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Desatero 
problémů 
Velkého 
Meziříčí
Jak zlepšit životní 
podmínky v našem 
městě
Jupiter club, Velké Meziříčí, 
výstavní síň
Středa 30. 9. 2009 od 15.30

Zábavná talk 
show
Eva Holubová
Bohuslav Klepl
Marcela Košanová
Jupiter club, Velké Meziříčí
Čtvrtek 1. 10. 2009 od 19.30 
hodin
Více strana 7

Ulice 
Třebíčská je 
ode dneška 
uzavřena
Od 30. 9. do 11. 10. 2009
Více strana 2

Ulice 
Meziříčská 
v Křižanově 
je otevřena
Do 30. října 2009 měla být 
uzavřena silnice č. II/360 na 
ulici Meziříčská. Ta je ale nyní 
již otevřena.

Silnice do 
Třebíče bude 
od soboty 
uzavřena
Komunikace č. II/360 na trase 
Velké Meziříčí – Třebíč, v k. ú. 
Oslavička bude uzavřena od 3. 
do 17. října 2009

Poradna SOS 
opět 
pravidelně
Poradna SOS ve Velkém Me-
ziříčí opět pravidelně od 14 do 
16 hodin v kanceláři Obecního 
živnostenského úřadu, Náměs-
tí 27/218, Velké Meziříčí. Od 
středy 30. 9. pravidelně jed-
nou za čtrnáct dní, a to každou 
sudou středu. Důvodem jsou 
personální změny na pozici 
poradce.

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Nový systém parkování na ná-
městí ve Velkém Meziříčí bude 
spuštěn ještě letos, pravděpodobně 
počátkem prosince. Počet míst 
s parkovacím kotoučem bude pod-
statně navýšen, a to na více než 
jednu třetinu. Tato místa budou 
muset řidiči opustit nejpozději za 
hodinu. Zbývající stání budou moci 
využít k parkování na neomezeně 
dlouhou dobu. Desetikorunový 
poplatek za vjezd na náměstí zů-
stane zachován. Smyslem systému 
je rychlejší obměna aut na náměstí 
a snaha vytlačit z centra dlouhodo-
bě parkující.

„Z celkových dvou set čtyřiceti 
dvou parkovacích míst na náměstí 
bude devadesát šest vyhrazeno ke 
krátkodobému stání. Dalších deva-
desát šest míst bude určeno k dlou-
hodobému parkování. Čtyřicet míst 
bude do devíti hodin dopoledne 
vyhrazeno zásobování, poté je bude 
možné využít také k dlouhodobému 
stání,“ upřesnil místostarosta města 

Josef Komínek a dodal, že dvě místa 
před radnicí a tři před spořitelnou 
budou sloužit městskému úřadu 
a pět míst je určeno pro invalidní 
řidiče.

O nové var iantě parkování 
v centru města rozhodli v úterý 
22. září zastupitelé města. Jde 
o kompromis oproti variantě, kte-
rou schválili již v červnu letošního 
roku. Tehdy měl být k parkování 
s parkovacím kotoučem vyhrazen 
celý střed náměstí a ještě další 
místa v Radnické a u kostela. Sou-
časně s tím měla být vybudována 
i záchytná odstavná plocha na 
Ostrůvku s asi stovkou míst pro 
zájemce o dlouhodobé parkování. 
Situace se však změnila. Vlastník 
bývalého areálu Svitu původně 
oznámil pozastavení invest ic 
z důvodu krize, počátkem léta však 
postoj změnil a ohlásil rozjezd in-
vestice – stavbu obchodních domů 
Lidl, Deichmann a Takko s tím, že 
součástí bude i parkoviště. Město 

proto od výstavby provizorní 
zpevněné plochy upustilo. Tyto 
změny si vyžádaly, aby se zastu-
pitelé systémem parkování znovu 
zabývali. Ti o situaci poměrně 
dlouze diskutovali a mimo jiné pa-
dl i návrh zastupitele Ivo Kaštana, 
aby podélné parkování po obvodě 
náměstí bylo nahrazeno šikmým. 
„Na takové parkovací místo se 
lépe zajíždí i vyjíždí a vedle sebe 
tak snáz zaparkuje víc aut,“ navrhl 
Kaštan. Nápad se setkal s kladným 
ohlasem a odbor dopravy by měl 
takovou variantu zpracovat.

Současně s výstavbou obchod-
ních domů a parkoviště pro sto 
dvacet aut v bývalém areálu Svitu 
bude vybudován i most na Ostrůvek 
přes řeku Balinku spolu s okruž-
ní křižovatkou. Areál za řekou 
tak bude propojen s komunikací 
II/602 i s ulicí Pod Strání. Smělé 
plány investora předpokládají do-
končení akce již někdy v červnu 
roku 2010.       Martina Strnadová

Míst s parkovacím kotoučem bude necelá stovka

Nabídnout návštěvníkům Jupiter clubu (JC) důstoj-
nější prostředí při konání společenských akcí v bu-
dově na náměstí se snaží stávající ředitel zmíněného 
kulturního zařízení Milan Dufek již několik let. „Už 
v minulosti jsem několikrát veřejnost informoval o naší 
vizi týkající se rekonstrukce Jupiter clubu, z něhož 
bychom rádi udělali moderní společenské centrum,“ 
připomíná M. Dufek, „čtenáři si jistě vzpomenou, 
že již několik let vedeme s Radou města na toto téma 
konstruktivní diskuzi.“ Nyní ale došlo k výraznému 
posunu – velkomeziříčští radní na svém zasedání mi-
nulou středu podpořili jeho návrh na přestavbu domu 
číslo 17. „Jde především o neutěšený stav podlahy 
ve velkém sále, která se vzdouvá mimo jiné i vlivem 
vlhka, a také o střechu, skrz niž zatéká do budovy,“ 
upřesnil místostarosta Josef Komínek, který o situaci 

informoval média na pravidelné tiskové konferenci, 
„radní se po důkladné diskuzi nakonec přiklonili 
k variantě – celý vnitřek staré budovy, kde se velký sál 
nachází, zbourat a vystavět nový. Pouhá rekonstrukce 
by podle našeho názoru nevyšla o moc levněji, čili tento 
způsob považujeme za vhodnější.“

Podle místostarostových slov tedy nyní dojde k obe-
slání fi rem a bude zadán projekt pro územní řízení 
a stavební povolení. Finanční prostředky se město bude 
snažit získat také prostřednictvím dotací, kdy by mohlo 
dosáhnout až na čtyřicet procent, a zbytek peněz by 
muselo uhradit ze svého rozpočtu. Podle odhadů by 
šlo o několik desítek milionů korun. „Zatím ale fi nan-
cování není zcela dořešeno, záležitost se projednává, 
jak jistě všichni vědí, situace ve státě není v důsledku 
krize příliš příznivá,“ podotkl J. Komínek, „a naše 
město navíc na asi deset let zatíží úvěr, který si bude 
muset s největší pravděpodobností vzít na plánovanou 
rekonstrukci čističky odpadních vod. Na ostatní inves-

Radní podporují rekonstrukci Jupiter clubu
tiční akce tak logicky nebude peněz nazbyt. Takže bez 
dotace to nepůjde,“ dodal místostarosta.
Ředitel Jupiter clubu k celé záležitosti doplnil, že 

zmíněný objekt je k jeho spokojenosti značně vytížen, 
nicméně připustil, že některé technické, dispoziční 
i jiné požadavky již pokulhávají za dnešními běžnými 
standardy. Velký sál a jeho přilehlé prostory podle jeho 
sdělení navštívilo v loňském roce okolo čtyřiceti tisíc 
návštěvníků. Ostatní akce JC ve venkovních i jiných 
prostorách pak dalších třicet tisíc. „Především v pů-
vodním objektu sokolovny, dnešním velkém sále, nám 
chybí bezbariérový přístup, klimatizace či stupňovité 
hlediště. Stručně řečeno, rádi bychom společně s měs-
tem, které je vlastníkem objektu, v nejbližších letech 
nabídli příjemné a komfortní prostředí pro kulturní 
vyžití, duševní relaxaci i odpočinek všem, kdo naše 

zařízení navštíví,“ přeje si Milan Dufek, „jsem proto 
velmi rád, že radní města přijali na svém jednání 
rozhodnutí řešit rekonstrukci této staré části, kde nás 
trápí nejenom nerovná podlaha v důsledku narušené 
hydroizolace – k níž došlo zřejmě vlivem dlouhodobých 
následků zaplaveného sálu v roce 1985 – , ale i složení 
podloží podlahy. To tvoří masivní navážka s obsahem 
různorodé stavební suti v hlinitopísčité zemině. Proni-
kající vlhkost bohužel prostupuje do svislých zděných 
konstrukcí v interiéru hlavního sálu. Dílčí opravu by 
si zasloužila i střecha. Náklady na opravu by však byly 
řádově statisícové, protože s opravou hydroizolací 
střech a odvodňovacího systému by zcela jistě bylo 
nutné řešit i konstrukci krovu. Vítám tedy rozhodnutí 
Rady města, aby rekonstrukce velkého sálu byla řešena 
komplexně, tj. vybouráním stávajícího a vystavěním 
moderního sálu s novou dispozicí i technickým vyba-
vením.“ (Více strana 2.)

Připravila: Iva Horká

Velký sál Jupiter clubu, který čeká na rekonstrukci.

Ve čtvrtek 24. září zavítali do Velkého Meziříčí všichni ti, kterým není 
lhostejné vlastní zdraví a kteří se staví aktivně ke způsobu svého život-
ního stylu. Akce pořádaná v rámci kampaně Září – měsíce biopotravin 
se v souladu s názvem zaměřila na nejrůznější aspekty lidského zdraví. 
Počínaje trendy zdravého životního stylu, přes biopotraviny, mezi kterými 
se představila biozelenia a ovoce, mléčné výrobky jak z kravského, tak 
i z kozího mléka, nejrůznější příchutě moštů až po novinku letošního Dne, 
kterou bylo bio oblečení barvené jílem.      (Pokračování na straně 6.)

Jupiter club hostil
již sedmý ročník Dne zdraví

Nově mohli návštěvníci adoptovat panenku Unicef.      Foto: Jitka Kočí

Před šesti lety slíbil starosta 
města Velká Bíteš  Mgr. Miroslav 
Báňa Františce Kožnarové v den 
jejích stých narozenin, že ji od 
této chvíle pozve každý další rok 
na malou oslavu do obřadní síně 
bítešské radnice. Již pětkrát tam 
nejstarší bítešské občance blaho-
přál. Loni si ji dokonce přinesl 
do obřadní síně v náručí; schodů 
už bylo mnoho. Letos poprvé 
oslavila své stošesté narozeniny 
paní Františka v domově důchodců, 
kam za ní přišli gratulanti, v čele 

Slavili stošesté narozeniny
samozřejmě se starostou Mgr. Mi-
roslavem Báňou, místostarostkou 
JUDr. Alenou Malou. Blahopřát 
přišel i ředitel Okresní správy so-
ciálního zabezpečení ve Žďáře nad 
Sázavou Miroslav Lučka, rodinní 
příslušníci a členky Sboru pro ob-
čanské záležitosti, které sestřičkám 
pomohly připravit malé pohoštění. 
Oslavu zakončily s harmonikou 
jubilantčiny nejoblíbenější písnič-
ky – Červená sukýnka a sokolská 
Šestého července.

Text a foto: Zora Krupičková
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Zprávy z jednání Rady města z 23. 9. 2009
 1. Rada města souhlasila s ročním nájemným ve výši 530.093 Kč za uží-

vání nemovitostí, tvořících bývalý areál fi rmy AGADOS na Karlově, 
jenž město nájemní smlouvou, odsouhlasenou usnesením Rady města 
čís. 1346 z 9. 9. 2009, pronajímá společnosti TSVM s. r. o.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene mezi povinným městem a oprávněným Collector Systém s. r. o., 
Velké Meziříčí, spočívající v právu uložení, provozování, údržby 
a oprav inženýrských sítí do pozemků města parc. č. 3835/1, 3846/1 
a 3846/2 v k. ú. Velké Meziříčí na dobu určitou po dobu trvání 
stavby.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene – uložení podzemní telekomunikační sítě do po-
zemku města parc. č. 3618/5 v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště 
s právem provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu 
trvání stavby.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 1 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 1 tis. Kč – § 6320 spoluúčast města na pojistné
     události
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 4399 dar pro BABYBOX pro odložené
     děti – STATIM se sídlem Praha
 Účel:   otevření 28. českého babyboxu v nemoc-
     nici Jihlava

 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu skladovacích 
prostor o rozloze 130 m2 v hale č. 2 v objektu na ulici Karlov 1398/54 
ve Velkém Meziříčí.

 6. Rada města schválila obsazení bytů podle návrhu bytové komise. Jde 
o byty na ulici Bezručova a v ulici Podhradí.

 7. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas 
Muzeu Velké Meziříčí s přijetím účelově určeného daru – fi nanční 
částky 15 tis. Kč na náklady vynaložené při konání nočních prohlídek 
26. 9. 2009.

 8. Rada města vzala na vědomí zprávy o hospodaření a činnosti kul-
turních a školských příspěvkových organizací města a Sociálních 
služeb města Velké Meziříčí.

11. Rada města souhlasila s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské 
zbrojnice Velké Meziříčí občanskému sdružení Delfín za účelem 
cvičení pro děti (taneční skupina). Pronájem je stanoven na dobu 
určitou od 10. 9. 2009 do 30. 6. 2010, každý čtvrtek v době od 15 do 
18 hodin. Nájemné 150 Kč/hod.

12. Rada města schválila text kroniky města Velké Meziříčí za rok 
2008.

13. Rada města vzala na vědomí informaci o statickém posouzení stavu 
velkého sálu Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí a uložila odboru 
výstavby a ÚP zadat projekt na rekonstrukci tohoto velkého sálu.

14. Zastupitelstvo města na svém zasedání 22. 9. 2009 schválilo úpravu 
stávajícího systému zpoplatněného vjezdu. Vjezd do centra města 
bude zpoplatněn částkou 10 Kč. Pracovní doba výběrčích bude od 
6 do 17 hodin každý pracovní den, a to od 1. 10. 2009. Zastupitel-
stvo města stanovilo, že přibližně ⅓ parkovacích míst bude určena 
k parkování s parkovacím kotoučem, další ⅔ rozděleny na parkování 
bez omezení a zásobování. Dále zastupitelstvo města stanovilo, aby 
odbor dopravy posoudil možnost šikmého stání po obvodu náměstí. 
Rada města schválila na návrh odboru dopravy parkování na náměstí 
ve Velkém Meziříčí takto:
krátkodobé stání – parkovací kotouč max. 1 hod – počet míst 96
dlouhodobé stání – počet míst 96
kombinované (zásobování + dlouhodobé) – počet míst 40
ZTP – počet míst 5
vyhrazené –počet míst 5
celkem parkovacích míst na náměstí – 242
Úprava odstavné plochy pro dlouhodobé parkování vozidel na 
pozemku města v lokalitě „Ostrůvek“, kde by bylo parkování bez 
poplatku, nebude realizována z důvodu probíhající přípravy na inves-
tiční výstavbu. Posouzení možnosti zřídit parkovací místa s šikmým 
stáním v některých částech po obvodu náměstí bude provedeno 
v nejbližších dnech.

Ing. František Bradáč, starosta města

Ulice Třebíčská ve Velkém 
Meziříčí je ode dneška uzavřena

Územní plán města Velké Me-
ziříčí je nyní vydán jako opatření 
obecné povahy. Projednán a schvá-
len zastupiteli byl již v roce 2006. 
Prvního ledna 2007 však vešel 
v platnost nový stavební zákon 
a územní plán byl proto přepraco-
ván dle nově platné legislativy.

Mezitím se na stavebním odboru 
velkomeziříčského městského úřa-
du sešla necelá stovka požadavků 
vlastníků pozemků a staveb na 
změnu územního plánu. Zhruba 
devadesáti procentům z nich bylo 
vyhověno, deseti procentům ni-
koliv. „Dotčené orgány, které se 
k plánu vyjadřují, měly k některým 
požadavkům výhrady, proto jim ne-

bylo vyhověno,“ vysvětlil místosta-
rosta Josef Komínek. Podle sdělení 
stavebního odboru někteří žadatelé 
například chtěli využít k výstavbě 
rodinného domu pozemek v místě, 
které se nachází v nějakém ochran-
ném pásmu technické infrastruktu-
ry (např. plynovodu) apod. Ostat-
ním požadavkům bylo vyhověno, 
a ty byly do „nového“ územního 
plánu zapracovány. Projednaný 
a upravený návrh plánu byl v srpnu 
projednán také s veřejností.

Aktualizovaný a platný územní 
plán města by měl být pro zájemce 
dostupný na internetových strán-
kách města Velké Meziříčí k na-
hlédnutí.          Martina Strnadová

Územní plán odpovídá novému zákonu

Po šestačtyřicetileté Janě Pospí-
chalové, bytem v okrese Žďár nad 
Sázavou. Pátrání bylo vyhlášeno 
21. 9. 2009. Zjištěný popis osoby: po-
stava hubená, výška 160 cm až 170 
cm, barva očí modrá, vlasy barvy 
hnědé, melír, vypadá na 35 až 45 let.

Policisté pátrají po této ženě, 
která byla na návštěvě u svého 
otce 19. 9. 2009. Okolo 13. hodiny 
odešla domů. Tam se ale nevrátila 
a dosud o sobě nepodala žádnou 
zprávu. Oblečení: plátěné kalhoty 
světlé barvy, tmavá halenka – blíže 
nezjištěno.            Text a foto: PČR

Babice Připálenice vyměnila 
hranolky za zdravé jídlo

S novým představením pro děti ‚Křoupat zdravě, dá se hravě‘, přijela 
minulý týden do Velkého Meziříčí Michaela Dolinová. Během necelé 
hodiny a půl se žáci prvních a druhých tříd základních škol, ale také 
předškoláci z mateřských škol Velkého Meziříčí a okolí dozvěděli, jak 
mají zdravě jíst. A protože téma zdravého jídla není mezi dětmi až tak 
populární, Michaela se snažila na příkladu postaviček Jeníčka a Mařen-
ky, kteří se v jejím příběhu jmenují Křupík a Smaženka, ukázat, kam 
to vede, když jsou děti ochotné obětovat smažené a křupavé pochutiny 
za svoje zdraví, štíhlost, pohyblivost a dokonce lásku svých nejbližších. 
V příběhu s dobrým koncem byla nakonec Babice Připálenice coby ma-
jitelka rychlého občerstvení se smaženým až připáleným sortimentem, 
nakonec donucena, aby změnila nabídku jídel z nezdravých na zdravá. 
Děj příběhu ukázal, co taková špatná skladba potravin udělá s tělem. 
Člověk zkrátka příšerně ztloustne. K čemuž také na jevišti došlo. Malí 
diváci se potom ještě dozvěděli, jak chutné a hodnotné mohou ty zdravé, 
netučné a nepřipálené potraviny být, že se mohou kvalitně najíst a přitom 
nepřibrat na váze. Představení bylo protkáno písničkami, jak jinak než 
o jídle (Představte si, co jsem měl dnes k obědu), či soutěžemi, v nichž 
děti samy určovaly a hádaly, na co je která potravina dobrá a ze které 
jenom ztloustnou.

Spolu s M. Dolinovou se přítomným v kinosále pořádajícího Jupiter 
clubu představil Milan Duchek a dvě velké maňáskové postavičky Křupíka 
a Smaženky.                                                                               Iva Horká

► Michaela Dolinová s Milanem Duchkem v pořadu pro děti o zdravém 
jídle.                                                                                 Foto: Iva Horká

Malí školáci se z úst Michaely Dolinové dozvěděli, jak správně jíst

(Dokončení článku Radní podpořili rekonstrukci Jupiter clubu ze 
strany 1.)

Jupiter club je cennou památkou renesančního stavitelství, historická 
budova je situována hlavními vstupy směrem do náměstí. Komplex bu-
dov, které v současnosti slouží jako kulturní centrum vznikl sloučením 
několika středověkých domů kolem roku 1560. Původně to byl hostinec 
U Černého orla. Ve druhé polovině 18. století zde byly kanceláře 
krajského úřadu Jihlavského kraje, dalších 100 let v něm sídlila pošta. 
V roce 1926 objekt zakoupil místní Sokol.

Historická rekapitulace Jupiter clubu

Stará budova (vlevo), v níž se nachází velký sál, by měla projít 
přestavbou.                                                       Foto: Iva Horká

Budova sokolovny (velký sál)
1926 – projekt přístavby „Sokolovna Velké Meziříčí“ realizace stavby 

v první polovině 30. let 20. století
od 50. let komplex užíván jako JKP při závodu Kablo
2. polovina 60. let 20. století, generální opravy sokolovny 
a přístavba galerie v SZ části objektu

1974 – rozšíření JKP
duben – I. stavba – kinosál
červen – II. stavba – klubovna, loutková scéna, vestibul

1984 – plynofi kace JKP, I. etapa – plynofi kace kotelny, centrální 
otop a ohřev TUV

1985 – plynofi kace JKP, II. etapa – plynová kotelna
Od 90. let minulého století komplex užívá společnost Jupiter 
club, s. r. o.

1993 – rekonstrukce odbytové a výrobní části Jupiter clubu
2002 – výměna plynových kotlů, regulace topných větví
2003 – předložení vize přeměny JC zpracované ve spolupráci s agen-

turou RRa Jihlava
2006 – projektový tým Integrovaného projektu města zařadil akci 

JC mezi pilotní projekty  města, které následně vyhlásilo ve-
řejnou zakázku: Studie Jupiter clubu za účelem vybudování 
komplexního vzdělávacího a školícího centra, která byla 
realizována ve 2 etapách
● Zaměření stávajících prostor v digitální podobě – zpraco-

vány reálné plány budov JC
● vypracována studie řešící podobu školícího a vzdělávacího 

centra JC
2008 – majetkové vypořádání s TJ Sokol, 100% vlastníkem budovy 

č. 17 je město Velké Meziříčí
– realizován stavebně technický průzkum objektu budovy č. 17 

(VUT Brno-stavební fakulta)              Připravil: Milan Dufek

Propad v daňových příjmech má město jištěný
Pravidelný rozbor hospodaření města Velké Meziříčí ukazuje na před-

pokládaný propad v daňových příjmech. „V rozpočtu na rok 2009 máme 
plánováno necelých 119 milionů korun daňových příjmů. Skutečnost je 
prozatím ke konci září 76 milionů korun, takže tento měsíc jsme v propadu 
asi 13 milionů korun,“ informovala vedoucí fi nančního odboru městského 
úřadu Pavla Pólová s tím, že pokud se bude situace vyvíjet stejně jako 
nadále, koncem roku bude propad činit asi 16 milionů korun.

Světová ekonomická krize zasáhla rozpočty všech měst a obcí, které 
se do plánovaných příjmů mohly trefi t jen stěží. Velkomeziříčští možný 
propad při tvorbě rozpočtu na rok 2009 předpokládali a vytvořili si ne-
účelovou rezervu, k tomu ještě existuje rezerva na investice. „I kdyby se 
schodek v daňových příjmech dostal na 20 milionů korun, tak jej jištěný 
máme,“ dodala Pavla Pólová. „Situace se zatím nevyvíjí nijak dramaticky. 
Nezasahujeme nijak do připravených a schválených investičních akcí, 
kde již činnosti probíhají,“ připomněl starosta František Bradáč. Pokud 
u některé akce vyjde cena jiná, než město předpokládalo, nelze však 
z rezervy žádnou částku použít. „Musíme si pomoci jen ze schválených 
prostředků,“ dodal Bradáč.                                      Martina Strnadová

Policie ČR pátrá
Je celkem obvyklé, že po 3. 

říjnu následuje čtvrtý, pak pátý 
a tak dále. Jen jednou v minulosti 
tomu tak nebylo. Když v 16. sto-
letí výpočty vědců ukázaly, že by 
bylo dobře reformovat kalendář, 
užívaný již po staletí. V roce 1582 
proto papež Řehoř XIII. zavedl 
nově upravený kalendář, dnes 
podle něj nazývaný gregoriánský. 
Aby se dosáhlo souladu občanské-
ho kalendáře s astronomickým, 
bylo nutno vypustit deset dní. 

Jednotlivé země tento kalendář 
přijímaly postupně, podle toho, jak 

pokrokové měly vedení. V Čechách 
se po 6. lednu 1584 psalo hned 17. 
ledna, ve Slezsku po 12. lednu ná-
sledoval 23. leden 1584. Moravští 
stavové si dali na čas, příslušné 
nařízení schválili až v červenci. Na 
základě jejich rozhodnutí po 3. říj-
nu 1584 na Moravě měli 14. říjen. 
Protože na kalendáři závisí výpo-
čet data Velikonoc, v roce 1584 
se v Čechách slavily Velikonoce 
o čtyři týdny dříve než na Moravě. 
Vánoce už proběhly v obou zemích 
ve stejném termínu. 

Marie Ripperová

Kolikátého je dnes?

V ulici Třebíčské ve Velkém 
Meziříčí jsou následující uzavírky: 
od 30. 9. do 4. 10. u fi  PKS – příčný 
překop komunikace provádí f i 
GREMIS.

Od 5. 10. do 8. 10. nad mostem 
přes dráhu ČD – příčný překop ko-
munikace – fa GREMIS.

Od 7. 10. do 9.10. 
(1 den) od kř iž. ul. 
Nádražní (přechod 
u Ripperových) po 
„Draka Kabely 
1“. 7. 10. – 9. 10. 
(1 hod.) za mos-
tem přes Balinku 
(ve směru do kopce) 
v úseku cca 30 m.

Dodavatelem oprav 
komunikace je fa COLAS CZ, 
a. s. která provádí frézování vo-
zovky a následnou pokládku nové 
živičné vrstvy. Po dobu uzavírek 
nebudou pravidelně obsluhovány 
autobusové zastávky Staré nádraží, 
Katastrální úřad a Třebíčská. Bližší 

informace o jízdě autobusů v prů-
běhu uzavírky podá informační 
kancelář ZDAR, a.s. autobusové 
nádraží Velké Meziříčí (tel. 566 
520 271, 566 520 270) nebo správa 
závodu osobní dopravy (tel. 566 
696 167). Informace budou vyvě-

šeny i v autobusech dopravce 
ZDAR a. s.

Objízdná trasa bude 
vedena obchvatem 
Velkého Mezi ř íčí 
po silnici č. II/360 
až ke k ř ižovatce 
se silnicí č. II/602 

( k ř i ž ova t k a  u l ic 
K Novému Nádra-

ží – Sokolovská) a po 
silnici č. II/602 ulicemi 

Sokolovská, Novosady, Pod 
Hradbami až na křižovatku ulic 
Třebíčská – Hornoměstská. Objízd-
ná trasa bude platit pro oba směry 
jízdy a bude vyznačena po celou 
dobu trvání uzavírky. 

-odbor dopravy MěÚ VM-
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Plyšový pes a Eliška Balzerová. Sami dva na jevišti, ale přitom jakoby 
tam s nimi bylo několik dalších lidí. Herečka skvěle měnila hlasy, počínaje 
jejím manželem Maxem, přes jeho mexickou a srbskou milenku, ruskou 
pomocnici v domácnosti, dceru, maminku, 
kamarádku, prodavače v sex shopu, práv-
níka, osobního lékaře, zdravotní sestru, 
pracovnici a jejího kolegu na lince důvěry, 
až po šedesátníka z inzerátu.

Taková byla komedie ‚Můj báječný roz-
vod‘. Angelu Kennedyovou Lipskou, již 
Balzerová ztvárnila, právě opustil manžel 
a krátce nato se z domova odstěhovala i je-
diná dcera. A tak se žena středních let, po 
desetiletích v roli manželky a matky, začíná 
učit žít sama. Chvílemi s odvahou, jindy 
s beznadějí a nakonec alespoň s nástinem 
optimismu, že život ani po padesátce nemusí 
skončit a i v tomto věku si lze najít životního 
partnera. Jako si ho po všech peripetiích 
a snahách o návrat bývalého manžela Max-
miliána nakonec našla i Angela. Byl to její 
osobní lékař, který jí v závěru vyznal lásku.

Podařené monodrama sklízí úspěchy po 
celé Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější 
komedií současné irské dramatičky Ge-
raldiny Aron. Její česká inscenace v režii 
Jany Kališové a s Eliškou Balzerovou (60) 
nejen v hlavní, ale i ve všech ostatních asi 
sedmnácti osmnácti rolích, má za sebou 
už na tři stovky zcela vyprodaných repríz. 
Na diváckém úspěchu má jistě zásadní 
podíl brilantní výkon Elišky Balzerové, 

Krajští cestáři soutěžili o titul
Letošní ročník Cestářského rodea, což je soutěž profesionálních řidi-

čů zimních sypačů v řidičské všestrannosti, vyhrál Augustýn Voborný 
z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Augustýn Voborný je řidičem 
z povolání na provoze Třebíč a za volantem si letos odbude už sedmnáctou 
sezonu. Zkušební jízda sypačským speciálem patřila během letošního 
Cestářského rodea k nejvyhledávanějšímu doprovodnému programu při-
chystanému silničáři pro veřejnost. Areál Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny v Jihlavě si prohlédlo přibližně šest stovek lidí.

Cestářské rodeo je soutěž profesionálních řidičů Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočiny. Vedle zručnosti a preciznosti ovládání sypačského 
vozu musí soutěžící projít bezproblémově také zdravovědou. O vítězi 
rozhoduje nejen celkový čas, ale i počet trestných bodů získaných při 
projíždění velice náročné dráhy. Nejlépe v letošním roce dopadl Augus-
týn Voborný z cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, druhé místo si vyjel 
Karel Konečný, host a vítěz obdobné soutěže jihomoravských silničářů 
a třetí místo si odvezl František Zimola z cestmistrovství Třebíč. „Viděl 
jsem vyrovnané výkony a o vítězi rozhodla zkušenost a hodně také štěstí. 
Až takto zblízka si člověk uvědomí, jak náročná je práce profesionálního 
řidiče,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl.

Veřejnost si během Cestářského rodea (19. září 2009) mohla prohléd-
nout soudobou i historickou techniku krajských silničářů, vyzkoušet si 
řízení motorových čtyřkolek i šlapacích motokár, simulátor nárazu, pro-
hlédnout si speciální vozidla zdravotnické záchranné služby a hasičského 
záchranného sboru nebo si vyzkoušet poskytnutí první pomoci s Českým 
červeným křížem.

Organizátoři děkují veřejnosti za přízeň a zároveň se budou opět za 
rok těšit na viděnou.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Téměř každoročně př ichází 
do České republiky povodně. 
Někdy jsou malého, jindy velké-
ho rozsahu. Vždy však s sebou 
přinášejí materiální škody a ohro-
žují i životy občanů. Nespoutaný 
vodní živel má strašlivou sílu. 
Zabránit či zmírnit jeho ničivému 
působení se učili velitelé stanic 
Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina a členové jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů 
obcí předurčených k výstavbě 
protipovodňových zábran. V kraji 
Vysočina patří mezi tyto obce na 
Havlíčkobrodsku obec Habry, na 
Jihlavsku obec Mrákotín, na Pel-
hřimovsku obec Kejžlice, na Tře-
bíčsku obec Lesonice a na Žďársku 
obec Jimramov.

V rámci odborné přípravy s ná-
zvem „Výstavba protipovodňových 
zábran“ hasiče školili příslušníci 
Odboru integrovaného záchran-
ného systému a služeb a Odboru 
prevence a civilní nouzové připra-
venosti Hasičského záchranného 
sboru kraje Vysočina.

První část školení, konaná 3. 9. 
2009, byla zaměřená teoreticky. Ur-
čena byla pouze pro členy jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Kromě seznámení se s poznatky 
z povodní uplynulých let byly hasi-
čům lektory předány důležité rady 
v oblasti ochrany obyvatelstva při 
povodních.

Druhá část , k terá proběhla 
17. 9. 2009 v areálu závodu Čep-
ro Šlapánov, a. s., byla praktická. 
Předvedeny byly protipovodňové 
prostředky v majetku Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina. 
Hasiči si zde vyzkoušeli výstavbu 
protipovodňové hráze z pytlů, které 
si nejprve museli sami pytlovačkou 
nebo ručně naplnit. Vysvětlen jim byl 
názorně postup, jak protipovodňovou 
hráz z pytlů stavět tak, aby její účin-
nost byla maximální. Pytlové hráze 
jsou nejrozšířenějším druhem proti-
povodňové ochrany. Lze je vytvářet 
z jednokomorových nebo dvouko-
morových pytlů, které se vyrábějí 
v různých rozměrech. Hmotnost 
naplněného pytle je mezi 25 až 30 kg.

Hasičům byly předvedeny i pro-
tipovodňové pryžotextilní vaky 
společnosti RUBENA, které se 
plní vodou a slouží k výstavbě 
hrází k zadržení nebo usměrnění 
záplavové vody. Vaky se v ohro-
ženém prostoru spojí na potřebnou 
ochrannou délku a napustí se vodou 
v podstatě z jakéhokoliv zdroje. 
Jejich naplnění, principy umístění 
i následné vypuštění si hasiči na 
místě vyzkoušeli.

Hasičský záchranný sbor kraje 
Vysočina děkuje společnosti Čepro 
Šlapánov, a. s. za umožnění výuky 
v areálu fi rmy.

Petra Musilová, tisková mluvčí, 
HZS kraje Vysočina

Se společnou vstupenkou 
do krajských muzeí a galerií. 

Projekt pokračuje
Devět měsíců po zavedení Společné vstupenky sbírkotvorných organi-

zací kraje Vysočina rozhodla krajská rada o prodloužení tohoto projektu 
až do konce roku 2011.

Jediná vstupenka svého držitele opravňuje ke 12 vstupům do krajských 
kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Ve sledovaném období bylo 
vydáno celkem 215 společných vstupenek.

Poznámka: Vstupenku ve třech variantách – plné vstupné za 120 ko-
run, snížené vstupné za 60 korun a vstupné pro školní třídy za 300 ko-
run – lze zakoupit ve 4 muzeích, 4 jejich pobočkách a 3 galeriích v kraji 
Vysočina.

„Závěry podrobné analýzy prokázaly úspěšnost projektu. Naplnit se 
podařilo zejména prioritní cíl přivést do muzeí a galerií větší množství 
školní mládeže. V příštích měsících bychom rádi sbírky krajských muzeí 
i galerií přestavili klientům krajských sociálních zařízení. Podle našeho 
předběžného průzkumu je zájem seniorů obrovský,“ uvedl Tomáš Škaryd, 
krajský radní pro oblast kultury.

Za sledované období stoupla celková návštěvnost vyvolaná nabídkou 
společné vstupenky v průměru o zhruba 3 %. Krajská muzea a galerie 
na Vysočině denně navštíví průměrně 350 návštěvníků. „Jsme si vědo-
mi, že provoz muzeí a galerií není výdělečnou činností. Z dostupných 
dat konstatuji, že kraj Vysočina na každého návštěvníka, který přišel 
do muzea či krajské galerie se společnou vstupenkou, doplatil ze své-
ho rozpočtu necelých 14 korun,“ doplnil ekonomický rozměr projektu 
Tomáš Škaryd.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Eliška Balzerová si na jevišti vystačila sama

Foto: archiv divadla Viola

Na povodně jsme připraveni

Výstava obrazů Ladislava Valíka (na snímcích vlevo) s příznačným názvem 
Návrat domů byla slavnostně zahájena v Křižanově. Vernisáž proběhla v neděli 
27. září v katolickém domě a je druhou v pořadí. Poprvé zde umělec vystavoval 
již v roce 1993 na radnici.

Pětaosmdesátiletý Ladislav Valík se do místa svého dětství a mládí – Křiža-
nova – navrací ze Švédska, kde ve 
Falkenbergu od roku 1968 žije a tvo-
ří. A Křižanovští na něj rozhodně 
nezapomněli. Pozdravit jej přišlo 
mnoho jeho bývalých spolužáků 
a přátel. Milou perličkou byla vzpo-
mínka Markéty Jarošové, rozené 
Zelenkové, která svému kamarádo-
vi z mládí přinesla svůj památník 
s obrázkem (viz foto ve výřezu), jenž 
jí věnoval před sedmašedesáti lety. 
Výstava zachycuje průřez umělco-
vým životem. „Mistrovy začátky 
jsou zde, v Křižanově a okolí, a po 
postupném vývoji je v jeho tvorbě 
patrný zlom, způsobený odchodem 
do Švédska,“ popsal Ladislav Pilka, 
který výstavu uvedl. Na obrazech 
se tedy střídají krajiny Vysočiny 
s mořským pobřežím Skandinávie. 
Převažují akvarely a oleje. Vernisáž 
si nenechal ujít ani malířův o rok 
starší bratr Jan, který má k umě-
ní také velmi blízko. Je známým 
hudebníkem a při této příležitosti 
věnoval městysu polku s názvem 
Křižanovská. Ta samozřejmě za-
zněla. Program zpestřila také Iveta 
Špačková svým zpěvem.

Výstava potrvá do 8. října, blíže 
str. 8. 

Text a foto: Martina Strnadová

Ladislav Valík se vrátil do míst svého mládí

Příznivci taneční hudby se sešli 
v pátek 25. září ve velkém sále 
Jupiter clubu již popáté. Jupiter 
club a Jiří Smolík první díl pořa-
du s názvem Co čas neodvál totiž 
poprvé uspořádali v roce 2004. 
Ten páteční nesl podtitul Nechte 
zvony znít a nabídl známé hity jak 
jinak, než opět z padesátých až 
osmdesátých let. Zpěv Věry No-
votné, Aleny Bednářové, Miloše 
Čecha a Jiřího Smolíka doprovo-
dila desetičlenná kapela ve složení 
Pavla Kamanová klávesy, Marek 
Částek sólová kytara, Jiří Chylík 
doprovodná kytara, Pavel Štěpá-
nek baskytara, Dušan Zeisel bicí, 
Markéta Štouračová fl étna, Mirek 
Tůna altsaxofon, Jaroslav Novotný 
tenorsaxofon a klarinet, Josef Palas 
trubka a František Kameník trubka. 
Vedle písniček zazněly i orchest-
rální skladby se sóly jednotlivých 
nástrojů. Večerem provázela Lidka 
Vidláková.  

Text a foto: Martina Strnadová

„Oprášili“ hity

ale také i to, že hra je především skvělá komedie o vážných a docela 
smutných peripetiích života, které jsou důvěrné známé minimálně žen-
ské části populace. V této one lady show se však končí happyendem. 

A to je koneckonců dobře, protože jak 
sama herečka Balzerová kdesi v rozhovoru 
řekla, že člověk by z divadla neměl cho-
dit ubitý. Kdo tedy zmíněné představení 
v Jupiter clubu v úterý 22. září zhlédl, jistě 
nemohl odejít ubitý, ale nabitý. Minimál-
ně pozitivní energií a nadějí.   Iva Horká

Kdo je Geraldine Aron
Autorka hry, narodila se v Irsku, větší 
část života však prožila v Zimbabwe 
a v Jižní Africe. Nyní žije střídavě 
v Londýně, Cape Townu a ve Spo-
jených státech. Můj báječný rozvod 
měl světovou premiéru v Town Hall 
Theatre v autorčině rodném městě 
Galway 28. 11. 2001. Česká premi-
éra se uskutečnila v pražské Viole 
23. 10. 2003. V současné době je na 
repertoáru mnoha světových scén. 
Když prý Geraldine Aron navštívila 
premiéru ve Viole, nešetřila na ad-
resu české protagonistky slovy chvá-
ly. Hru diváci mohli vidět také na 
ČT 2 koncem srpna letošního roku, 
ale je také k dispozici na You Tube. 

Připravila: Iva Horká 
(zdroj: webové stránky divadel)
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Bylo to před 11 roky, když se žeh-
nala kaple svatých sedmipočetníků 
ve Víru u Bystřice nad Pernštejnem. 
Jel jsem tam s naším zesnulým, 
místním kostelníkem, vaším ta-
tínkem a dědečkem, jak jsme mu 
důvěrně říkali. Slavnost skončila, 
všichni se přesunuli do kulturního 
domu, jen pan Vávra chyběl. Zjistili 
jsme to teprve po delším čase a hle-
dali jsme ho. Nebylo to vůbec těžké. 
Zůstal v nově požehnané kapli. Sám, 
oblečený v kostelnickém, trpělivě 
hlídal svatostánek, kam bylo poprvé 
uloženo Tělo Pána Ježíše v Nejsvě-
tější svátosti. A hlídal také sbírku. 
Hlídal a čekal, tiše a věrně.

Myslel u práce, u své kostelnické 
práce, o které občas říkával, jak si 
vzpomenete, že kostel ničí už tolik 
let. Tuto malou vzpomínku dávám 
jako kytičku jemu i vám, ale ne na 
rakev ani na hrob, ale do duše při 
dnešním posledním pozemském 
rozloučení. Kytičku, která může 
potěšit vás, a která jistě má svou 
váhu i tam, kam nás předešel.

Rád vykonával službu lektora 
i zpěváka. A opíral se skutečně 
svým hlasem, když zpíval žalmy. 
A opíral se i o Boží slovo ve svém 
životě. Rád opakoval, co jsme právě 
slyšeli v 1. listě svatého Pavla Ko-
rinťanům. „Máš něco, co bys nebyl 

dostal?“ (1 Kor 4,7). A dostal toho 
dost, darů i zkoušek, jako byla smrt 
manželky a syna. Dostal i tu velikou 
milost, že po svátosti nemocných 
vlastně dvakrát utekl hrobníkovi 
z lopaty, jak se lidově říká. Pak do-
stal tu dnes tak výjimečnou milost, 
že mohl dovršit svůj přechod do 
nebeského domova mezi svými, že 
mohl odejít na cestu k svému nebes-
kému Otci posilněn pokrmem na 
cestu, Tělem jeho Syna, které přijal 
půl hodiny před tím rozhodujícím 
okamžikem. V posledních chvílích 
na této zemi skutečně spokojeně 
oddychoval, zatímco ostatní kolem 
něj měli slzy v očích.

On pro kostel žil. Zvláště když 
bydlel na Kostelní ulici, byl sou-
sední chrám Páně sv. Mikuláše 
jeho druhým domovem. Tak se 
mohlo stát, že zvláště v posledních 
hodinách jeho pozemské pouti se 
stal jeho domov chrámem, naplněný 
modlitbami a zpěvy, že tam opravdu 
scházelo jenom to kadidlo, které tak 
dovedně rozfoukával a se kterým 
tak rád nakuřoval. Je psáno, že naše 
modlitby mají k Bohu stoupat jako 
vůně kadidla. Přidávejme takové ka-
didlo ve svých prosbách za všechny 
spolupracovníky a spolupracovnice 
kněží, současné, minulé i budoucí, 
živé i zemřelé.    P. Jan Peňáz

Když život bolí
Nejprve krátká poznámka mimo téma. První měsíc pravidelného psa-

ní článků do této rubriky je za mnou. Těší mne, že se postupně začíná 
naplňovat moje představa „dialogického psaní“. Prosba o zpětnou vazbu, 
o reakci a případné náměty na další články nezůstala bez odezvy. Zajímají 
mne vaše pohledy, stojím o to vědět, v čem se moje vidění věcí kolem 
nás s vámi potkává, či naopak míjí. Rád bych zkrátka tvořil tuto rubriku 
v dialogu s vámi čtenáři.

Na dnešní téma mne přivedl osobní rozhovor s jednou z pravidelných 
čtenářek této rubriky. V návaznosti na jeden z článků, jsme se dostali 
k tématu bolestných životních ztrát. Kolik knih už o tom bylo napsáno 
a kolik ještě bude… Někdy je možné z úst věřících lidí slyšet následující 
odpověď: „Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.“ Přiznám 
se, že mi při tom běhá mráz po zádech. Je za tím představa Boha, který 
na nás sesílá nemoci, bolesti a trápení. Sice nám fandí, ale zároveň se se 
zájmem dívá, jak se s tím vším popereme, jestli nás těžké věci kultivují, 
posunují dál a zduchovňují. Bůh, který zkouší pevnost naší víry a čím víc 
nás drtí, tím bude naše víra pevnější. Považuji tuto představu za hroznou, 
ba šílenou. Spolehlivě by mne od víry v Boha odehnala. K čemu by mi 
byla taková víra? Jak by mi v životě pomohla a posílala? Nijak! Taková 
víra vzbuzuje falešné pocity viny. Probouzí strach, co zase v životě přijde. 
Co mě ještě čeká, odkud, kdy a jaká rána na mě uhodí. Skrčený život ve 
strachu a nedůvěře, kdy se nemám čeho chytit. Děkuji, nechci!

Ještě, že tu je i jiný pohled. Bůh, o kterém čtu v bibli a v něhož se odvažuji 
věřit, nezpůsobuje zlé věci. Nerozhoduje, ve kterých rodinách se narodí 
postižené dítě, nevymýšlí, kam pošle nějakou tu leukémii nebo jinou nemoc, 
ani neplánuje války a nesesílá katastrofy. Naopak – je na naší lidské straně 
a je zdrojem síly, abychom všechno to zlé, přišlé „kdovíodkud“, dokázali 
nějak unést (o větší životní opoře nevím…). Tento Bůh nás ovšem i ponouká 
k tomu, abychom se se soucitem dívali kolem sebe a těžké břímě (a že jich 
jen je) třeba pomohli někomu alespoň kousek poponést. On nás podporuje, 
vede ke vzájemné solidaritě „otřesených“, důvěřuje nám, že se s jeho pomocí 
semkneme, povedeme rozhovor o možnostech a do něčeho se i pustíme. 
Věřím v Boha, který nás nevychovává těžkými zkouškami, ani nenavštěvuje 
křížkem, ale učí nás pokoře a pravé lidskosti, pláče s námi, když my pláče-
me, a zve nás k nové naději tam, kde se naše naděje hroutí.    Pavel Janošík

Už 120 let uplynulo 29. září od 
otevření školy za kostelem. Když 
bylo v roce 1887 městu povoleno 
zřídit chlapeckou a dívčí měš-
ťanskou školu, rozhodli se radní 
postavit novou budovu na místě 
masných krámů za kostelem. Slav-
nostní položení základního kamene 
proběhlo 17. června 1888 a během 
následujícího roku stavitel Josef 
Sadílek z Nového Města na Moravě 
vystavěl podle plánů architekta 
Aleše Linsbauera celou budovu. 
Jako stavební materiál posloužily 
nejen cihly, ale i kámen ze zboře-
ných městských bran.

Nová měšťanská škola měla 
8 tříd, 4 kabinety, kreslírnu, sbo-
rovnu a ředitelnu. V přízemí byla 
tělocvična a byt školníka. Zvláštní 
vchod z ulice umožňoval přístup do 
prostor vyhrazených pro mateřskou 
školu, knihovnu a muzeum. Školní 
dvůr pak byl určen pro vybudování 
letní tělocvičny, školní zahrady 
a část prostor byla vyhrazena pro 
děti z mateřské školy.

Škola byla slavnostně vysvěce-
na, a tím předána do užívání dne 
29. září. Při této příležitosti se 

Vytrženo odkud? Z diáře? No dobrá. Ale jak vypadá? Ano, máte 
pravdu, to musíme probrat. Tak tedy. Ten můj mozek neomylná si hoví 
v pevných, koženkových, černých deskách. Není to rozhodně žádný mr-
ňousek do kabelky. Každý den se roztahuje na jedné stránce a čeká na to, 
až na něj dojde řada. Pěkných pár týdnů před tím slavným okamžikem se 
u něj objevují první poznámky. Ostatně záznamy jsou činěny výhradně 
obyčejnou, měkkou tužkou, aby šly jemně vygumovat. Notýsek a já pří-
mo nenávidíme podtrhávání, rámečkování, vykřičníčkování, šipkování, 
škrtání, přečmrkávání, nemluvě o prorytí díry skrz papír! Řádky tak zdobí 
úhledná, droboučká písmenka. Není-li před nimi žádná značka, jde o práci, 
která nás teprve čeká. Kolečko naznačuje, že na věci již pracujeme. A plně 
vybarvený puntík říká: „Sláva, hotovo!“ Nebudu vás nudit výkladem 
o kroužku částečně vybarveném. Raději zalistujme. Dnes je můj mazlík 
rozevřen na pátku 25. 9. Odpolední poznámka mne přinutí pokračovat 
v sestavování rozpočtu knihovny na příští rok. Do oběda musí být napsán 
tento článek. Papír šustí, stránky se obracejí do minulosti. Tak třeba tady:

Od 14. srpna do 24. září jste mohli omrknout výstavu z výstav REPETE 
aneb To už tu bylo! Šlo o nanejvýš zajímavý průřez veškerými prezenta-
cemi od roku 2002. Každou jsme si připomněli jedním dílem, fotografi emi 
a stručnou vizitkou. Nechyběla také hra a dárek pro každého, kdo se zasta-
vil. Třeba zrovna 17. září všichni účastníci třídenního celorepublikového 
setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou. Hostitelkami knihovní-
ků ze všech koutů republiky byly Sekce veřejných knihoven SKIP, Obecní 
knihovna Bory a Městská knihovna Velké Meziříčí. Jak se konkrétně 
u nás kolegům nejen z Prahy, Pelhřimova, Dačic, Chebu, Jičína, Brlohu, 
Hřibojed líbilo? Doufáme, že velmi. Také jsme si dali záležet. Po krátkém 
zahájení, kdy hosty pozdravil také starosta města František Bradáč, násle-
dovala prohlídka nejen výše psané výstavy, ale též celé budovy a přilehlého 
okolí. Dostali jsme přímo za úkol pochlubit se všemi našimi neotřelými 
nápady. A to my zase rádi. Vždyť leccos z našich drobných vychytávek 
není běžnou součástí vybavení knihoven a ani aktivity nepatří mnohdy – 
řekněme – ke standardním. S velkým ohlasem se setkaly také inspirativní 
dárkové balíčky drobných tisků, které jsme v průběhu let chystali pro radost 
i poučení našim příznivcům. Město se přímo vytáhlo, když do knihovních 
fondů po celé vlasti zaslalo dárkem knihu Velké Meziříčí v zrcadle dějin. 
Hotelová škola a Obchodní akademie Světlá Velké Meziříčí nezůstala své 
pověsti nic dlužna a připravila výtečné pamlsky servírované s úsměvem 
a tak mile, že nešlo odolat. Děkujeme tedy moc za pomoc. V naší režii se 
odehrála ještě večerní tak trochu neobvyklá beseda se spisovatelkou Petrou 
Dvořákovou. Další program nás již organizátorský míjel, ale stál za to! 
To já již měla vybarvené punktum v diáři. Opusťme hustě popsané listy 
odeznělého a nakoukněme do těch, kde číhají aktivity budoucí. Co tohle:

V týdnu od 5. do 9. října proběhne tradiční Týden knihoven, tentokráte 
se silnou pětkou. Tak za prvé chystáme AMNESTII. Budete moci vrátit 
výpůjčky držené doma déle, než je zdrávo, bez sankčních poplatků. Za 
druhé můžete ohodnotit známkou jako ve škole naši práci dle naprosto 
jednoduchých pravidel v ANKETĚ. Udělejte to, stejně přijdete pořídit čti-
vo po korunce v BURZE a u výpůjčního pultu dostanete malé počtářské 
ohlédnutí za činností knihovny v první půli ro ku na KARTĚ, která ob-
vykle př ináší 
domů ty nepří-
jemné zvěst i 
o překročení 
výpůjční lhůty. 
Možná získáte 
i malou a neo-
třelou po zor-
nost pro pa gu-
jící naše MOT-
TO. A víte, že 
výtvarný obor 
Základní umě-
l e c k é  š ko l y 
Velké Meziříčí 
pod ve dením 
paní Dagmar 
Masnicové 
zahájí 6. 10. 
v 17.00 verni-
sáží výstavu 
Erbenova Ky-
tice? Potrvá až 
do 16. listopa-
du, ale to už 
prošvihnete 
ten týden ve-
lebící činnost 
knihoven. Zato 
k nám vstoupíte 
předlážděným 
hlavním vcho-
dem. Všimli 
jste si, že? Tak 
či tak, pama-
t ujte našeho 
hes la: „Přijďte 
do knihovny – 
duševní posi-
lovny!“ Nebo 
je  to  k rapet 
jinak? Vybar-
v í m  p u n t í k 
a vyrazím na 
oběd. Vždyť 
víte, odpoled-
ne se ponořím 
do záludných 
zákrut rozpo-
čto vaných po-
ložek. Mě jte 
se co nejlépe!  

Ivana Vaňková

ZŠ Mostiště navštívila Policejní den
V úterý 8. září jsme se zúčastnili Policejního dne, který se konal na 

letišti v Henčově u Jihlavy. Měli jsme zde možnost seznámit se blíže s ná-
ročnou prací nejen policejních jednotek, ale i zdravotnických záchranářů 
a hasičského sboru. Zaujala nás především ukázka výcviku policejních 
psů a koní. Zajímavý program probíhal celé dopoledne a my jsme si z něj 
odnesli spoustu nových poznatků a zážitků.          Text a foto: ZŠ Mostiště

Výročí „měšťanky“ Vytrženo z diáře
Městské knihovny Velké Meziříčí

veřejnosti poprvé ve svátečních 
krojích představili členové Sokola, 
jehož stanovy byly schváleny krátce 
předtím, v srpnu téhož roku.

Jako měšťanská škola však bu-
dova nesloužila dlouho. Již roku 
1899 po zřízení reálky (pozdě-
ji gymnázia) byla odstěhována 
knihovna, aby v jejích prostorách 
mohla do vystavění vlastní budovy 
sídlit reálka. Chlapecká měšťanka 
byla zrušena, aby nová reálka měla 
dostatek studentů. Dívčí měšťanka 
byla přesunuta do budovy německé 
obecné školy na Karlově (nyní So-
kolovská), zatímco tato německá 
škola v důsledku úbytku žáků byla 
z trojtřídní zmenšena na dvojtřídní 
a přestěhovala se ke kostelu. Druhé 
patro původní měšťanky obsadila 
chlapecká obecná škola. Když byla 
roku 1909 obnovena chlapecká 
měšťanka, zůstala spolu s dívčí 
v budově na Sokolovské.

A tak je dnes škola za kostelem 
známa generacím meziříčských 
obyvatel jako škola obecná či 
základní. Málokdo si uvědomí, že 
byla původně postavena jako škola 
měšťanská.      Marie Ripperová

Promluva při pohřbu Františka Vávry,
který 19 let vykonával u sv. Mikuláše kostelnickou službu

(za působení 25 kněží: dvou děkanů, 21 kaplanů a 2 důchodců)

HILL DANCE – děti, mládež
I tento rok přijímáme nové, nadané tanečníky, kteří chtějí svůj potenciál 

nechat plynout při rytmu moderních tanečních technik. Nábor proběhne 
1. října 2009 v 16 hodin v tělocvičně hasičské zbrojnice. Tréninky budou 
probíhat následně dle zařazených skupin v prostorách klubu Delfín a ve 
vestibulu kina. S největšími talenty se letos chceme zúčastnit soutěžních 
kol v pionýrském Sedmikvítku v Liberci, kde předvedou své schopnosti. 
Porotci budou hodnotit výběr hudby, choreografi i, techniku, výraz, oble-
čení a vůbec celkový dojem. Tímto se obracíme na sponzory, díky kterým 
bychom se mohli lépe prezentovat a získat první takové umístění za tanec 
pro HILL DANCE z Velkého Meziříčí. Trenérem bude i nadále Tomáš Ko-
peček z Třebíče, kterému patří obrovský dík za trpělivost, taneční nadání 
a schopnosti se při této vytíženosti učit a ještě chodit na brigády…

Pohodáři – senioři, důchodci, vdovci a všichni, kteří se chtějí bavit
Novinka pro starší generaci, která chce svůj elán naplno využít. Každý 

čtvrtek se můžete setkávat se svými přáteli v příjemném prostředí s šál-
kem čaje, kávy, nebo i vínečka. Dne 8. října vás zveme na první setkání 
v prostorách klubu Delfín od 15 do 17 hodin, kde se společně seznámíme, 
zasmějeme, popovídáme si a budeme se těšit na další pravidelné setkávání 
ve čtvrtečních hodinách již od 18 hodin třeba až do 22 hodin. Kulturně 
zábavné i taneční večery budou určeny právě pro krásné dámy a vážené 
pány, pro které bude na každý čtvrtek čekat milý host, spousta zábavy a  
nějaké to překvapení. A jelikož v říjnu se slaví svátek seniorů, tak naším 
prvním dárečkem jsou volné vstupenky na celý měsíc říjen. Na všechny 
„pohodáře“ se těší pořadatelé z občanského sdružení Delfín. 

KLUBÍK – aktivity maminek s malými dětmi
V dopoledních hodinách se mohou v našem klubu realizovat všechny 

maminky, které mají doma děťátka a pomaličku neví, co dřív. Pohrát 
s dětmi si mohou maminky, které mají v ten den o něco více sil a ty, 
které zrovna potřebují vypnout, mohou zanechat své děti ostatním, aby 
si prozatím mohly odpočinout nebo vyřídit SAMY v klidu úřady, lékaře, 
nákupy, cokoli, co zrovna potřebují. Šikovné maminky mohou s dětmi 
malovat, vyrábět, zpívat, stavět cokoliv... vše je k dispozici v klubu 
Delfín. Klíč si můžete vyzvednout v rybářství Lenz. Aby to všechno 
mohlo fungovat, prosím, chovejte se jako doma - všechno má svůj řád 
a pořádek. Za hodinku činí příspěvek 60 Kč, jestliže se setkají více jak 
čtyři maminky, tak prosím každá 20 Kč. Maminky, vše je o domluvě, 
tak se nebojme dohodnout a vyvíjet aktivity pro naše mrňouse společně. 
Ulehčíme tím život všem…

Ostatní kurzy:
Orientální tance  pro každou ženu od 7. října, od 18 do 19.30 hodin 

s Romanou Sochovou.
Tai-chi – od 5. října, od 16.30 do 18 hodin s Květou Horáznou.
Občanské sdružení Delfín – Velké Meziříčí je sdružení, kde si VY sami 

určujete svůj program. My nabízíme zázemí, prostory a domluvu. Zbytek 
je na vaší fantazii, schopnostech a možnostech. Přesné časy a postupné 
aktivity můžete najít na webových stránkách www.delfi n.obchodyvm.cz, 
v letácích na veřejných místech. Dostanete se k nám z ulice Novosady 
průchodem k bufetu Zlatý Lev – doprava! Těší se na vás aktivní členové 
sdružení Delfín.                                                                                 -kol-

Delfín Velké Meziříčí je tu stále pro vás



■ Půdní frézu PF 62, tovární vý-
roby, v dobrém stavu. K tomu kára 
a příslušenství. Super pomocník. 
Cena 21.000 Kč. Tel.: 739 448 755.
■ Túje na výsadbu živého plotu, 
výška nad 100 cm, cena 130 Kč/kus. 
Termín dodání podzim 2009 (až do 
zámrzu). Možnost dodání na místo 
výsadby. Tel.: 568 888 283 nebo 
603 926 075.
■ Starší plynový kotel Vidadrus. 
Cena 3.500 Kč. Tel.: 776 804 052.
■ Motorovou pilu Stihl MS 390 
– má kompresní ventil, délka lišty 
40 cm. V bezva stavu, málo využí-
vaná. Cena po slevě 9.000 Kč. Volat 
po 18. hodině. Tel.: 737 846 754.
■ Škoda Felicie 1,3 kombi, barva 
modrá, střešní nosiče, mlhovky, 
STK 8/2010, bez koroze, eko po-
platek za přepis je už zaplacen, jako 
kupující už žádný platit nebudete, 
cena 31.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Nakladač na hnůj upravený 
na auto jako hydraulická ruka; 
destu 1,5 t, benzínová, čtyřkolová; 
náhradní díly na Avii 31; 2 ks no-
vých plastových oken 150×150 cm, 
bílá – zlatý dub; drtič ovoce nebo 
drobného zahradního odpadu, ceny 
dohodou. Tel.: 731 447 196.
■ Fiat Marea Weekend – převo-
dovka 2,4 TD, karoserie, dveře, 
interiér a jiné ND, jeté pneu 13", 
14", 15" a ND Škoda Favorit. Tel: 
731 447 196.
■ Pultový mrazák zn. Euro-
tech 200 l. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
777 327 003.
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), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■  Kva l i t n í  padaná jabl k a 
a hrušky. Cena dohodou. Tel.: 
608 038 550.
■  Ž d í m a čk u ,  v ě t š í .  Te l . : 
721 966 551.
■ Tabule polystyrenu o síle cca 
5 cm. Tel.: 777 349 594.
■  Dýně  ke konzumaci. Tel.: 
728 464 185.
■ Škodu Octavii 1,9 Tdi, v pěk-
ném stavu. Tel.: 776 117 134.
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.
■ Koupím dům na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 604 558 322.
■ Prodám byt cihlový v OV, o ve-
likosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží 
na ul. Bezručova. Cena dohodou. 
Tel.: 721 386 657.

■ Prodám družstevní byt ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 775 349 729.
■ Prodám DB 3+1, ul. Poštovní, vol-
ný leden 2010. Tel.: 603 706 221, jen 
ve večerních hodinách. (Pokr. str. 6.)
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Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

Tel.: 775 680 638.

formát A1
ve velmi dobrém stavu,

servisovaný, cena dohodou.
Tel.: 775 680 638.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Tel.: 604 157 827.

Prodám

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Po, St, Č, Pá – dle objednání
Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

Záviškova 19, Velké Meziříčí

Otevřena
od 5. 10. 2009

Denně 17 – 22 hodin
Tel.: 728 382 202

Městský psí útulek daruje roč-
ní fenku českého fouska (zřej-
mě), šestitýdenní fenečku 
menšího vzrůstu, čtyřletou 
kolii psa hnědé barvy a sed-
miletého hodného rezavého 
jezevčíka na dožití.
Tel.: 723 778 248

Tel.: 602 684 369.

Taxislužba ■ Autodoprava ■ Skladování 
■ Expresní zásilková služba ■ Přepravy 
nebezpečných nákladů ■ ADR

Kontakty
Autodoprava
Export 603 730 275
svoboda@svoboda-transport.cz
Import 776 580 550
buresova@svoboda-transport.cz
Vnitrostátní přepravy
775 709 790
bleha@svoboda-transport.cz
Cenové nabídky
734 492 787
hanakova@svoboda-transport.cz
Taxislužba
731 212 131
777 996 332
kresa@svoboda-transport.cz
www.svoboda-transport.cz/

Orientační ceny
V. Meziříčí CZ Praha 1 EUR do 250 kg 390 Kč
V. Meziříčí CZ Ostrava 1 EUR do 250 kg 690 Kč
V. Meziříčí H Budapest 1 EUR do 250 kg 1.490 Kč
V. Meziříčí D Frankfurt 1 EUR do 250 kg 2.490 Kč
V. Meziříčí F Paris 1 EUR do 250 kg 3.990 Kč
V. Meziříčí GB London 1 EUR do 250 kg 4.990 Kč

Nabízíme vám:
■ Komplexní logistické služby. Zkušenosti, kvalitu, vstřícnost, profesionalitu, nízkou cenu.
■ Všechny automobily on-line systémem sledovány – okamžitý přehled o vaší zásilce.
■ Pojištění na 5 mil Kč.
■ Zajišťujeme přepravu více než 10 000 zásilek ročně.
■ Smluvním zákazníkům až 90 dnů splatnost.

– stále vykupujeme železo a barevné kovy
– nyní nově výkup papíru 

(noviny, časopisy, letáky, kartony, knihy, sešity, kancelářský 
papír, skartovaný odpad atd.)

Nabízíme odvoz, přistavení kontejneru na odpady nebo jiné 
účely, zásobování staveb pískem, štěrkem a ostatním staveb-
ním materiálem. 

Telefon: 731 447 196

Zubní pohotovost
3. 10. MUDr. Jiřina Foltánová, U Zbrojnice 404, Svratka, tel.: 566 662 899
4. 10. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., tel.: 566 690 110
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                              Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde elektrický proud
Dne 30. 9. od 7.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, Lacrum, Alpa, 
Domov pro seniory Hornoměstská, Lesní 1112, 1367, 1381, 1427, 
Obůrka, Pod Sýpkami, bývalá sýpka č. p. 1234, U Světlé (vyjma 
hotelové školy), Zámecká, Zámecké schody 1205;
dne 5. 10. 2009 od 12.00 do 15.00 ve VM, ul. Karlov od křiž. s ulicí 
K Buči po odbočku na D. Radslavice, R Malec Sanimat, Dvořák 
Trucks, hřbitov;
dne 5. 10. 2009 od 7.30 do 12.00 ve VM, dálniční odpočívka sm. 
Praha u F. kopce, benzínka, McDonald’s, chatová oblast;
dne 7. 10. 2009 od 7.30 do 15.00 ve VM, ul. Čechova (1455, 1460, 
1523, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1660), Gen. Jaroše (od 1474 
po 1660), Poštovní 1392, 552, 557, Sokolovská 1535, 1589, 1590, 287;
dne 15., 16., 19., a 20. 10. 2009 od 7.30 do 15.30, část chatové oblasti 
Amerika;
dne 29. a 30. 9., 2., 5., 7., 9., 12., 13. a 14 10. 2009, část chatové oblasti 
Amerika.                                                                                         -e.on-

Prodám
■ Dveře vchodové plastové vč. zá-
rubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskuteč-
něné stavby. Částečně prosklené, PC 
6.900 Kč a 14.800 Kč, nyní 4.800 Kč 
a 8.800 Kč. Dále různá plastová 
okna a zahradní bránu a branku 
vč. sloupků a pletiva – levně. Při-
vezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Použité díly z rozebraného vozu 
Škoda Felicia. Tel.: 608 034 567.

■ Dětskou dřevěnou postýlku, 
polohovací výška roštu, kvalitní 
matrace se snímatelným a pracím 
potahem, po 1 dítěti, jako nová. 
Cena dohodou. Tel.: 737 406 428.
■  Kon z umn í brambor y  na 
uskladnění, cena 3,50 Kč/kg. Tel.: 
568 875 123.
■ Brambory, konzum, 400 Kč/q. 
Vol a t  p o  18 .  ho d i ně .  Te l . : 
721 766 065.
■ S 50% slevou střešní krytinu 
Bramac, alpská hladká, neglazova-
ná. 300 ks. Tel.: 775 680 903.
■ Brambory, ruční sběr. Cena 
4,50 Kč/kg. Tel.: 566 544 005.
■ Bryčku za koně, dobrý stav, 
cena dohodou. Volat po 19. hodině. 
Tel.: 566 544 574.
■ Sazenice skalníku, 1 ks/15 Kč. 
Tel.: 721 966 551.

■  Brambory  na usk lad-
nění, cena 4 Kč/kg, pěnici 
250 Kč/q, ječmen 230 Kč/q. 
Kontakt: Hana Jurková, tel.: 
733 193 270.

■ Přívěs za os. auto hliníkový, na 
malých kolech, pěkný, levně. Tel.: 
603 716 369.
■ Konzumní brambory, 5 Kč/kg. 
Tel.: 605 927 745.
■ Palivové dřevo, štípané, su-
ché, v rázu. Tel.: 608 606 304, 
777 606 495.
■ Obkladačky bílé, roz. 15×20 cm 
– 1 m2, 100 Kč a 4 m2 obklady 
bílý mramor, roz. 20×25 cm. Tel.: 
776 088 310.
■ Brambory na uskladnění, cena 
5 Kč/kg. Tel.: 737 018 726.
■ Jedlé brambory, bílé i červené, 
cena 5 Kč/kg. Tel.: 775 946 687.
■  Me chan ick ý psac í  s t roj 
zn. Consul, cena 350 Kč. Tel.: 
721 338 168.

■ Ječmen, 200 Kč/kg, možno 
i šrot. Tel.: 606 716 187.

■ Selata. Tel.: 720 453 560.

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

Přijmeme řidiče
pro kamionovou dopravu

(LIDL Měřín).
Pracovní doba dle dohody.
Více info na tel.: 737 816 573.
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Koncert nové hudební hvězdy ze Slovenska

Spolek živnostníků pořádá v pátek 2. října 2009

(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Prodám dům 2+1 s garáží 
v obci Oslavice u Velkého Meziříčí, 
částečně podsklepený, repasovaná 
okna, venkovní žaluzie, nový 
komín. Zahrada cca 500 m2. Cena 
1.500.000 Kč. Tel.: 724 100 142.
■ Koupím zahrádku s chatkou 
nebo bez, pokud možno krajovou 
s dobrým příjezdem. S výhledem na 
D1, možno i vedle. Tel.: 603 224 909.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve 
Velkém Meziříčí do 1.200.000 Kč. 
Tel.: 774 058 417.
■ Prodám stavební pozemky cca 
800–1.000 m2 v obci Jabloňov u V. 
Meziříčí, schválené v ÚP obce k vý-
stavbě RD. IS na hranici pozemků. 
Příjezd. komunikaci vybuduje obec. 
Cena dohodou. Tel.: 773 992 899, 
723 964 711.
Pronájem
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, částečně zaříze-
ný. Nástup možný od poloviny října. 
Tel.: 732 183 331.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Máma s dítětem hledá proná-
jem bytu 1+1, levně, spěchá. Tel.: 
777 699 057.
■ Pronajmu pokoj v rodinném 

domku, samostatný vchod. Tel.: 
776 465 910, po 16. hodině.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ul. Tel.: 731 319 262.
■ Pronajmu atypický byt 2+1 me-
zonet v RD v klidné lokalitě v blíz-
kosti náměstí bezproblémové parko-
vání. Vhodné pro 2–3 osoby, event. 
sídlo fi rmy (VM). Tel.: 777 198 984.
■ Pronajmeme byt 3+kk v centru 
Velkého Meziříčí. S parkováním. 
Tel.: 732 850 136, po 16. hodině.
■ Pronájem v rodinném domě pro 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
Různé
■ Prosím nabídněte mamince 
na MD seriozní práci domů. Tel.: 
604 654 586.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes víkend, týden i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.
■ Hledám spolucestující na dojíž-
dění do Brna, popř. i zpět. Odjezd 
z VM v 7 hodin. Tel.: 602 737 941.
■ Najde se někdo, kdo jezdí do 
Žďáru nad Sázavou a jezdí přes Ne-
tín, asi v 6.45 nebo v 7 hodin ve Žďáře. 
Prosím ozvěte se na tel.: 732 908 611.
Daruji
■ Štěňata, kříženci, menšího 
vzrůstu, vhodné k dětem i ke star-
ším lidem. Tel.: 732 910 648.

Den otevřených dveří
v Domově s pečovatelskou službou

Dne 7. 10. 2009 se od 9 do 17 hodin otevřou dveře Domu s pečovatel-
skou službou (DPS) na ulici Zdenky Vorlové 2001 pro veřejnost, a to při 
příležitosti 10. výročí jeho založení. Lidé se mohou seznámit s tím, jak pe-
čovatelská služba ve Velkém Meziříčí pracuje pro klienty. Mohou společně 
s pracovníky Sociálních služeb nahlédnout do problematiky stáří. 

Ve dnech od 5. do 11. října 2009 proběhne týden sociálních služeb. 
Akce, která se uskuteční v České republice poprvé. Veřejnost i v těchto 
dnech může čerpat informace o Sociálních službách, a to od 9 do 17 hodin. 
Během těchto dní vystoupí také v DPS na Zdenky Vorlové 2001 s hudeb-
ním pásmem Svaz žen.                                       Jana Jurková, ředitelka

ÚSP Křižanov v rámci „Týdne sociálních služeb“
pořádá

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 7. 10. 2009 od 9 do 16 hodin
a dále
OTEVŘENÉ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY PRO VEŘEJNOST
ve čtvrtek 8. 10. 2009 od 9 do 14 hodin.

Domov pro seniory Velké Meziříčí, Hornoměstská 52
vás všechny srdečně zve na

Den otevřených dveří
v rámci celostátní akce Týden sociálních služeb ČR.

Ve čtvrtek 8. 10. 2009 v době od 9 do 17 hodin si můžete prohléd-
nout naše zařízení. K vidění bude mimo jiné i malá výstavka výrobků 
klientů. Po celou dobu bude otevřena kavárnička a zajištěno bude i 
malé občerstvení.                                              Klienti a zaměstnanci DS

Pragokoncert Bohemia, a. s., Zlín pořádá v neděli 29. listopadu 2009
od 10 hodin ve velkém sále v Jupiter clubu dětské představení
Michala Nesvadby

Dům dětí a mládeže
Velké Meziříčí

zve všechny milovnice
ručních prací do kurzu

Foto Jitky Bradáčové zachycuje setkání rodáků ve Velkém Meziříčí, ročník 1959, které se uskutečnilo ve velkém 
sále Jupiter clubu 19. září 2009.                                                                                     Foto: Jitka Bradáčová

Setkání rodáků z Velkého Meziříčí

Malé ohlédnutí za Dnem zdraví
Zdraví v mnoha podobách bylo představeno 24. 9. 2009 v prostorách 

Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Návštěvníci se seznámili s širokou 
škálou ekologických produktů, prohlédli si výstavy, zhlédli vystoupení 
tai chi, poučili se na besedě o tajemství skutečného zdraví nebo si nechali 
zkontrolovat svůj zdravotní stav. Celkem se občanům Velkého Meziříčí 
a okolí představilo 38 vystavovatelů. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Všem 
vystavovatelům, kteří ochotně předávali informace o biovýrobcích, 
o ekologickém pěstování a chovu, o zdravém životním stylu, všem ná-
vštěvníkům a těm, kteří ochotně pomáhali při organizaci. Poděkování 
patří i Jupiter clubu a městu Velké Meziříčí za výbornou spolupráci. 

Na Dni zdraví jsme představili i UNICEF a projekt Panenka. Několik 
panenek, které představují zdravotnickou péči pro děti z chudých zemí 
(v hodnotě 600 Kč), se nepodařilo umístit do pomyslných adoptivních 
rodin. Pokud budete chtít pomoci dětem, které pomoc opravdu potřebují, 
zastavte se k nám na Ostrůvek a vyberte si panenku, která se vám bude 
líbit.                                                                SEV Ostrůvek, Jana Janová

Doprovodný program:
Středa
● prohlídka zařízení ÚSP Křižanov a vzdělávacího centra
● ukázka terapií (canisterapie, hipoterapie, terapeutické dílny)
● přehlídka fotografi í ze života klientů ÚSP
Čtvrtek
● tvoření v terapeutických dílnách
● ukázka muzikoterapie
● přehlídka fotografi í ze života klientů ÚSP

Těšíme se na vaši návštěvu. Klienti a zaměstnanci ÚSP Křižanov

Velká zábava, soutěže s aktivní 
účastí dětí.
Rezervace a předprodej vstu-
penek na tel. 566 782 004, 
566 782 005 nebo na programo-
vém oddělení Jupiter clubu.
Cena 130 Kč, 140 Kč (děti do 2 let 
bez nároku na sedadlo).

Hraje YXILON
(dříve PIKARDI KIDS)
Začátek ve 20 hodin, v obecním domě v Blízkově
Srdečně zvou pořadatelé.

Pro děti od 10 let – středa 
17.00 – 18.40 

Pro dospělé – úterý 17.00 – 18.40
Více info DDM

Začátek 20.00
10. 10. Netín

Kmotr CD skupiny Street69

Jupiter club hostil
již sedmý ročník Dne zdraví

(Pokračování ze strany 1.) Oděvy jsou z biobavlny, konopí nebo bambusu 
a barvené jílem. Pro více konzervativní návštěvníky byly k dispozici 
ponožky šetrné k životnímu prostředí, vyráběné z nebarvených vláken 
čištěných mechanicky. I ti, kteří právě žijí stavbou nebo v rámci programu 
Zelená úsporám se zajímají o zateplení svého domu, si přišli na své. Izolace 
vyrobená z konopí nabízí zajímavou variantu pro zateplování. Objevily se 
i stálice této akce, výstavy Sdružení Arnika a Společnosti pro Fair Trade, 
věnované boji proti chudobě v rozvojových zemích a Středisko ekologické 
výchovy Ostrůvek. Pro děti byl připraven dětský koutek.

Mezi hlavní novinky letošního ročníku patřilo bezesporu představení 
projektu fondu Unicef „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Zakoupení 
osmi panenek, každé v hodnotě šesti set korun, umožní přeočkovat osm 
dětí šesti vakcínami proti šesti smrtelným dětským chorobám (spalničky, 
záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). „Každá panenka 
má svůj rodný list, ve kterém je uvedeno její jméno i s adresou toho, kdo 
ji vyrobil. To je proto, aby ten, kdo si panenku adoptoval, mohl dát auto-
rovi o sobě vědět,“ uvedla na vysvětlenou studentka velkomeziříčského 
gymnázia. Díky adopcím panenek se každoročně podaří v rozvojových 
zemích zachránit život téměř třem milionům dětí. Komu se zdála panenka 
drahá, mohl si za 80 Kč koupit náramek s logem fondu Unicef.

Veškeré vystavené produkty mohli návštěvníci ochutnat nebo vyzkou-
šet, mezi mnoha druhy nejrůznějších příchutí sušenek, müsli, jednohubek 
a sýrů nebylo lehké zvolit. Oko potěšilo ozdobně vyřezávané ovoce, 
zejména jablka. Výroba jednoho trvá kolem deseti minut, šikovnost 
v této disciplíně předvedly studentky Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie a Střední odborné školy J. Tiraye z Velké Bíteše.

Zdravý životní styl nezahrnuje pouze stravování, ale začleňuje i po-
hybové aktivity. Jednu ne zcela tradiční předvedly praktickou ukázkou 
členky sdružení taoistického tai chi. A kdo si chtěl vizuální prohlídku 
doplnit odborným výkladem, zavítal na odpolední přednášku Tajemství 
skutečného zdraví Lenky Kratochvílové.Organizátoři akce, mezi nimiž 
byl také Jupiter club, děkují sponzorské fi rmě Bioprodukt Jana Trutny za 
poskytnutí sponzorského daru.                             Text a foto: Jitka Kočí

Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody ve Velkém 
Meziříčí s působností v okrese 
Žďár nad Sázavou, Agro-Envi-Info 
informační centrum pro ekologické 
zemědělství v Jihlavě ve spolupráci 
s Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou pořádají 2. října 2009 od 10 
do 16 hodin 12. ročník biojarmarku 
výrobků zdravé výživy, biopotra-
vin, výrobků pro diabetiky a bio-
kosmetiky. Tato akce se uskuteční 

v rámci akce Měsíc září – měsíc 
ekologického zemědělství. Pro-
běhne v sále Domu dětí a mládeže 
a v přilehlých prostorách ve Žďáře 
nad Sázavou. V doprovodném 
programu se od 10 do 12 hodin 
uskuteční seminář k ekologickému 
zemědělství a biopotravinám. 

Biojarmarku se zúčastní bioprodu-
centi z celé České republiky. Pořada-
telé srdečně zvou širokou veřejnost. 

PhDr. Arne Němec, za ZO ČSOP

Dvanáctý biojarmark
ve Žďáře nad Sázavou

Od 1. 10. 2009 dochází na Recyk-
lačním a sběrném dvoře, se sídlem 
K Novému nádraží 736, ve Velkém 
Meziříčí k následujícím změnám:
1. Firma Miloslav Odvárka – ODAS 

Žďár nad Sázavou ukončila v are-
álu recyklačního a sběrného dvora 
ke dni 1. 10. 2009 provoz Sběrných 
surovin (výkup papíru, železa).

2. Recyklační a sběrný dvůr bude 
mít od 1. 10. 2009 upravenu pro-
vozní dobu, a to následovně:
Po: 9.00–11.00 13.00-15.00;
Út: zavřeno;
St: 9.00–12.00 14.00-17.00;
Čt: 9.00–11.00;
Pá: 9.00-11.00 13.00-17.00;
So: 8.00–11.00 14.00–17.00 

Ing. Jaroslav Mynář, jednatel
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

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

AKCE JUPITER CLUBU 2009
Čtvrtek 1. října 2009 v 19.30 hodin

Zábavná talk show

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

s Evou Holubovou, 
Bohumilem Kleplem 
a hostem

Marcelou Košanovou,
kartářkou a spisovatelkou.

Vstupné 240 Kč, 
prodej zahájen

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Vstupné 240 Kč, 200 Kč, prodej zahájen

Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něž-
ně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna termínu!
Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Neděle 11. října 2009 v 19.30 hodin
Studio DVA

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

travesty show skupiny

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

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

 6. 10. přednáška Cestovatelské zážitky z Itálie PharmDr. Helena Švecová
13. 10. přednáška Náměšťská gramatika česká autor PhDr. Bohumil Mikulášek
27. 10. přednáška Šumava a Pošumaví Jana Servítová
 3. 11.  přednáška Izrael – Sinaj – Petra Mgr. Tomáš Holzner

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první 
představení divadelní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 7. října 
2009 od 19 hodin 
Arthur Lee Kopit

Středa 4. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o.
vás srdečně zve na výstavu pěti třebíčských fotografů:
Vladimír Brauner, Jaroslav Hedbávný,

Drahomír Jeleček, Josef Němec, Josef Prodělal

Výstava je otevřena od pondělí 12. října do 30. října
ve výstavní síni Jupiter clubu, (8 – 16 hodin v pracovní dny).   -prog-

Pátek 23. října 2009 v 19.30 hodin
Koncert

(pseudoklasická tragická fraška tradičně francouzsky zvrhlá) přeložil 
Josef Váša.
Tato hra je prvotinou slavného, tehdy čtyřiadvacetiletého amerického 
autora – měla premiéru v roce 1961 na Broadwayi a získala Vernon 
Rice Award v roce 1962. Dílo vychází a je zřejmě i ovlivněno fasci-
nující tvorbou a tvůrci té doby – Jeanem Anouilhem, Marcelem Ayme 
a Jeane Giraudouxem. Je to parodie na vše: od Valčíku toreadorů  (Jean 
Anouilh) až po Tennessee Williamse. Protagonisté hry paní Rosepettle 
a její syn Jonathan jsou bohatí turisté, kteří pravidelně jezdí z jednoho 
mezinárodního hotelu do druhého a spolu s nimi cestují nejen Jonatha-
novy různorodé sbírky. Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. 
Prosíme přijďte včas!

Dne 26. 9. 209 uplynulo již sedm 
let od úmrtí naší maminky a ba-
bičky, paní 
Ireny Zavřelové 
z Velkého Meziříčí. 

Přátelům a známým děkuje 
za vzpomínku dcera Jana s rodinou. 

Jak smutno je nám bez Tebe, 
jak dlouhý je to čas, 
rádi bychom Tě spatřili 
a byli s Tebou zas. 
Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Dne 3. října tomu bude 16 let, co 
tragicky zahynul náš syn 
Jaroslav Král 
z Blízkova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomínají zarmoucení 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Pátek 2. v 19.30 hodin
BRUNO
Včera Vás dostal Borat, dnes přichází Bruno.
V Brunovi Baron Cohen divákům představuje další postavu z jeho jedi-
nečné kolekce: homosexuálního módního komentátora, který je hostem 
nejlepších nočních show v každé německy mluvící zemi… kromě Ně-
mecka. Co je Brunův cíl? Stát se největší rakouskou celebritou od dob 
Hitlera. Jeho strategie? Cestovat křížem krážem po světě v naději, že ho 
potká sláva a najde pravou lásku. Režie Larry Charles. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 81 minut
Úterý 6., středa 7. v 19.30 hodin
VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie z golfu.
Děj fi lmu vypráví příběh mladého sympatického a sportovně nadaného 
Honzy, který se z chudého studenta stane slibným golfi stou a okusí sladký 
život v záři refl ektorů. Jenže málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe. 
Žánr romantické komedie dokresluje výběr atraktivních exteriérů a důraz 
na hudební složku s ústřední písní v podání Davida Kollera a Kristýny Pe-
terkové. Komedie ČR. Mládeži přístupný od 12 let. Režie P. Göbl, J. Chlum-
ský. Hrají: F. Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl,V. Postránecký.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Pátek 9. v 18.30 hodin
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Čas odplaty nadešel.
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se zdálo být 
riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka 
Michaela Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, 
která právě teď píše svou druhou kapitolu. Puberťák Sam Witwicky se už 
vzpamatoval z prvního setkání s hodnými Autoboty a zlými Deceptikony. 
Navíc dospěl a začal se připravovat na opuštění rodného hnízda, vstříc 
bouřlivému vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí snad jen fakt, že 
vztah s rozkošnou Mikaelou se promění na chození na dálku, protože ona 
na univerzitní studia nemá peníze. Odloučení naštěstí netrvá dlouho. Když 
Sam objeví úlomek matérie, o kterou spolu Autoboti a Deceptikoni tolik 
bojovali v jedničce, a získá z něj pro obě strany drahocenné informace, 
začnou po něm jít mechaničtí gauneři z celé galaxie. A že jich tu je. Akční 
sci-fi  fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 147 minut
Sobota 10. v 19.30 hodin
JMÉNEM KRÁLE
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne 
Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené rody pánů 
z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních Čechách, 
správce královského hradu Bezdězu, Oldřicha z Chlumu. Cestou na hrad 
najdou Oldřich a jeho pomocníci stopy po loupežné vraždě neznámého 
kupce. Na vartemberském panství se Oldřich setkává s Ludmilou, dce-
rou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od jejího dětství. Ludmila se 
mu svěří, že se nechce vdát za Beneše z Dubé, přestože jejich svatba je 
podmínkou křehkého míru mezi oběma rody. Během slavnostní hostiny, 
pořádané na Oldřichovu počest, je zavražděn purkrabí. Podezření padne 
na loutnistu, jehož snoubenku se purkrabí pokusil zneužít. Druhého dne 
ráno je Markvart, hlava rodu Vartemberků, nalezen mrtev pod okny 
hradu. Sebevražda je vyloučena! Oldřich se pouští do vyšetřování. I přes 
smrt hradního pána se koná rytířský turnaj, ve kterém Beneš z Dubé 
vítězí. Všichni vidí, že místo své nastávající Ludmile se věnuje čerstvé 
vdově po Markvartovi, Kláře z Vartemberka. Oldřich se mezitím snaží 
o rekonstrukci Markvartovy vraždy a důvtipně prokazuje, že tělo pána 
z Vartemberka mohlo být svrženo jedině z okna komnaty jeho mladé ženy 
Kláry. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost? 
Historické drama ČR. Hrají K. Roden, J. Dolanský, D. Matásek, D. Pra-
chař, K. Issová, S. Rašilov, M. Hrubešová. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 77 minut
Úterý 13. v 19.30 hodin
ÚNOS VLAKU 1 2 3
Ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru a požadují tučné 
výkupné.
Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington zahrál dispečera 
newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neo-
čekávaně narušen odvážným zločinem – únosem jednoho z vlaků. Ten má 
na svědomí John Travolta coby Ryder, zločinec, který hrozí popravováním 
cestujících vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkup-
ného. Gerber se za pomoci svých dokonalých znalostí systémů podzemní 
dopravy pokusí o nemožné – vyzrát nad Ryderem a zachránit rukojmí. 
Hlavou mu ale stále vrtá jedna nevyřešitelná otázka: jak se zločinci hodlají 
s výkupným z metra dostat? Režie Tony Scotty. Kriminální drama USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 105 minut
Středa 14. v 19.30 hodin
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí 
každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který 
přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje. 
Situace se ale začne komplikovat s příchodem dalšího narušitele – Lis-
tonoše, který přináší záhadný telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že 
Vanilčina bohatá Teta zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho 
zdědí milion liber. Uli s Vanilkou se vzhledem k naději na velké bohatství 
začínají usmiřovat. O Vanilku se ale začíná ucházet i Advokát, protože 
dle jeho slov na otci z právního hlediska nezáleží. Vanilka hledá záchranu 
i rafi nované vyřešení situace u nesmělého Listonoše. Vášnivě ho svádí, 
ale Listonoš nic nechápe a snaží se Vanilce uniknout. V největším zmat-
ku vytáhne další telegram, ve kterém Teta vzkazuje, že právě přilétá… 
Záznam jazzové opery ČR. Režie: Miloš Forman. Hrají: Jiří Suchý, Dáša 
Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 85 minut
Pátek 16. v 19.30 hodin
MUŽI V ŘÍJI
Režie R. Sedláček. Hrají J. Plesl, E. Vrbková, M. Trnavský, J. Hanzlík, M. 
Vančurová, J. Lábus, I. Bareš. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 119 minut

Maminky neumírají,
ony jenom usínají,
aby se probouzely v srdcích svých 
dětí.
Dne 2. října vzpomeneme druhé 
smutné výročí od úmrtí naší nej-
dražší maminky a babičky, paní 
Františky Navrátilové.
Stále s úctou a láskou vzpomínají 
dcera Růžena a vnučky Marcela 

a Lucie.
Kdo ji znal – vzpomene,
kdo ji měl rád – nezapomene. 

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin
Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen

Biskup požehná
novou křížovou cestu

U příležitosti druhé hlavní pouti v neděli 4. října 2009 brněnský 
biskup požehná novou křížovou cestu ve Slavkovicích u Nového Města 
na Moravě.

Program: 
 9.00 příležitost ke svátosti smíření 
10.00 mše svatá s požehnáním křížové cesty 
 (slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský) 
14.30 příležitost ke svátosti smíření 
15.00 Adorace 
15.30 Křížová cesta (poprvé v nově požehnaném areálu) 
16.30 mše svatá ke svaté Faustyně (slouží otcové pallotini) 

-grub-
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Městys K ř i žanov pořádá výstavu 
člena sdružení umělců Čech a Moravy

V malém sále Katolického domu v Kři-
žanově, bude otevřena do čtvrtka 8. října.
Otevřeno bude:
neděle 27. 9. 14 – 17 hodin
pondělí 28. 9. 13 – 16 hodin
sobota 3. 10.  8 – 11 hodin
neděle 4. 10. 13 – 16 hodin
ve všední dny 13 – 15 hodin

Výzva Sportovní komise města Velké Meziříčí
Sportovní komise města Velké Meziříčí u příležitosti 120. výročí zalo-

žení prvního sportovního klubu – Českého klubu velocipedistů a znovu-
založení tělocvičného spolku SOKOL Velké Meziříčí v roce 1889, chystá 

pro veřejnost výstavu dobových sportovních fotografi í 
mapující historii velkomeziříčského sportu. Sportovní 
komise vyzývá velkomeziříčskou veřejnost, foto-
grafy, amatéry i profesionály k zapůjčení dobových 
sportovních fotografi í pro tuto výstavu, která bude pro 
veřejnost otevřena ve vestibulu kina Jupiter club od 

pátku 13. 11. 2009 do středy 23. 12. 2009.
V případě, že máte ve vašem archivu fotografi e, které jakýmkoliv 

způsobem dokumentují sportovní aktivity velkomeziříčských občanů, 
žádáme vás o jejich zapůjčení na programovém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí č. p. 17, 1. poschodí, redakční uzávěrka do 23. 10. 2009.

Ing. Radovan Necid, Sportovní komise

Hudební legenda a známý rocker Aleš Brichta spolu se skupinou Aleš 
Brichta Band zavítá do Trnavy u Třebíče. Skupina vystoupí v místním 
kulturním domě v sobotu 24. října, následovat bude taneční zábava se 
skupinou Extáze. CD Deratizer zdarma!

SOUTĚŽ 
O VOLNÉ

VSTUPENKY
Pro pět z vás, kteří zašlou správ-

nou odpověď na soutěžní otázku, 
máme připravené vstupenky zdar-
ma na koncert 24. 10. 2009 v KD 
Trnava.

Otázka zní: Jak se jmenuje 
dvojdisková kolekce skupiny Aleš 
Brichta Band?

Správné odpovědi zašlete do 
6. 10. 2009 na kontakty uvedené 
v tiráži týdeníku Velkomeziříčsko, 
připojte k ní i svou e-mailo vou 
adresu nebo telefonní číslo.        

-red-Foto: www.brichta.czFoto: www.brichta.cz

Sezona loutkového divadla začíná
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 10. a 24. října 2009 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

To, co se zdálo ještě před rokem 
nemožné, se stane už v říjnu sku-
tečností. Petr Kapinus vystoupí 
v Trnavě, a to 17. října 2009. S ním 
se opět představí osvědčená sestava 
muzikantů - kytaristé Pavel Vašíček 
a Zdeněk Bourek, basista Jirka 
Petrus, bubeník Vláďa Čupřina 
Sovák a vokalista Petr Zejda. Jako 
předkapela vystoupí dívčí kapela 
A.T.P.

Petr Kapinus opět vystoupí v Trnavě
Autobusový svoz je připraven 

z Třebíče (v 18.15 a 20.15 od Vai-
gnerů) a Velkého Meziříčí (19.15 
od Bílého koníčka).

Výherci CD skupiny Bagr
Ann Ficová, Sychrov; Marie Fi-

cová, Jívoví; Karel Fic, Křižanov; 
Jaroslav Mrna, Velké Meziříčí; 
Iva Kuřátková, Měřín. Výhercům 
gratulujeme.      

-red-

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 standardních, latinskoamerických i moderních)

Už je to opravdu tak a není to málo. Takovým skupinám, které dodnes 
hrají tolik a více let se myslím říká legenda. Ta naše malá legendička 
začala před 30 lety, v říjnu 1979.

Několik kamarádů, hudebních nadšenců, spolu v dávných dobách 
hrávalo v různých amatérských kapelách jako např. Revelation, Trilobit, 
Variace X, Akord ZSS. Výběr z těchto kapel vyzrál v garážové (tedy sklep-
ní) seskupení, které rozmetala základní vojenská 
služba. Zde se omlouvám mladším čtenářům za 
používání některých pro ně nesrozumitelných 
výrazů. A tehdy jsme se domluvili, že po vojně 
(na kterou jsme nešli souběžně) se všichni sejdeme a uděláme svou vlastní 
opravdovou kapelu.

A tak se stalo. V roce 1979 nás osud nebo prostě tehdejší doba svedla 
do zaměstnání v jedné fabrice, v Kablovce ve Velkém Meziříčí. Měli jsme 
chuť do hraní, neměli jsme zkušebnu, ozvučovací aparaturu, zřizovatele 
(zaštiťující organizace) a přehrávky (povinná okresní zkouška nutná pro 
veřejné vystupování). Díky velkému nadšení a pochopení pro hudbu 
u jednoho vedoucího pracovníka jsme v Kablu našli zkušebnu a pro 
začátek nám půjčili zpěvové bedny Vermona – známé značky z NDR. 
Zřizovatelem se stal místní svaz mládeže (SSM). A zakládající členové? 
Mirek Nedoma, Zdeněk Chlouba, Miloš Makovský, Pepa Vokurka a Petr 
Voda.

Začali jsme zkoušet. Kromě kopírování převzatých hitů jsme se oproti 
jiným kapelám pustili do skládání vlastních skladeb. A to nám zůstalo 
i v dalších dobách a „Renovačka“ tímto byla proslulá. První dvě vystou-
pení jsme si odbyli na kablováckých akcích. Pak přišly první přehrávky 
ve Žďáře. Už jejich začátek byl „úspěšný“. Tehdejší kytary se po cestě 
ve studeném autě stále rozlaďovaly, a tak jsme ladili a ladili. Okresní 
inspektor přes hudby Drdla na zatím neexistující skupinu pokřikoval: 
„Okamžitě začněte hrát, nebo vás zruším…!“ Prolezli jsme s odřenými 
slechy. Na kvalifi kačním listu bylo psáno: „Začínající skupina s převážně 
vlastní tvorbou, která působí poněkud jednotvárně. Celkový zvuk skupiny 
je nevyvážený (je třeba zvýraznit funkci klávesových  nástrojů a kyta-
ry), je zapotřebí odstranit rytmickou nevyváženost. Komise doporučuje 
okresní hodnocení ve výši 50 % s požadavkem rekvalifi kace do jednoho 
roku od těchto přehrávek.“ O dva týdny později jsme vyhráli Okresní 
soutěž politické písně (ufff!).

Pak už se rozjely taneční zábavy a hrálo se každý týden. Později 
nebylo výjimkou, že se hrálo pro 700 až 900 návštěvníků. Samozřejmě 
docházelo i k personálním změnám. Jako první odešel z kapely Miloš 
Makovský, a to hrát do Velké Bíteše. Po krátké době se rozhodl jít pre-
zentovat vyvážený zvuk své kytary na profi  dráhu do Brna, kde hrál se 
Synkopami a nakonec založil skupinu Taxi, ve které zpíval nějaký Jiří 
Zonyga. Miloše nám později nahradil Eda Rovenský z Velké Bíteše, kde 
roky hrál v různých kapelách a byl to žádaný multiinstrumentalista. Pro 
nás to byla velká posila – hudebně, zpěvem, skladatelsky i aranžemi. Není 
úmyslem vyjmenovávat v článku o vzniku Renovace všechny hudebníky, 
techniky, bedňačky, ale rozhodně musím zmínit, že v době „zlaté éry“ 

kapely zde dlouho hrál Honza Kieč (poslední současný hráč), Vilda 
Souček a Leoš Chatrný. V kapele se také mihla jedna žena, zpěvačka 
Alena Šlapalová (Bednářová).

Nikdy nám nešlo o to jen odehrát zábavu, ale taky jak to bude znít. 
A proto snad více než jsme zkoušeli, tak jsme budovali a budovali zvu-
kovou aparaturu. Nebylo to vůbec jednoduché. Domácí produkty fi rem 

Tesla, Delicia, Amati a dovozové Vermona vy-
toužený zvuk nezaručovaly, a proto jsme hledali 
v inzerátech a jezdili nakupovat kapitalistické, 
mnohdy i použité, komponenty a nástroje ke 

skupinám Citron, Turbo, Bacily, Futurum apod. České dřevo na výrobu 
reprobeden bylo dobré a další už bylo věcí dlouhodobého vývoje a zkou-
mání. Výsledkem byl u amatérské skupiny neobvykle dobrý zvuk.

Zpestřením zábav bývaly kontroly z okresu. Jestli kapela vystupuje 
kultivovaně, má jednotný úbor, hraje převážně český repertoár (ve kterém 
tehdy bylo těžké hledat), jestli nepropaguje západní styl apod. Když to tak 
všechno sečtu, tak ty dnešní mladé kapely ani nemůže bavit hrát.

To by asi k historii kapely stačilo. Nevím už, kdy skončila „zlatá éra“, 
ale určitě hodně skončilo nedobrovolným odchodem Edy Rovenského 
do hudebního nebe. Muzikanti tvrdí, že toto nebe existuje. Pokud je to 
pravda, tak Eda se tam má určitě moc dobře…

Každé významné výročí se má pořádně oslavit. 20 výročí jsme slavili 
v hasičce a pozváni byli všichni průběžně nějak zúčastnění v kapele. 
Sešlo se asi 60 pamětníků. Promítalo se, pilo se a trochu i „džemovalo“. 
25. výročí proběhlo v Bluesbaru. Pilo se a vzpomínalo na Edu. Akce 
s krycím názvem R-30 bude ale jiná. Řekli jsme si, že pít můžeme poz-
ději a raději dáme lidem dárek. Vrátíme se na chvilku na taneční zábavu 
a zahrajeme jim pár starých, kdysi úspěšných fl áků. Což jest výzva pro 
postarší bývalé návštěvníky a fanynky – neseďte doma na gauči a přijďte 
zavzpomínat. A vezměte s sebou své „děti“, ať vidí, při čem se jejich 
rodiče bavili a seznamovali a mohou to konfrontovat s dnešní zábavou. 
Akce R-30 budou dvě. První z nich 17. 10. v Netíně. Zábavu zahájí 
výtečná zábavovka Accort, pak hlavní bod večera Stará Renovace (tak 
se teď jmenuje stará Renovace) a dokončovat bude současná Renovace 
Rock. Renovace měla vždy hodně příznivců na Bítešsku, proto druhá 
akce proběhne 31. 10. ve Březí. Zde to rozproudí oblíbený Gamarock 
a další pořadí je jako v Netíně. Mediálním partnerem obou akcí je týdeník 
Velkomeziříčsko.

Renovace slaví třicáté výročí coby „živá“, tedy stále hrající kapela. 
A poděkování za existenci Renovace v dnešní době patří i současným 
členům, kterými jsou: Honza Kieč, Luďa Kyselý, Roman Příhoda, Vláďa 
Příhoda, Slávek Kazda a Zdeněk Chlouba.

A protože bez zkoušení není muziky, i my jsme se o to po letech poku-
sili. Někteří nezavadili o nástroj až 17 let! Ale „Snad to vyjde“, jak jsme 
hrávali v jedné Edově písni. Uslyšíte více „edovek“ a samozřejmě jsme 
na něj při zkoušení vzpomínali. Tak čau, těší se na vás abecedně Honza, 
Leoš, Mirek, Pepa, Vilda a Zdeněk.

Mirek Nedoma, kapelník 1979 až 1992

10. 10. Okříšky
16. 10 Myslibořice – posvícení
17. 10. Trnava vystoupení Petra 
 Kapinuse 21.30 – 23.30 
24. 10. Vídeň 

30 let RENOVACE

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005,
program. oddělení Jupiter clubu.
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FOTBAL MLÁDEŽ

ŠACHY

STOLNÍ TENIS LHOTKY

HÁZENÁHASIČI HOKEJ MLÁDEŽ

ŽELEZNÝ MUŽÍČEK

Ženy SDH Velké Meziříčí
Soutěžní družstvo SDH Velké Me-
ziříčí, které úspěšně reprezentovalo 
náš sbor na Hasičské olympiádě 
v Ostravě jako smíšené druž-
stvo v kategorii mužů, se opět 
vrátilo do původní kategorie. 
Toto nově vytvořené družstvo 
žen odjelo v neděli 27. 9. 2009 
do Dvora Králové nad Labem, 
kde se konal Svatováclavský 
pohár v klasických disci-
plínách CTIF. Naše ženy se 
na tuto soutěž připravovaly 
pouhé dva měsíce, během 
nichž došlo k částečné vý-
měně pozic v družstvu. Své 
umění sem přijelo předvést 
pouze pět družstev žen a čtyři 
družstva mužů. Náš kolektiv 
zde předvedl krásně provede-
ný požární útok i štafetu a po 

součtu bodů jim vyšlo pěkné druhé 
místo. Tento pohár bude v příštím 
roce vyhlášen jako mistrovství 
republiky a budou mu předcházet 
soutěže ve Vlčnově a v Ostravě.

-kra-

FC VM st. dorost – Dosta Bystrc 
1:0 (1:0)
Střelci: Vítek J. (16.). Rozhodčí: 
Sláma – Straka, Krejčí. Sestava: 
Simandl – Mucha, Z. Večeřa, J. 
Večeřa, Pospíšil (31. Kamina-
ras) – Malec (88. Miškela), Vítek, 
Smejkal, Nožička – Novák (55. 
Kuřátko), Liška
K zápasu jsme nastoupili s posilou 
Martinem Novákem, ale oslabeni 
o Kozuně, Horkého a Wasserbaue-
ra. Kdyby neměl svůj den brankář 
Simandl, tak zápas dopadl asi 
jinak. Byl jednoznačnou jednič-
kou v našem týmu a vychytal nám 
vítězství svými neuvěřitelnými 
zákroky.
Úvod zápasu patřil hostům. Hned 
ve druhé minutě udělal hrubku 
Pospíšil, ale střela letěla těsně vedle 
naši branky. To samé si zopakoval 
Adam o minutu později, ale nájezd 
na Simandla vyzněl vítězně pro na-
šeho brankáře. V 16. minutě přišel 
jeden z mála světlých okamžiků 
našeho týmu. Na rohový kop si 
naskočil Vítek a hlavou otevřel 
skóre 1:0. Ve 34. minutě zahrál 
hráč Bystrce rukou, ale následnou 
penaltu Smejkal kopl vedle branky. 
V 37 minutě na PK Smejkala nasko-
čil Vítek, ale jeho hlavička letěla do 
rukou brankáře hostí.
Druhý poločas byl ze strany obou 
týmů neslaný nemastný. Fotbal se 
hrál od vápna po vápno. Po závěreč-
ném hvizdu hlavního rozhodčího 
jsme si zhluboka oddechli. Byl to 
z naší strany otřesný výkon, troufnu 
si říct, že nejhůře odehraný zápas 
v téhle sezoně. Nebýt brankáře 
Simandla a jeho zákroků, tak jsme 
skončili s debaklem.

-sme-
 1. Třebíč 7 7 0 0 28:5  21
 2. Bohunice 7 5 0 2 12:5  15
 3. Pelhřimov 7 4 1 2 18:7  13
 4. Kroměříž B 7 4 0 3 13:9  12
 5. Velké Meziříčí 7 4 0 3 13:13 12
 6. Havl. Brod 7 4 0 3 9:9  12
 7. Prostějov 7 3 1 3 13:10 10
 8. Veselí nad Moravou 7 3 1 3 10:15 10
 9. Břeclav 7 3 0 4 18:15 9
10. DOSTA Bystrc 7 2 1 4 8:11 7
11. Uherský Brod 7 2 1 4 7:11 7
12. Vyškov 7 2 0 5 6:11 6
13. Vrchovina 7 1 2 4 11:23 5
14. Vikt. Otrokovice 7 1 1 5 5:27 4

FC VM ml. dorost – Dosta Bystrc 
0:1 (0:0)
Střelci: Němeček (80.). Rozhodčí: 
Krejčí – Sláma, Straka, ž. k. Denev 
(2.), Štefka (71.)
Sestava FC VM: Milota – Procházka, 
Polák (57. Bradáč), Štefka, Rosický 
– Denev, Prchal, Láznička, Bárta 
(66. Pazderka) – Benedikt, Krejčí. 
Nenastoupil: Vidlák Martin, Jurda
V 8. kole k nám zavítala Dosta 
Bystrc. K utkání nenastoupili oba 
dva brankáři. Řeháček měl nehodu 
na motorce, kde si naštěstí jen lehce 
poškodil kotník. Homola má stále 
angínu. Do brány se tak postavil 
hráč z pole Milota, který chytal jen 
jednou v životě.
Do utkání jsme vstoupili hlavně se 
zabezpečenou obranou, aby neměl 
Milota moc práce. Měli jsme něko-
lik šancí, které se nám nepodařilo 
proměnit. Do druhého poločasu 
jsme vstoupili zostra, ale opět ná-
sledovalo několik neproměněných 
šancí. Milotovi se podařilo zlikvi-
dovat šanci protihráče. V 80. min po 
autu odcentroval hostující hráč na 
zadní tyč naší branky, tam byl sám 
neatakovaný hráč a střelou podél 
Miloty završil na konečných 0:1.
Musíme pochválit Milotu, který 
důstojně zvládl utkání.            -ls-
 1. Třebíč 7 6 1 0 26:6 19
 2. Prostějov 7 5 0 2 27:9 15
 3. DOSTA Bystrc 7 4 2 1 11:9 14
 4. Kroměříž B 7 4 1 2 13:13 13
 5. Pelhřimov 7 3 3 1 16:8 12
 6. Uherský Brod 7 3 2 2 9:12 11
 7. Vyškov 7 2 4 1 9:6 10
 8. Bohunice 7 2 3 2 10:12 9
 9. Velké Meziříčí 7 2 2 3 10:11 8
10. Břeclav 7 2 2 3 14:16 8
11. Havl. Brod 7 2 1 4 10:13 7
12. Vikt. Otrokovice 7 2 1 4 6:10 7
13. Vrchovina 7 0 1 6 8:25 1
14. Veselí n. M. 7 0 1 6 5:24 1
H. Brod – FC VM st. přípravka 
A 4:1 Jůda Ondřej
FŠ Třebíč – FC VM st. příprav-
ka A 8:2 Dvořák Zdeněk, Kafka 
Zdeněk
Křižanov – FC VM přípravka 
B 1:4 Pártl Pavel, Čech Dominik, 
Koudela Miloš, Chalupa Patrik
H. Brod – FC VM ml. přípravka 
5:2 Malata Mirek, Benda Jakub
FŠ Třebíč – FC VM ml. přípravka 
1:4 Malata Mirek                -chal-

Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – Sokol Juliánov 27:26 
(13:9)
Po vyrovnaném průběhu prvního 
poločasu domácí hráči v rozmezí 
25.–28. minuty získali výraznější 
náskok (9:8, 13:8). Druhý poločas 
byl velkou sportovní bitvou, když 
houževnatí hosté v závěru snížili 
až na minimální rozdíl (54. min. 
23:22). Dramatický závěr sehráli 
naši hráči úspěšně a zajistili si po 
právu plný počet bodů.
Hráli: Poul O. – Strašák P. (11/1), 
Bílek A. (8), Stávek T. (3), Horák P. 
(3), Krištof M. (1), Pospíšil M. (1), 
Krátký M., Kubiš D., Hladík O., 
Vávra J. Trenér Janíček M.

Východočeská divize starší
žákyně – turnaj Pardubice

Druhý soutěžní turnaj jsme zahájili 
výhrou nad soupeřkami z Ledče 
nad Sázavou, když po vyrovnaném 
prvním poločase se podařilo zlep-
šenou útočnou hrou získat mírný 
náskok a ten nakonec i uhájit. Duel 
s domácím týmem byl mimořádně 
dramatický. Oba celky se průběžně 
střídaly v nejtěsnějším vedení. Ve 
druhém poločase domácí „od-
skočili“ až na tříbrankový rozdíl. 
V infarktové koncovce se podařilo 
našim hráčkám vyrovnat až ze 
závěrečného trestného hodu. Zá-
věrečný turnajový souboj pak jasně 
opanovaly hráčky vedoucího týmu 
tabulky – Havlíčkova Brodu.
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
14:11 (7:7)
Sokol VM – Pardubice 15:15 (5:5)
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
12:23 (9:11)
Hrály: Syptáková Veronika, Záviš-
ková Iva – Kratochvílová Hana (14), 
Partlová Markéta (13/2), Studená 
Kateřina (8), Sedláčková Klára 
(3), Rosová Terezie (2), Janečková 
Denisa (1), Homolová Michaela. 
Trenérka Partlová Edita.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 7:3, 
13:11 (8:5), nájezdy 5:10
Početnější a zejména herně vy-
rovnanější kádr domácích slavil 
úspěch. Brankově „držel“ náš celek 
Martin Janíček.
Hráli: Macoun Filip – Janíček Mar-
tin (9), Fiala Martin (2), Drápela 
Vojtěch (2), Zelinka Jiří (1), Svobo-
da Filip, Klapal Vojtěch, Kratochvíl 
František. Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 7:30 
(2:12)
Na fyzickou a herní převahu našich 
nenašel domácí celek vhodnou 
odpověď.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(13), Svoboda Jan (5), Juránek Ja-
kub (5), Pospíšil Jan (4), Pavliš Da-
vid (3), Lečbych Jan, Fiala Martin, 
Janíček Martin. Trenér Janíček.
Jihomoravská divize dorostenci
Sokol Dolní Cerekev – Sokol VM 
19:26 (9:11)
I přes problémy se sestavou začal 
náš celek zdařile a od prvních 
minut si držel mírný náskok. Hned 
v úvodu druhého poločasu jsme si 
vytvořili rozhodující sedmibran-
kový náskok (9:16) a účelnou hrou 
pak domácímu týmu víc nepovolili. 
Střelecky se skvěl Pavel Strašák, 
v brance byl oporou věkově ještě 
starší žák Josef Brabec.
Hráli: Brabec J. – Strašák P. (12/1), 
Krištof M. (6), Bílek A. (5), Vávra 
J. (1). Stávek T., Horák P., Pospíšil 
M., Kubiš D., Hladík O. Trenér 
Janíček M.

II. kolo Českého poháru ženy
Tatran Bohunice – Sokol VM 
23:28 (9:11)
Od úvodních minut měly naše 

hráčky mírně herně navrch, což 
dokázaly i brankově během úvodní 
čtvrthodiny utkání vyjadřovat (3:6, 
5:8). V rozmezí 20.–25. minuty, 
však zřetelně ubraly na obranném 
důrazu a domácí tým se začal více 
gólově prosazovat, srovnal až na 
9:9. Důležitým momentem souboje 
byla z naší strany dobře zvládnutá 
koncovka prvního dějství, která 
zajistila dvougólový odstup, a ze-
jména zdařilý úvod do druhé půle 
(10:15, 13:18). Bohunické nesložily 
zbraně a efektivními útočnými ak-
cemi trestaly chyby naší, v té fázi 
nedůrazné defenzivy (19:21). Po 
technickém time-outu se opět naše 
hra zkonsolidovala a závěrečnou 
fázi jsme zvládli takticky. Tímto 
vítězstvím si zajistily Velkomezi-
říčské postup do třetího kola České-
ho poháru, kde o soupeři rozhodne 
středeční los. 7m-hody 2/0:1/1, 
vyloučení 3:0.
Hrály: Zelníčková M., PanákováL. 
– Hrůzová J. (11), Hublová H. (7), 
Vidláková R. (4), Klusáčková J. 
(3/1), Fischerová M. (1), Dvořáková 
Š. (1), Plachetská Z. (1), Pacalová 
L., Hammerová T. Trenér ing. 
Tvarůžek.

Východočeská divize 
mladší žákyně

Rozhodný krok k vítězství udělaly 
domácí hráčky již v úvodní deseti-
minutovce, když úspěšně sehrály 
souboje osobních obran. Ve zbytku 
hrací doby pak dokázaly udržovat 
náskok a po zásluze na domácím 
hřišti zvítězily.
Sokol VM – Pardubice 18:13 (13:9)
Sokol VM – Pardubice 23:19 
(13:5)
Hrály: Doležalová Romana (2/1), 
Uchytilová Agáta (9) – Závišková 
Kateřina (15/1), Janečková Denisa 
(6), Koudelová Eliška (6), Kopečko-
vá Kateřina (3/1), Zezulová Denisa, 
Pavlíčková Tereza, Uhlířová Eva. 
Trenérka Partlová Edita.

Východočeská divize 
starší žákyně

Sokol VM – Pardubice 17:21 
(7:11)
Sokol VM – Pardubice 14:19 
(7:11)
Úvod do prvního utkání měly jasně 
lepší Pardubické, když důraznou 
obranou a zejména rychlejším pře-
chodem do útoku zcela opanovaly 
vývoj hry (0:4,1:6). Naše hráčky 
sice bojovaly, leč řada chyb v ro-
zehrávce a hodně čitelná útočná 
hra byly bez výraznějších šancí 
na úspěch. Druhý souboj byl od 
prvních minut daleko vyrovnanější. 
Bojovnost a nasazení našich nesly 
svoje plody. Až v závěru prvního 
poločasu se Pardubické opět po na-
šich chybách v útočné fázi poměrně 
lacino dostaly do čtyřbrankového 
náskoku (6:7,6:10). Druhý poločas 
pak dokázal soupeř herně i takticky 
lépe zvládnout a připsal si do tabul-
ky dvě důležitá vítězství.
Hrály: Syptáková Veronika, Záviš-
ková Iva – Kratochvílová Hana (13), 
Partlová Markéta (13/2), Studená 
Kateřina (2), Sedláčková Klára (2), 
Zezulová Kristýna (1), Homolová 
Michaela, Koudelová Tereza, Ja-
nečková Denisa, Kopečková Kate-
řina, Závišková Kateřina. Trenérka 
Partlová Edita.                       -záv-

Pozvánka do haly
za Světlou:

Sobota 3. října
10.00 divize ml. žáci Juliánov, 
11.30 divize st. žáci Juliánov, 
13.00 divize st. dorostenci 
Třešť, 15.00 II. liga muži Tel-
nice, 17.00 Jihomoravská liga 
muži B Juliánov B.      

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

Fotbalová přípravka zahajuje
Zveme i nové zájemce, zejména žáky 1. a 2. tříd 
– ročníky 2002 a 2003, chlapce i dívky
Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 
15 hodin na travnatém hřišti u Tržiště ve Velké 
Meziříčí.

O víkendu sehráli mladší a starší 
žáci první přípravné utkání opět 
na domácím ledě. Soupeřem jim 
tentokrát byli stejně staří hráči 
Chotěboře.
HHK VM st. žáci – HC Chotěboř 
14:2 (4:1, 5:0, 5:1)
Branky: 5 Jašek, 3 Lainka, 2 Crha, 
Kampas J., Burian, Bernat, Sladký. 
Asistence: 3 Burian, 3 Lainka, 3 
Smejkal, 2 Kampas J., Kampas 
M., Kejda, Crha. Sestava HHK: 

Slavíček – Kučera, Sladký, Kejda, 
Kampas M. – Kampas J., Burian, 
Lainka – Bernat, Smejka, Jašek – 
Crha, Fiala
HHK VM ml. žáci – HC Chotěboř 
5:4 (2:4, 1:0, 2:0)
Branky: 3 Tlapák, 2 Strnad. Asis-
tence: Strnad, Tichý. Sestava HHK: 
J. Juda – Smažil, Kampas, Sedlák, 
Juráček – Strnad, Tichý, Tlapák 
– Slabý, Mynář, Šilpoch. Zásahy 
brankářů: 16:29                     -hhk-

Před sedmnácti lety měli dva uči-
telé na základní škole v Borech, 
pan učitel Košábek a pan učitel 
Pařil, vynikající nápad a vymysleli 
a vyhlásili 1. ročník sportovního 
soutěžního dne, který pojmenovali 
„Železný mužíček“. Netušili, že 
tato soutěž získá takovou oblibu 
a stane se tradicí, že bude probíhat 
nepřetržitě dodnes!
Dokladem toho je skutečnost, že 
každým rokem přijíždí stále více 
dětí! Když jich bylo před dvěma 
roky 150, tak jsme z toho měli radost 
a letos jich bylo už dokonce 208! 
Přicestovali za námi do Borů ze zá-
kladních škol z Mostišť, Ostrova nad 
Oslavou, Radostína nad Oslavou, 
Křižanova a Dolních Louček.
Sportovní klání připadlo na pátek 18. 
září 2009, protože v červnu nebylo 
ještě dokončeno školní hřiště s tar-
tanovou dráhou na běh 50 a 60 metrů 
a s doskočištěm pro skok daleký.

Soutěž je organizována pro jednot-
livce a pětičlenná družstva. Závodí 
se v běhu na 50 nebo 60 m, skoku 
dalekém, šplhu a tentokrát v hodu 
plným míčem.
Učitelé z naší školy dělají rozhodčí 
na jednotlivých sportovních disci-
plinách a učitelé z ostatních škol se 
starají o sportovce v jednotlivých 
kategoriích. Soutěž musí mít rychlý 
spád, protože žákům z Ostrova 
a Radostína odjíždí autobus už 
po 12. hodině. Výsledky jednotli-
vých kategorií byly vyhlašovány 
průběžně s předáváním pěkných 
cen vítězům, které věnovali spon-
zoři. Touto cestou jim děkujeme za 
podporu!
Pokud byste se chtěli podívat na 
fotky a výsledky ze soutěže, na-
jdete je na webových stránkách 
www.zsbory.cz

Mgr. Zuzana Jurková, 
ZŠ Hany Benešové Bory

Mistrovství Č R juniorů
Ve dnech 5.–6. 9. se v Havlíčkově 
Brodě uskutečnilo již tradiční mi-
strovství České republiky juniorů 
v tzv. rapid šachu (hrací tempo 2×25 
minut na partii). Rapidy nepatří mezi 
moji oblíbenou šachovou disciplínu, 
ale mistrovství republiky jsem si 
nemohl nechat ujít. Startovní listina 
čítala 101 hráčů, což byla oproti 
předchozím ročníkům rekordní 
účast. V prvním kole jsem se utkal 
se zástupkyní Sokola Jedovice Te-
rezou Navrátilovou. Soupeřka hrála 
velmi silně, ovšem spotřebovala 
příliš mnoho času na rozmyšlenou 
a v její časové tísni se mi podařilo 
celkem přesvědčivě uplatnit výhodu 
dvojice střelců a zvítězit. Druhé kolo 
bylo o poznání horší. Miroslav Su-
chánek z Dolního Benešova s ELO 
přes 2100 mne přehrál, a nakonec 
jsem mu ještě v časové tísni nastavil 
pěšce a vzdal se. V třetí partii jsem 
se utkal s reprezentantem Vysokého 
Mýta Tomášem Ondrejem s ratin-
gem něco přes 1600. Soupeř mne 
překvapil v zahájení tahem 
1.b4, ale klidnou poziční 
hrou se mi ho podařilo pře-
hrát a získat celý bod. Ve 
čtvrtém kole se mi povedla 
skutečně nevídaná prohra 
s první nasazenou mistry-
ní Karolínou Olšarovou 
s ELO 2250 (Tomáš Mrazík 
– ELO1868). V pátém kole 
se mi naopak podařila asi 
nejhezčí partie z celého 
turnaje s Martinem Kolle-
rem (ELO1750). Po tomto 
vítězství jsem s plným na-
sazením nastoupil do 

posledního sobotního kola. Soupeř 
mi v 10. tahu nastavil nesmyslně 
fi guru a za dalších 7 tahů se před 
dalšími materiálními ztrátami 
vzdal. Druhý den jsem zahájil asi 
nejobsáhlejší a velmi povedenou 
partií s Antonínem Seidlem z Jihla-
vy (ELO 2012), kdy se mi podařilo 
v oboustranné časové tísni zkrotit 
nervy a uplatnit poziční převahu. 
Do předposledního kola jsem nastu-
poval z pozice outsidera. Dělil jsem 
8.-18. místo a kolem mne hráli hráči 
s ELO o 300 bodů vyšším. Moje 
partie s Tomášem Kracíkem z Rych-
nova n. K. (ELO2112) skončila ve 20 
tazích jednoznačným a zaslouže-
ným vítězstvím černého, když jsem 
po ztrátě kvality partii vzdal a raději 
se soustředil na poslední, veledů-
ležité kolo. Hrál jsem s Rudolfem 
Zezulou (ELO1938), čtrnáctiletým 
talentem z Náměště nad Oslavou 
a on zcela zaslouženě vyhrál. Prohra 
v posledním kole způsobila, že mne 
přeskočilo mnoho hráčů, a tak na 
mne nakonec zbylo nelichotivé 32. 
místo. Tak už to prostě v rapidech 
chodí.                      Tomáš Mrazík

Český pohár ve stolním tenise
SK Sokol Lhotky A – Sokol Rou-
chovany A 6:4

Tomáš Mrazík při jedné z partií mistrovství ČR.

Pozvání do bikeparku
na Fajťáku

Na sobotu 3. října je naplánováno organizované ježdění pod 
vedením zkušených riderů, aby předvedli veřejnosti a bikerům, 

jak naložit s terénem a překážkami.
-ski-

Sestava Lhotky: Konečný 2,5, La-
vický 2,5, Chylík 1   

    -chyl-

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Říjen 2009

Ne  4. 10. 13.45 – 15.15
So 10. 10. 14.45 – 16.15
Ne 11. 10. 13.45 – 15.15
So 17. 10. 14.45 – 16.15
Ne 18. 10. 12.45 – 14.15
So 24. 10. 12.30 – 14.00

Ne 25. 10. 12.45 – 14.15
St 28. 10. 14.45 – 16.15
Čt 29. 10. 10.00 – 11.30
Pá 30. 10. 10.00 – 11.30
So 31. 10. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč
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Ani se to nezdá, v premiérové se-
zoně v nejvyšší soutěži (2000-2001) 
by tomu asi těžko kdo věřil, přesto. 
Sobotní start do nového soutěžního 
ročníku byl již desátým v pořadí. 
Sestava našich borců z gruntu ob-
měněná start zvládla a připsala si na 
úvod dvě důležitá vítězství.
Sp. VM – Fatra Zlín 3:1 (15, – 19, 
17, 22) 3:1 (28, 27, – 19, 24)
Petr Juda namíchal základní sestavu 
v podobě: Kliment na nahrávce, na 
smeči byli Málek a Dvořák, na bloku 
Vašíček s Vránou a velice důležitý 
post moderního volejbalu, univerzá-
la, obsadil mladičkým Uchytilem. 
Další premiéru v nejvyšší juniorské 
soutěži absolvoval Minář na postu 
libera. K dispozici a rozhodně ne do 
počtu byl v záloze Kameník.
Po úvodním oťukávání si naši 
hráči začali budovat náskok, který 
v průběhu úvodního setu zvýšili až 
na rozdíl třídy. Druhý set byl daní 
především nezkušenosti aktérů, 
nedařilo se podání, příjem, obrana 
ani útok a tak byl konečný výsledek 
ještě lichotivý. Ve třetím setu se 
kluci vrátili k tomu, co fungovalo 
v tom prvním, a lze říci, že od 
těchto chvil kráčeli jistě k premié-
rovému vítězství.
Odpolední zápas ukázal, že soupeř 
nepř ijel na Vysočinu odevzdat 
povinné body. Již koncovka prv-
ního setu byla jak na houpačce, 
soupeř měl tři setboly, naši hráči 
proměnili až ten čtvrtý. Nemohu 
nezmínit osobní přínos třebíčského 
odchovance v našem dresu, Petra 

Dvořáka, „původním povoláním“ 
nahrávače, t. č. smečaře, který tuhle 
koncovku dohrál téměř sám. Druhý 
set byl obdobou toho prvního, po 
jeho skončení byl na ukazateli skóre 
stav 2:0. Hodně důležitý stav. V dal-
ším setu to totiž opět na naší straně 
palubovky moc nefungovalo. I na 
kouči našeho mladého celku však 
bylo vidět, že to bere jako epizodu 
a další vývoj mu dal za pravdu. 
V něm kluci po většinu času kont-
rolovali vývoj. Soupeř sice dokázal 
otočit z 21:19 na 21:22, v samotné 
koncovce však rozhodovaly přede-
vším zkušenosti našeho nejlepšího 
hráče Zdeňka Málka.
Všechny body zůstaly zaslouženě 
doma, jaké bude mít celek další am-
bice, poznáme po dalších zápasech. 
Jak však známe Petra Judu, určitě 
nebudou malé.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Dvořák, Kameník, 
Uchytil, Minář

Zbývající výsledky:
Nový Jičín – Ostrava 0:3, 2:3
ČZU Praha – Hradec – Zlín 2:3, 
3:0
Vzhledem k lichému počtu účast-
níků mělo Brno, úřadující mistr 
republiky, volno.

Tabulka EX – JRI, sk. B
po 1. dvoukole:

1. DHL Ostrava 2 2 0 6:2 4
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 2 2 0 6:2 4
3. Volleyball cz. ČZU Praha B 2 1 1 5:3 3
4. Slavia Hradec Králové 2 1 1 3:5 3
5. Fatra Zlín 2 0 2 2:6 2
6. TJ Nový Jičín 2 0 2 2:6 2
7. Volejbal Brno 0 0 0 0:0 0

-kon-

2. liga muži
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
A 28:28 (14:17)
Bohunice jsme mohli považovat 
za prvního těžšího soupeře, s kte-
rým si naši hráči musí poradit na 
venkovním hrišti. Bohunice jsme 
porazili v prvním kole pohárového 
utkání, v soutěži zatím nezískaly 
ani bod. Přesto bylo jasné, že nás 
čeká složité utkání. V prvním 
poločase se oba týmy předháněly 
ve vedení až do 16. minuty (8:6). 
Pak se našim hráčům během dvou 
minut podařila čtyřbranková šňůra 
a vedení si již do konce poločasu ne-
nechali vzít. Nástup do druhé půlky 
poločasu byl skvělý a do 36. minuty 
se podařilo navýšit náskok na 16:22. 
Hráči Bohunic se nicméně nene-
chali zaskočit a brzy snížili náskok 
na 20:22. Po celý zápas se našim 
hráčům dařilo v obraně eliminovat 
nebezpečné spojky soupeře dobře 
organizovanou a nekompromisní 
obranou.
V závěru utkání jsme bohužel do-
platili na neobjektivní posuzování 
našich obranných zákroků dvojicí 
brněnských rozhodčích. Poté, co 
domácí nastřelili nohu Petra Kříba-
ly, inkasoval zcela nezaslouženě pro 
třetí dvouminutový trest červenou 
kartu. Nejen tímto vyloučením se 
naši hráči nechali trochu vyvést 

z koncentrace. V závěru utkání se 
možná i proto přestala dařit kom-
binační hra a individuálně se naši 
hráči nedokázali do obrany soupeře 
více prosazovat. I tak se nakonec 
podařilo vydřít důležitý bod.
Sestava, branky: Kotík – Chlubna 
(6/3), Matušík (5), Kříbala Martin 
(3), Šidlo (3), Raus (3), Kříbala Petr 
(2), Konečný (2), Večeřa (2), Živčic 
(1), Kříbala Pavel (1), Kaštan Jiří, 
Necid. Trenér Vaverka
Tabulka 2. ligy mužů po 4. kole 

– skupina JM
 1. Hustopeče 4 4 0 0 127:94 8
 2. V. Meziříčí A 4 3 1 0 128:93 7
 3. Ivančice 4 3 0 1 115:108 6
 3. Zlín A 4 3 0 1 107:100 6
 5. H. Brod 4 2 0 2 115:107 4
 6. Maloměřice A 4 2 0 2 102:100 4
 7. Juliánov A 4 2 0 2 107:116 4
 8. Prostějov 4 2 0 2 106:120 4
 9. Tišnov 4 1 0 3 112:125 2
10. Telnice 4 1 0 3 111:125 2
11. Bohunice A 4 0 1 3  98:105 1
12. SK Kuřim A 4 0 0 4 101:136 0
Český pohár mužů – 2. kolo

Den po soutěžním utkání s Bo-
hunicemi čekal na A tým domácí 
utkání s prvoligovým Kostelcem na 
Hané. Kostelec přijel pouze v počtu 
deseti hráčů, i tak se ale čekalo, že 
bude favoritem. Úvod a první půlka 
zápasu patřily jednoznačně do-
mácím, kteří nastoupili v bojovné 
náladě. (10. min. 6:1, 22. min. 12:4). 
O branky se staraly především spoj-

ky Chlubna a Večeřa. V brance se 
několika skvělými zákroky blýskl 
Libor Kotík. Dostatečný náskok 
náš tým trochu utlumil a soupeř 
ke konci prvního poločasu skóre 
zkorigoval. Druhá půle již bohužel 
neměla tak jednoznačný vývoj. 
Domácí polevili v aktivitě, přestala 
se dařit kombinace a ve 44. minutě 
se vybudovaný náskok zmírnil na 
5 branek (23:18). Následujících 9 
minut ale bylo na hřišti opět pouze 
jedno družstvo. Po ztrátách míče 
hostů a úspěšně proměněných 
brejcích jsme zvýšili náskok na 10 
branek a o zápasu tak bylo předčas-
ně rozhodnuto (53. min. 28:18). Po 
celý zápas se náš tým vyznačoval 
kompaktní obranou. Bohužel se 
v tomto ani minulém zápasu příliš 
nedařila střelba z křídel. V dalším 
pohárovém utkání zamíříme prav-
děpodobně na palubovku prvoligo-
vé plzeňské Košutky.
Sestava, branky: Kotík – Chlubna 
(12/5), Večeřa (6), Živčic (4), Kří-
bala Petr (4), Matušík (2), Kaštan 
Jiří (2), Kříbala Pavel (1), Raus (1), 
Konečný , Šidlo, Stávek, Necid. 
Trenér Vaverka

JM liga
Sokol Brno IV – TJ Sokol VM B 
34:22 (15:12)
Družstvo mužů B odjelo s odhod-
láním zvrátit nepříznivý dojem 
z posledního venkovního utkání na 
hřišti soupeře a přivézt body. Za-

čátek prvního poločasu se vyvíjel 
pro naše barvy velmi dobře, hráči 
dodržovali dohodnutou taktiku 
a v podstatě soupeře nepouštěli 
do žádných nebezpečnějších akcí. 
Soupeř ovšem přišel se změnou 
stylu hry, začal hrát na dva pivoty. 
Bohužel, naši hráči tento způsob 
hry nedokázali bránit a soupeř 
přes tyto dva hráče postupně skóre 
otáčel na svoji stranu. Největším 
problémem se ukázala zranění ply-
noucí z místy nečisté hry soupeře, 
kterého rozhodčí až příliš nechávali 
ve výhodě. V prvním poločase to 
bylo zranění ramene Petra Kašta-
na, což nám velmi komplikovalo 
útočné snahy, takže o poločase 
jsme prohrávali 15:12, a na začátku 
druhého poločasu hrubý zákrok 
soupeře na Jakuba Bezděka, v té 
době nejlepšího hráče na hřišti, 
který si odnesl několik stehů v ob-
ličeji. Po tomto zákroku naše hra 
uvadla, kdy nás alespoň částečně 
držel nad vodou bezvadný výkon 
brankáře a zlepšená hra Vojtěcha 
Homoly, ale v samotném závěru 
jsme úplně odpadli jak psychicky 
tak fyzicky, což znamená další po-
rážku na asfaltovém hřišti soupeře 
v poměru 34:22.
Sestava, branky: Poul – Homola (5), 
Rosa (4), Kaštan Petr (4), Strašák 
(3/2), Bezděk Jakub (3), Fischer La-
dislav (2), Raždík (1), Teplý, Babá-
ček. Trenér Bezděk Michael   -nav-

MSD sk. D
Slovan Rosice – FC VM 5:1 (2:1)
Střelci: Malata 3 (8., 12., 90.), 
Šimek (63.), Oprchal (59.) – Hort 
(44.). Rozhodčí: Sedlář – Chabiča, 
Trávníček, ž. k. 2:2 (15. Mucha, 57. 
Kratochvíl), bez č. k. Diváků 430. 
Sestava FC VM: Invald – Hort, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(73. Novák), Pokorný, Krátký (62. 
Vyskočil), L. Němec, Netrda – Kra-
tochvíl (73. Beran).
Povzbuzeni tříbodovým ziskem 
z předchozího utkání doma, odjíž-
děli Meziříčští s ambicemi vydobýt 
z rosické trávy alespoň bod. Už 
první minuta tomu nasvědčovala. 
Po autu na půlce domácích se dostal 
ke střele kapitán Pokorný, míč však 
těsně minul pravou tyč. Rosice ale 
s pádnou odpovědí neotálely. Hosté 
hrající přímo proti ostrému slunci 
podcenili kontr domácích a Invald 
stál rázem sám proti místnímu 
kanonýrovi Malatovi, který ale 
ani nadvakrát gólmana Velmezu 
nedokázal překonat. Hosté se i na-
dále tlačili na polovinu domácích, 
zapomínali však na nebezpečné duo 
Malata, Šimek, a to se jim nevy-
platilo. V 8. min. po ztrátě míče na 
půlce, kdy se Meziříčští přesouvali 
na svou útočnou polovinu, domácí 
bleskově přečíslili obranu Velmezu 
a Malata už tentokrát nedal Invaldo-
vi šanci. Než se stačili hosté okle-
pat, namířil si to do vápna soupeře 
pro změnu Šimek, ale jeho lob se 
mezi tři tyče nevešel. Meziříčští 
odpovídají zvýšenou iniciativou, 
hrozí prudkými centry do vápna 
domácích, jenže ty své adresáty 
nenacházejí. Ve 12. min. J. Krejčí 
potáhl míč za půlicí čáru, dal si ale 
míč daleko od nohy a Rosičtí opět 
šli do brejku, při kterém celá levá 
strana zůstala odkryta, rozhozená 
obrana nestačila Malatův průnik 
eliminovat a Invald byl opět bez 
šance. Do poločasu však měl me-
ziříčský gólman možnost osvědčit 
svůj postřeh a schopnost včas 
vyběhnout ještě třikrát. V 18. zlik-
vidoval další šanci Malatovi, o šest 
minut později vyrazil jedovatou 
střelu Šimkovu z prostoru vápna 
a témuž hráči chvíli před koncem 
poločasu refl exivně vyrazil střelu 

zblízka. Přesto všechno byli Me-
ziříčští s přibývajícím časem stále 
častějšími hosty před domácím 
brankářem Lengálem, který musel 
likvidovat dvě jedovaté střely Po-
korného, a po střele L. Němce, který 
pronikl až do vápna, se jen ohlédl. 
Ve 25. min. po třetím rohu Velme-
zu vznikl před Lengálem pořádný 
závar, padl i gól, ale pro údajný faul 
na brankáře nebyl uznán. Několik 
standardních situací Velmezu rov-
něž skončilo v jeho rukavicích. Na 
tu poslední ale nedosáhl. Hortův 
míč z tr. kopu zleva zapadl přesně 
k tyči a dal tak Velmezu do dalšího 
dějství slušnou šanci. Meziříčští 
s ní ale naložili hanebně. Hned po 
přestávce Invald skvěle přečetl hru 
a včasným výběhem na hranici váp-
na zlikvidoval další Malatovu (ko-
likátou už?) hrozbu. V konci první 
čtvrthodiny druhé půle po přeta-
ženém rohu Rosic nechali hosté 
svého soupeře vrátit míč do vápna, 
kde volný Oprchal pohodlně vedení 
domácích pojistil. Rozhodující úder 
přišel čtyři minuty nato, kdy po 
další hrubce Velmezu u půlicí čáry 
znovu zaúřadovala dvojice Malata – 
Šimek a bylo prakticky rozhodnuto. 
Meziříčští sice bojovali dál alespoň 
o čest, jenže míč z hlavy P. Muchy 
ve výhodné pozici po centru zprava 
mezi třemi tyčemi neskončil. V 79. 
min. nebyl Velmezu uznán další gól 
tentokrát pro údajný ofsajd a L. Ně-
mec v další gólové šanci v nelehké 
pozici nezpracoval míč tak, jak by 
chtěl, a na dlouhou nohu padajícího 
Lengála překonat nedokázal. Ko-
nečnou podobu výsledku tak dal 
kdo jiný než Malata.            -ber-
1. Šardice 9 7 1 1 24:6 22
2. Třebíč 9 6 1 2 18:11 19
3. Slovácko B 9 6 0 3 21:9 18
4. Žďár n. Sáz. 9 6 0 3 17:8 18
5. Konice 9 4 2 3 15:9 14
6. Rosice 9 4 2 3 17:15 14
7. Vikt. Otrokovice 9 4 1 4 15:12 13
8. Pelhřimov 9 3 3 3 16:14 12
9. Boskovice 9 3 3 3 14:18 12
10. Blansko 9 3 2 4 14:17 11
11. Napajedla 9 3 1 5 10:18 10
12. Velké Meziříčí 9 3 1 5 8:19 10
13. Rousínov 9 2 3 4 10:18 9
14. Protivanov 9 3 0 6 10:18 9
15. Vyškov 9 2 1 6 9:17 7
16. Uherský Brod 9 1 3 5 6:15 6
Komentář trenéra Milana Volfa: 
„Ačkoli jsem celý týden tým při-
pravoval a upozorňoval, že Rosice 
rovná se Malata… on nám vstřelí 

během prvních deseti minut dvě 
branky. Nepochopitelné. Ale i tak 
jsme měli více ze hry, byli jsme 
lepší, fotbalovější a dostávali se 
do gólových šancí. Bohužel naše 
produktivita je žalostná. O polo-
čase jsem byl ale přesvědčen, že 
stav zvrátíme a vyhrajeme, ale ve 
druhém poločase naše obranná čin-
nost byla přímo katastrofální! Není 
možné jen útočit a nevěnovat se 
bránění. Někteří hráči neplnili ani 
ty nejzákladnější taktické obranné 
činnosti! Nechápu, jak jeden týden 
jsme schopni předvést bezchybnou 
obrannou hru a další týden dosta-
neme pět branek. Pokud si hráči 
neuvědomí, že fotbalu na divizní 
úrovni je třeba dávat více, než ně-
kteří dávají, neuspějeme ani proti 
mužstvu z krajského přeboru!“
FC Rapotice – FC VM B 3:0 (2:0)
Střelci: 5. a 41. Stér, 65. Chadzidis. 
Sestava hostí: Prchal – Invald D., 
Kružík, Souček, Netolický (74. 
Nožička) – Berka, Pól, Němec (75. 
Smejkal L.), Veselý (68. Večeřa J.) 
– Jaša (59. ČK), Trnka. Rozhodčí: 
Knecht – Beneš, Drahotušská
Domácí celek se netají tím, že 
nic jiného než postup jej v letošní 
sezóně nezajímá. Oslabené hosty 
čekal nadmíru těžký soupeř. S kým 
mají tu čest, mohli Velkomeziříčští 
poznat již v první minutě, kdy 
bývalý mládežnický reprezentant 
a odchovanec 1. FC Brno Stér, na-
vrátivší se po zranění, lehce vyhrál 
souboj „tělo na tělo“ se Součkem 
a jen výborný zákrok Prchala 
zabránil změně skóre. Hostům va-
rování nestačilo, a tak o tři minuty 
později „nedoražený“ Chadzidis 
vyřadil jedinou příhrou ze hry celou 
velkomeziříčskou obranu a Stér 
tváří v tvář Prchalovi už neselhal. 
Domácích bylo plné hřiště, ale 
Benfi ka jejich tlak nakonec pře-
stála a přišly její první příležitosti. 
Zejména po stranách hřiště, kde 
ještě všechny domácí borce nestihli 
nahradit brněnští legionáři odpoví-
dající výkonnosti, lehce pronikali 
Veselý a zejména s chutí hrající 
Berka, jenomže Trnka ani Němec 
se nedokázali po jejich akcích 
dotlačit přes nejistého domácího 
gólmana Laše míč do sítě. Zejména 
naše druhá příležitost, při které míč 
poskakoval v malém čtverci snad 

deset vteřin, byla do nebe volající. 
Ve chvílích kdy, už byla hra, snad 
vyjma středu hřiště, který ovládali, 
jak už bylo řečeno, výkoností mini-
málně „divizní“ Chadzidis a Havel, 
přišel pro Benfi ku druhý krutý di-
rekt. Rozhodčí Knecht si zahrál na 
nevidomého při „dvojitém Nelsonu“ 
na Součka, od postranní čáry přilétl 
centr a v důsledku předcházejícího 
zákroku volný Stér nedal typickým 
„angličanem“ hlavou Prchalovi 
šanci.
Po přestávce vstoupila Benfi ka do 
utkání neočekávaným náporem, 
který přešel v desetiminutovku 
standardních situací proti brance 
Rapotic. Jenomže po jedné z nich to 
přehnal s důrazem proti domácímu 
brankáři Jaša, a neboť tento měl 
zrovna v dané chvíli míč skutečně 
pod kontrolou, mohl našeho hráče 
sudí Knech s chutí a poprávu vy-
loučit. Tím se bohužel rozložila 
celá ofenziva Benfi ky a herní projev 
našeho celku se prakticky omezil 
jen na bránění ofenzivní show do-
mácích individualit. Nutno říct, že 
to se Benfi ce a brankáři Prchalovi 
téměř podařilo, neboť čistá šibenice 
„břevno-tyčka-gól,“ kterou před-
vedl z dobrých pětadvaceti metrů 
samozřejmě Chadzidis, se prostě 
chytat nedala. Jinak náš brankář 
podržel svůj tým při hlavičce domá-
cího Kovaříka i dalších nebezpeč-
ných příležitostech hráčů Rapotic 
a zaslouží pochvalu, stejně jako stří-
dající dorostenci Večeřa a zejména 
Nožička. Bohužel třígólový „rozdíl 
třídy“ odpovídá průběhu zápasu. 
Rapotickým nezbývá než popřát 
rychlou, snadnou a bezproblémo-
vou cestu vzhůru („minimálně do 
divize a možná i véš!!!“), kde budou 
jistě plnohodnotným nástupcem ji-
ného venkovského celku z druhého 
konce náměšťského regionu…  -kre-
 1. Rapotice 8 7 0 1 23: 7 21
 2. Rantířov 8 5 2 1 14: 6 17
 3. Nová Ves 8 5 1 2 14: 10 16
 4. Náměšť n. O.-Vícenice 8 4 3 1 16: 9 15
 5. Budišov-Nárameč 8 4 3 1 13: 7 15
 6. Stonařov 8 3 3 2 21: 12 12
 7. Šebkovice 8 3 2 3 17: 16 11
 8. Přibyslavice 8 3 2 3 13: 13 11
 9. V. Meziříčí B 8 2 4 2  9: 10 10
10. Bohdalov 8 3 1 4 10: 12 10
11. Kouty 8 3 1 4 12: 17 10
12. Štoky 8 1 2 5  6: 16 5
13. Křižanov 8 0 2 6  8: 27 2
14. Třešť 8 0 0 8  4: 18 0

HC Světlá nad Sázavou – HHK 
VM 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
V prvním přípravném zápase se 
HHK Velké Meziříčí utkal s loň-
ským vítězem krajské ligy Pardu-
bického kraje a zvítězil přesvědčivě 
0:4. Branky a asistence: 28. Kočí 
(Dostál), 37. Krča (Stráňovský, No-
vák), 42. Láznička (Rosendorfský), 
47. Láznička (Rosendorfský).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(41. Štourač) – Dostál, Kochánek, 

Rosendorfský, Šerý, Stráňovský, 
Střecha – Novák, Troščák, Krča 
– Kočí, Kudláček, Láznička – Kar-
tůsek, Musil.
Rozhodčí: Doležal, Honza. Vylou-
čení: 12:11. Využití: 0:1. Střely na 
branku: 33:24
Program přípravy na tento týden:
Středa 30. 9. 2009 HC Chotěboř – 
HHK VM, utkání začíná v 18.30 
hodin. (ZS Chotěboř)
V neděli 4. 10. 2009 od 17 hodin 
doma v př ípravě proti Cho-
těboři.                         -hhk-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A –  
Slovan Kamenice n. Lip.
2652:2545 * 7:1
Baloun V. 467:450 Šidelář P.
Badalík M. 451:408 Rychtařík A.
Lavický B. 440:452 Šidelář P.
Krejska R. 457:423 Poláček J.
Lavický J. 408:403 Rychtařík V.
Korydek F. 429:409 Podhradsk ý M.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Třebíč E – Spartak VM B
1629:1578 * 5:1
Šimek O. 429:398 Lavický F.
Toman P. 438:403 Kováč Z.

Toman J. 379:370  Kamenský D.
Novotný M. 383:407 Starý J.
BOPO Třebíč B – Spartak VM C
1686:1528 * 6:0
Šplíchal P. ml. 435:354 Šimek J.
Šplíchal P. 396:381 Bača J.
Grigar J. 432:408 Lavický A.
Frantik J. 423:388 Weiss V.

Sdružený krajský přebor
dorostu

Spartak VM – Centropen Da-
čice B
1207:1146 * 3:1
Dycha J. 417:348 Fučík M.
Trnka J. 380:392 Baštář O.
Mička J. 410:406 Waszniovski M.

-sta-

Ivan Vrána (č. 12) tentokrát stačil na útok soupeře sám.       Foto: -kon-


