informacemi najdete na 

www.stolnitenislhotky.banda.cz.
-lav-

Zveme šikovné kluky a hol-
ky od 6 do 16 let, kteří by 
se chtěli věnovat hře tenisu 

do naší Tenisové školy. 
Více informací na telefonu 

608 909 121.

Action Racing Team Velké Meziříčí
Dolní Heřmanice

12.–13. 9. 2009
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Ženy prošly po dobrém kolek-
tivním výkonu zdárně prvním 

kolem Českého poháru.
SHK DP Pardubice – Sokol VM 
17:26 (8:15)
Kádr našeho celku doznal během 
letního přípravného období dvou vý-
raznějších změn. Na roční hostování 
ze Spartaku Třebíč přichází třiadva-
cetiletá pivotmanka Jana Klusáčko-
vá, mající zkušenosti v SCM Slávia 
Praha a o rok mladší spojka Šárka 
Dvořáková, která prošla prvoligový-
mi družstvy SCM Zora Olomouc.
Utkání bylo oboustranně pozname-
náno nerozehraností obou kolekti-
vů. Mladý domácí celek, dirigovaný 
trojicí zkušených házenkářek se 
jen těžko prosazoval přes naši 
důraznou defenzivu, podepřenou 
velmi dobrým výkonem brankářek. 
V obranné fázi hráčky z města per-
níku jen za cenu mnohdy zákroků 
nad rámec pravidel neúspěšně 
čelily střeleckým pokusům velko-
meziříčských spojek a souhře již 
jmenovaných třebíčských posil. 
Řada našich snah o rychlý přechod 
do útoku a zejména množství 
dobrých příležitostí volajících po 
gólovém efektu zůstala nevyužita, 
přesto brankový rozdíl narůstal i po 
změně stran. Snaživý pardubický 
celek využíval ke skórování větši-
nou krajní křídelní prostory, které 
nebyly z naší strany tak důsledně 
hájeny. Průměrný výkon vítězné-
ho družstva tak stačil na postup 
do druhého kola, kde nastoupíme 
proti Tatranu Bohunice. Brněnské 
přivítáme tento víkend v tradičním 
sobotním odpoledni na domácím 
hřišti, tentokrát jako soupeře úvod-
ního kola druholigové soutěže. 7 m 
– hody 2/1:5/1, vyloučení 5:3.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Hrůzová Jarmila (8), 
Hublová Hana (7), Klusáčková 
Jana (6/1), Fischerová Michaela (2), 
Dvořáková Šárka (1), Hammerová 
Tereza (1), Chlubnová Jaroslava 
(1), Hladíková Denisa, Svobodová 
Diana, Vidláková Radka.
Trenér ing. Tvarůžek.

Mladší dorostenky
Nezvykle již první zářijový víkend 
vstoupí do nového soutěžního roční-
ku i nově se tvořící celek mladších 
dorostenek. Kádr tohoto mládežnic-
kého celku doznává výraznějších 
obměn. Po „prapodivném jednání“ 

MSD sk. D
FC VM – FC Boskovice 0:1 
(0:0)
Střelec: Martínek (60.). Rozhodčí: 
Vostřejž – Fojt, Hrůza, ž. k. Němec 
(65.), J. Krejčí (86.) – Pavel (73.), 
Horák (76.), Václavek (83.), bez č. k. 
Diváků 433. Sestava FC VM: Cha-
lupa – Hort, P. Mucha, Brychta, J. 
Krejčí – Dufek (79. Kafka), Krátký, 
Němec, Berka (72. Vyskočil) – Ně-
mec, Beran (60. Novák).
Vstup do utkání nevyšel ani jedno-
mu z obou aktérů. Hrálo se opatrně 
se snahou hned v úvodu neudělat 
chybu a nenabídnout tak soupeři 
laciné vedení. Hosté, jak se oče-
kávalo, hráli zataženi do obranné 
ulity, při rozvíjení domácích akcí 
rychle přistupovali k hráčům sou-
peře a nepouštěli tak Velmez do 
tvořivé kombinační hry. Jakmile 
získali míč, zvláště v úvodním děj-
ství hráli jednoduchým způsobem 
vše na vysokého Janíčka, který 
míče prodlužoval nebo sklepával 
pro druhou vlnu. Domácí navíc ne-
měli svůj den, propadali v osobních 
soubojích, nedokázali si vzájemně 
vyhovět a jen těžko hledali sku-
linu v obranném valu Boskovic. 
Ve 24. jeden z dlouhých nákopů 
Boskovicím vyšel, jejich tykadlo 
se dostalo k míči včas, ale naštěstí 
pro domácí vybíhající Chalupa také 
a míč se od něj odrazil do autu. Na 
gólovou šanci si Meziříčští museli 
počkat až do 34., kdy se po přesném 
pasu P. Muchy ocitl před hostujícím 
brankářem kapitán Pokorný, jeho 
volej ale skončil vysoko v ochran-
né síti. Po dalších třech minutách 
se v podobné situaci ocitl hbitý 
Dufek, ale jeho střelu i dorážku 
stačil brankář Boskovic zlikvido-
vat. I po pauze bylo znát, že toto 
utkání šancemi hýřit nebude a kdo 
dá gól, bude mít k zisku tří bodů 
velmi blízko. Jednu z možností 
měl krátce po návratu z přestáv-
ky domácí Beran. Dostal přesný 
míč mezi stopery, svou rychlostí 
a důrazem si udělal prostor, ale při 
zakončení mu nepřálo štěstí, když 
jeho střela minula pravý horní roh. 
Domácí pokračovali ve snaze ko-
nečně dobýt Boskovickou tvrz, ale 
s přibývajícím časem a nervozitou 
občas zapomínali na zadní vrátka. 
Boskovičtí jim to připomněli tím 
nejdůraznějším způsobem, když 
se nejprve v gólové šanci ocitl Pa-
vel, díky Chalupovi však neuspěl 
a z následujícího, v pořadí teprve 
druhého rohu hostů, už zahřmělo. 
Odražený míč se do vápna Velmezu 
vrátil zpět do shluku těl a po ně-
kolika tečích skončil k překvapení 
všech přítomných za Chalupovými 
zády. Posledním, kdo se nezkrot-
ného míče dotknul, byl Martínek. 
Meziříčští v následujících minu-
tách vyvinuli velkou snahu urvat 
na domácím hřišti alespoň bod, ale 
kromě toho, že v důležitých mo-
mentech chyběl klid a přesnost, se 
hráčům Velmezu nedařilo zdaleka 
tak jako v zápasech předchozích. 
Přitiskli sice svého soupeře jeho 
vápnu, ale tam kraloval gólman 

Gruber a zbrklost domácích. Ví-
tězství hostů bylo hodně šťastné, 
domácí si bod určitě zasloužili, ale 
i takový je fotbal.                    -ber-
Trenér Milan Volf zápas okomen-
toval: „Z utkání jsem měl obavu, 
neboť hráči celý týden okolo sebe 
poslouchali, jak vyhrají a o kolik. 
Navíc jsme dlouhodobě př išli 
o Libora Jedličku, který podával 
dobré výkony a koncem týdne 
i o Víťu Kratochvíla, čímž se naše 
ofenzivní síla oslabila. Domnívám 
se ale, že kdyby všichni hráči hráli 
aspoň s maximálním nasazením 
a důrazem, utkání by vypadalo 
jinak. Proto se na některé hráče 
zlobím, neboť zápas odchodili, jako 
by to byl nějaký pouťák. Můžeme 
prohrát, ale se ctí a s vědomím, že 
každý pro úspěch udělal maximum! 
Ale to, co někteří hráči tentokrát 
předvedli, nemá obdoby!“
HFK Třebíč – FC VM 3:0 (3:0)
Střelci: Komínek (6.), Smažil (37.), 
Durda (40.). Rozhodčí: Ságl – 
Reich, Fridrichovský, ž. k. 2:1 (86. 
Hort), bez č. k. Diváků 350. Sestava 
FC VM: Chalupa – Hort, P. Mucha, 
Brychta, Kafka – Dufek, Pokorný, 
Krátký, Němec (77. Vyskočil), 
Berka (46. Z. Mucha) – Beran (46.). 
V prvních minutách byli aktivnější 
hosté. Kopali roh a trestný kop, ale 
vzápětí zahřmělo a pak udeřilo na 
straně druhé. Po rohu domácích 
zazvonila tyč a tečovaná dorážka 
znamenala další výhodu pro Třebíč. 
Z té už se Komínek nemýlil a i když 
hlavičkoval do země, bylo to zblíz-
ka a Chalupa v brance Velmezu 
neměl šanci. Rychlé vedení HFK 
sice Velmez do kolen nesrazilo, 
jenže jeho snahu o získání pevné 
půdy pod nohama soupeř bez 
větších problémů likvidoval. Me-
ziříčští nedokázali vepředu udržet 
míč a díky důslednému napadání 
měla Třebíč před velkým čtver-
cem vždy brzy uklizeno. Do šance 
znamenající vyrovnání skóre se tak 
Meziříčští dostali až ve 25. minutě, 
kdy po centru zprava Beran ve 
výhodné pozici mířil nad. Byla to 
první střela, kterou hosté na Beera 
vyslali. Ve 33. měli Meziříčští opět 
štěstí, když Třebíčští prošli hladce 
až do vápna soupeře, ale nepřes-
nost v závěru jim nedovolila svůj 
náskok pojistit. Stalo se tak o čtyři 
minuty později, kdy po podobné 
akci skóroval Smažil. Ránu do vazu 
zasadil po pasu mezi stopery Dur-
da, který přesným lobem přehodil 
vybíhajícího Chalupu. Ve druhém 
dějství se hra Velmezu směrem 
k Beerově brance zlepšila. Hosté 
zlepšili pohyb bez míče, postupně 
vyrovnali bilanci rohů se svými 
soupeři, zahrávali několik nebez-
pečných standardních situací, ale 
do gólových šancí se díky nepřes-
nostem a často i zbrklosti dostat ne-
dokázali. Výsledkem byly, v obou 
případech po rohových kopech, jen 
hlavičky P. Muchy (66.) a Kafky 
(78.), které sice ne o mnoho, ale 
přesto branku domácích minuly. 
Za těchto okolností si domácí HFK 
vcelku v pohodě svůj tříbodový 
přísun pohlídali a dovedli zápas do 
vítězného konce.                   -ber-

Zapletal s Ouředníčkem zvítězili v Maďarsku

FC VM B – FC Budišov-Nára-
meč 0:0
Sestava FC VM: Invald R. – Vy-
skočil, Kružík, Střecha, Netolic-
ký – Smejkal L. (45. Invald D.), 
Souček, Němec (70. Jaša), Kafka 
– Trnka, Veselý (75. Smejkal E.). 
Rozhodčí: Dlouhý – Cupl, Beneš. 
Delegát: Žilka.
Úvodní oťukávání derby č. 2 se 
poněkud protáhlo. Do té míry, že 
přešlo urputnou bitvu s naprostým 
minimem šancí, které by ohrozily 
některou z branek. První, kdo 
nebezpečně pálil, byl nakonec 
hostující Kašpar, jehož dorážka 
odraženého míče po standardní 
situaci olízla vnější tyč Invaldovy 
branky. Následně mohl rozhodnout 
Nováček, ale v rozhodující chvíli 
po zákroku Střechy teatrálně upadl 
a právě možná onen dvojitý odpích-
nutý „Rittberger“ s patřičným zvu-
kovým doprovodem byl důvodem, 
proč zůstala píšťalka rozhodčího 
Dlouhého němá. Nováček byl zá-
roveň napomínán žlutou kartou 
za řeči a vzhledem k celkovému 
výrazu a dohře jeho projevu mohl 
být velmi rád, že zůstalo jen u oné 
žluté karty. Hosté byli v první půli 
i přes vyrovnaný obraz hry nebez-
pečnějším týmem, zejména díky 
své obrovské výškové převaze při 
standardních situacích. Za jejich 
řešení zaslouží v domácím dresu 
absolutorium znovu R. Invald.
Po pauze domácí přidali zejména 
směrem dopředu, ale nedokázali 
se dostat do vyložené šance. Zúro-
čili svůj zlepšený herní projev, kdy 
na pravém okraji zálohy výrazně 
zaujal běhavý a rychlý Vyskočil, 
v několik náznaků slibných šancí, 
které však nedokázali dotáhnout do 
konce. Dalšími oživeními byli stří-
dající Jaša i E. Smejkal, ale největší 
šanci druhé půle měl nakonec po 
zkratu v domácích zadních řadách 
opět Nováček, skluz Netolického 
za vteřinu dvanáct ale vytěsnil 
jeho pokus nad bránu. V poslední 
minutě utkání měl nakonec hosty 
„na lopatě“ v největší šanci Benfi -
ky v utkání ve slibné pozici zleva 
pálící Kafka, trefi l však jen boční 
síť, a tak se body v urputné, tvrdé, 
ale zároveň nesmírně fair vedené 
bitvě dělily.
FC Náměšť nad Oslavou – FC 
Velké Meziříčí B 0:0
Sestava hostí: Invald R. – Invald D., 
Kružík, Souček, Netolický – Smej-
kal L. (58. Němec), Pól, Trnka, Jaša 
– Beran, Veselý. ČK: 57. Netolický. 
Rozhodčí: Tesař – Hrůza, Čech. 
Delegát: Žilka.
Hosté jeli na půdu znovu posí-
livšího a postupovými ambicemi 
se netajícího spolufavorita soutěže 

v početně značně oslabené sestavě, 
navzdory tomu, že se jejich utkání 
nekř ížilo s A-mužstvem. Není 
proto divu, že nastoupilo s takti-
kou zabezpečené obrany se snahou 
o rychlý, brejkový přechod do úto-
ku a zakončení. Tato se hostům od 
úvodních minut dařila znamenitě, 
jednak díky tomu, že poslední in-
stancí byl jistý a zkušený R. Invald 
a rovněž také proto, že defenziva 
Benfi ky nebyla vůbec statická, ale 
hráčům v obranném bloku naopak 
nechyběl pohyb, nasazení a vůle 
zabojovat jeden za druhého. Vý-
slednicí výše uvedeného bylo, že 
favorizovaní domácí si v první půli 
nevěděli rady jednak s překonáním 
oné velmi dobré defenzivy, ale často 
ani s ofenzivními výpady hostů, 
které táhla převážně druhá posila 
z áčka Beran. Exligista Hoštálek 
na domácím stoperu jej zastavoval 
často jen za cenu nedovolených 
a mnohdy záludných zákroků. Pře-
sto se náš útočník dostal několikrát 
k zakončení ze střední vzdálenosti, 
přičemž jednou se dá mluvit o vy-
ložené šanci a navíc ještě pumelice 
Jaši po jeho přiťuknutí jen o vlásek 
minula zadní tyč domácí branky. 
Domácí sice dominovali v držení 
míče, nebezpeční však byli prak-
ticky jen z rohových či přímých 
kopů. Nejslabším článkem utkání 
tak byl jednoznačně sudí Tesař, 
nad jehož výroky se nejdříve po-
divovaly, posléze smály a následně 
rozčilovaly obě zúčastněné strany. 
Naprosto správně však udělil žlutou 
kartu Netolickému, který s hvizdem 
znamenajícím konec první půle 
nepochopitelně zakopl míč.
Po přestávce domácí přidali, je-
jich převaha nabírala na intenzitě 
a počínali se dostávat do šancí. 
V jedné takové zastavil Netolický 
pronikajícího Kučeru zákrokem, 
který sudí znovu překvapivě ohod-
notil jako v rozporu s pravidly, 
následně však navíc našemu hráči 
udělil druhou žlutou kartu, která 
v souvislosti s jeho poločasovým 
extempore znamenala červenou 
pro Netolického a nejméně 33 mi-
nut v deseti pro jeho spoluhráče. 
Hosté však zabrali, bojovali jako 
lvi a dobrá věc se podařila. Nehledě 
na to, že vzhledem k omezenému 
počtu náhradníků museli mnozí 
velkomeziříčští hráči „rozběhávat” 
křeče, které jim ještě před chvílí 
nedovolavaly vstát z trávníku, 
nehledě na to, že domácí napálili 
břevno a tyč, nehledě na to, že 
v závěru zneškodnil Invald dalším 
skvělým zákrokem samostatný ná-
jezd střídajícího Laštovičky. Když 
sudí Tesař s vypršením 45. minuty 
odpískal konec utkání, mohli se 
hosté radovat. Takovýhle bod má 
totiž svou cenu. Velkou.       -kre-

Po obrovském a napínavém boji 
Miroslav Zapletal se svým na-
vigátorem Tomášem Ouředníč-

kem ve voze Mitsubishi L200 
ukončili letošní maďarský šam-
pionát  cel kov ý m v ítězst v ím 

spojeném s ukončením sportovní 
činnosti některých hráček se ve 
své další prvoligové sezoně bude 
velkomeziříčský tým opírat o nej-
lepší střelkyni minulého ročníku 
moravské skupiny I. ligy mladších 
dorostenek Moniku Kratochvílovou. 
Ta již od konce července „polyká“ 
tréninkové dávky ve Sportovním 
centru mládeže DHK Zora Olomouc, 
kde bude také hostovat v celorepub-
likové soutěži starších dorostenek 
(paradoxně bude nastupovat proti 
svým spoluhráčkám, hostujícím 
v barvách Spartaku Třebíč).
Po vzájemné dohodě oddílů na 
roční hostování přicházejí třebíčské 
spojky Andrea Lorencová, Kateřina 
Janíčková a Natálie Nechvátalová. 
Opačným směrem naopak budou 
vypomáhat v premiérovém roční-
ku I. ligy starších dorostenek TJ 
Spartaku Třebíč Ivana Salašová 
a z kádru našich druholigových žen 
Denisa Hladíková a Diana Svobo-
dová. Doufejme, že oboustranná 
spolupráce s třebíčským oddílem 
přinese výkonnostní vzestup na-
dějných házenkářek a zejména 
pozvedne i upadající úroveň dívčí 
házené na Vysočině.
Předsezonní přípravu zahájila děvča-
ta 17. srpna, kdy se postupně po dva-
nácti tréninkových jednotkách a her-
ní přípravě konsoliduje kádr týmu.
Z řad odchovankyň velkomeziříč-
ské házené budou trenéři družstva 
Vincenc Záviška a Radka Vidláková 
spoléhat na post brankářek, který 
bude hájit „ostřílené“ duo Hana 
Simandlová, Marcela Babáčková. 
Na pivotu bude Kristýna Necidová 
a věříme, že i po půlroční zdravotní 
odmlce Kateřina Invaldová, spojky 
Ivana Salašová, Monika Kratochví-
lová, věkově ještě starší žákyně Iva 
Závišková, Kateřina Studená, Mar-
kéta Partlová a Hana Kratochvílová.
Škoda, že trenéři nemohou počítat 
„zatím“ s hráčským potenciálem 
Patr icie Hammerové, která se 
úspěšně po dvouměsíčním pobytu 
v Japonsku vrhla na modelingovou 
dráhu. Tímto jí také přejeme hodně 
zdaru a úspěšnou kariéru.
Jedenáctičlennou prvoligovou mo-
ravskou skupinu oproti předcho-
zímu soutěžnímu ročníku opouští 
Prior Olomouc a premiérově ho 
nahrazuje „slovácké“ družstvo 
Vlčnov-Bánov, které v tradičním 
sobotním čase bude také naším 
prvním soupeřem.                 -záv-

M. Zapletal a T. Ouředníček (vpravo) s ředitelem závodu Zoltánem 
Garamvölgyim.                                              Foto: www.offroadsport.cz

Informace o závodě:
Sweet Milk Hungarian Baja
FIA C.E.Z (Central Europe Zone) Cross Country Rally Trophy
FIA Bajas
Hungarian Championship

Tým OFFROADSPORT.cz:
Mitsubishi L200 Strakar
Motor: 4 l Mitsubishi, benzin
ex-tovární speciál, 1.Mitsubishi v cíli rallye DAKAR 2009
Pilot: Miroslav Zapletal
Navigátor: Tomáš Ouředníček

a ziskem titulu Mistr Maďarska!
Sweet Milk Hungarian Baja, velký 
závod pod hlavičkou FIA, který 
se konal již tradičně v okolí Bala-
tonu, byl letos extrémně náročný. 
Hned osm rychlostních zkoušek 
v jeden den s celkovou délkou přes 
400 km.
V rámci maďarského mistrovství 
obsadila posádka Zapletal – Ou-
ředníček 2. místo v těsném závěsu 
za úřadujícím mistrem Maďarska 
L. Palikem (HUN), kterému toto 
vítězství již bodově nestačilo k ob-
hájení titulu. Zapletalovi tak stříbro 
spolu se 16 body zajistilo celkové 
prvenství v letošním šampionátu. 
Poprvé v historii se tak stal Čech 
mistrem Maďarska.

Závod je započítán do meziná-
rodního poháru FIA Bajas, kde 
naše posádka obsadila 3. místo. 
Diskvalifi kací B. Gadasina (RUS), 
který průběžně vede mezinárodní 
šampionát FIA, se naší posádce 
otevírá šance na celkové vítězství. 
Díky maďarskému bronzu si Zaple-
tal přičte 7 bodů na celkových 27 
a zůstává tak stále na 2. příčce za 
Gadasinem s 30 body. O vítězství 
se tak rozhodne až v listopadu na 
portugalské Baja Portalegre.
Hungarian Baja se také započítává 
do Central Europe Zone – v tomto 
závodě obsadila posádka Zapletal – 
Ouředníček zlatou příčku a získala 
tak cenné body do šampionátu FIA 
CEZ.               Kateřina Zábranská

MSD skupina D
 1. Slovácko B 4 4 0 0 16:3 12
 2. Žďár n. Sáz. 4 4 0 0 9:2 12
 3. Šardice 4 3 1 0 13:2 10
 4. Třebíč 4 3 1 0 8:3 10
 5. Konice 4 2 1 1 8:4 7
 6. Vikt. Otrokovice 4 2 0 2 6:5 6
 7. Velké Meziříčí 4 2 0 2 4:5 6
 8. Rosice 4 2 0 2 5:8 6
 9. Pelhřimov 4 1 2 1 7:6 5
10. Boskovice 5 1 2 2 6:13 5
11. Rousínov 5 1 1 3 7:14 4
12. Uherský Brod 4 0 3 1 3:4 3
13. Protivanov 4 1 0 3 5:9 3
14. Napajedla 4 1 0 3 3:7 3
15. Blansko 4 0 1 3 4:11 1
16. Vyškov 4 0 0 4 2:10 0

I. A skupina B
 1. Budišov-Nárameč 4 3 1 0 7:3 10
 2. Rapotice 4 3 0 1 10:4 9
 3. Rantířov 4 3 0 1 8:5 9
 4. Náměšť-Vícenice 4 2 2 0 6:3 8
 5. Stonařov 4 2 1 1 18:8 7
 6. Přibyslavice 4 2 1 1 7:3 7
 7. Nová Ves 4 2 1 1 7:6 7
 8. Bohdalov 4 2 0 2 5:6 6
 9. V. Meziřičí B 4 1 2 1 4:5 5
10. Kouty 4 1 1 2 8:9 4
11. Šebkovice 4 1 1 2 5:7 4
12. Štoky 4 1 0 3 5:9 3
13. Třešť 4 0 0 4 0:9 0
14. Křižanov 4 0 0 4 1:14 0




