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oznamuje zahájení činnosti své pobočky ve Velkém Meziříčí 
v budově Obecníku.

Štěpánská 611/14 Náměstí 79/3
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www.dobrovolna.cz
tel.: 776 576 624

Pozvánka na
odpoledne
otevřených dveří,
které se koná ve středu
dne 18. listopadu 2009 od 15 do 17 hodin.
www.gvm.cz

Zítra začíná 
festival Modré dny
Ve čtvrtek 12. 11. 2009 ve 
Žďáru nad Sázavou zahajuje 
již sedmý ročník festivalu 
Modré dny. 
Více strana 3.

Soutěžte s námi 
a vyhrajte 
volné vstupenky 
na koncerty
Mediálním partnerem fes-
tivalu Modré dny je týde-
ník Velkomeziříčsko, a proto 
s pořadateli nabízí čtenářům 
v soutěži volné vstupenky na 
zmíněné koncerty.
Bližší informace si můžete 
přečíst na straně 3 a 8.
Dalším vystoupením, na které 
se posluchači mohou těšit, je 
recitál nejpopulárnější české 
zpěvačky Lucie Bílé. Ta se 
představí za doprovodu klaví-
risty Petra Maláska 1. prosince 
2009 od 19.30 v Domě kultury 
ve Žďáru nad Sázavou.
Bli ž š í  in for mace na le z -
n e t e  t é ž  n a  s t r á n k á c h 
www.modredny.cz.

Dvacet let 
od sametové 
revoluce
Vzpomínka na 17. listopad 
1989
Náměstí a kinosál Jupiter clu-
bu, úterý 17. listopadu 2009 
od 17 hodin
Více strana 5

Divadlo
Veřejné oko
Jupiter club, úterý 17. listopadu 
v 19.30 hodin
Jednotlivé vstupenky jsou 
ještě v prodeji.
Více strana 7

Výstava sportovních 
fotografi í 
za 120 let – celkem asi 400 
fotek. 
Od pátku 13. 11. 2009 do stře-
dy 23. 12. 2009.
Vestibul kina Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí.
Více strana 2

Velkomeziříčsko 
v pdf
Čtete raději informace z počí-
tače, než papírové noviny? 
Využijte tedy naší nabídky 
od 1. ledna 2010 a objednejte 
si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě. 
Zašlete požadavek do naší 
redakce (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz), kde bude 
vyřízen. Předplatíte si týdeník 
v pdf na čtvrtletí a bude vám 
zasílán na vaši e-mailovou 
adresu. 

Jeho cena bude 5 Kč, navíc 
s barevnou obálkou (tj. první 
a poslední strana novin).

Informace získáte také na tele-
fonu: 566 782 009 (pevná lin-
ka) nebo 739 100 979 (síť O2 ).

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35
vás srdečně zve

na

Neradostné očekávání propadu 
v příjmech se naplňuje

Výsledek hospodaření Velkého Meziříčí za třetí čtvrtletí roku 2009 
potvrdil předpokládaný vývoj v příjmové oblasti. „Není to nic moc ra-
dostného. Ke konci roku předpokládáme výsledek kolem dvaceti milionů 
korun propad v daňových příjmech. Což je celkem hodně,“ konstatuje 
starosta František Bradáč. Navíc se ukazuje ještě další nejistota v oblasti 
kapitálových příjmů, což jsou například prodeje městských pozemků apod. 
Ty jsou totiž nyní plněny jen na asi pětatřicet procent. „Počítali jsme pro 
letošní rok s prodeji některých pozemků, a ty se neuskutečnily,“ dodává 
starosta Bradáč. Dosud nebyl realizován prodej pozemku zájemci, jemuž 
jej přitom již schválili zastupitelé. Pokud by zájemce od svého záměru 
nakonec ustoupil, pro město by to znamenalo propad v předpokládaných 
příjmech o dalších šest milionů korun. „Dvacet milionů korun jsme 
schopni z rezerv, které jsme si vytvořili, ještě pokrýt. Ale těch dalších 
šest milionů – to zatím nevíme,“ podotýká František Bradáč. Sám však 
doufá, že k žádnému hledání dramatického řešení situace nakonec nedojde 
a o příjem za pozemek město nakonec nepřijde. 

Velkomeziříčští již také připravují návrh rozpočtu města na příští rok 
2010. Zatím se stále rozpracovává jeho konkrétní podoba. Tu budou za-
stupitelé projednávat na pracovním semináři 24. listopadu. Odtud vzejde 
konečný návrh, jejž budou zastupitelé schvalovat na předvánočním jednání 
zastupitelstva města 15. prosince. „Pro příští rok se držíme hodně při 
zemi. Znamená to omezit výdaje všem příspěvkovým organizacím na jen 
ty nejnutnější investice. V podstatě jde o to zabezpečit provoz města. Vše 
další se odkládá,“ hodnotí starosta dosavadní verzi rozpočtu a dodává, 
že jedna velká a prioritní akce je již přitom jistá. Plánovaná rekonstrukce 
čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí už totiž prošla schválením 
i v Bruselu. Velkomeziříčští proto v současné době zveřejnili výběrové 
řízení na bankovní dům, který by měl městu poskytnout úvěr na vlastní 
fi nanční podíl na tuto akci.                                       Martina Strnadová

Nájemníci v městských bytech 
ve Velkém Meziříčí dluží městu 
stále víc peněz. Ke dvanáctému 
říjnu letošního roku to bylo již 
bezmála 680 tisíc korun. „Nutno 
k tomu ovšem podotknout, že téměř 
polovinu z této částky dělají dluhy 
z minula,“ př ipomíná starosta 
František Bradáč. Asi pětatřicet 
neplatičů dluží částku vyšší než 
pět tisíc korun a třináct z nich pak 
deset tisíc korun i víc. Největší dluh 
u jedné osoby činí sedmdesát sedm 
a půl tisíce korun.

„Ty největší dlužné částky se 
přitom vyskytují stále u stejných 
jmen,“ podotýká místostarosta 

Neplatiči dluží na nájemném 
680 tisíc korun

Josef Komínek. Na řadu těchto 
neplatičů město podalo exekuci. 
Významná část dluhů je však 
nevymožitelná. „V mnoha přípa-
dech se nám stává, že exekuce je 
zastavena pro nedostatek majetku 
vlastníka. Prostě není z čeho brát,“ 
konstatuje F. Bradáč. Nájemníci, 
kteří nezaplatí tři nájmy po sobě, 
dostanou nejprve výpověď z bytu. 
Většina jich pak zaplatí a nájemní 
smlouvu jim městská správa bytů 
prodlouží. „S opakovanými hříš-
níky už uzavíráme smlouvu jen na 
rok dopředu a pak ji prodlužujeme,“ 
dodává J. Komínek.

Martina Strnadová

Letošní přehlídku středních škol a učilišť pořádala 
v našem městě základní škola na Oslavické ulici. 
Konala se v úterý 3. listopadu v prostorách Jupiter 
clubu na velkomeziříčském náměstí. Z pozvaných 
jedenatřiceti škol svoji nabídku budoucím studentům 
předvedlo celkem sedmadvacet. Žáci základních škol 
si mohli vybrat jak klasické střední školy či učiliště 
z našeho města (gymnázium, hotelová škola, střední 
škola řemesel a služeb), ale i z okolních či vzdáleněj-

Že se dá za necelé tři dny protelefonovat až milion a půl 
korun, se veřejnost dozvěděla z médií v minulých dnech. 
Možná by se nad tím nikdo nepozastavil, kdyby účet za 
telefon zaplatil ten, kdo volal. Jenomže vyúčtování přišlo 
velkomeziříčské podnikatelce Blance Přibylové, provozo-
vatelce hotýlku a dvou restaurací v našem městě. Ta však 
podle svého sdělení takovou sumu sama neprovolala. Jak 
uvedla policie, stala se s největší pravděpodobností obětí 
hackerů, kteří se do její internetové telefonní ústředny 
v ubytovacím zařízení nabourali a uskutečnili tisíce hovorů 
do Lichtenštejnska. Společnost, od které žena telefonické 
spojení zakoupila, však reklamaci neuznala. Podle jejího 
vyjádření zařízení nebylo připojeno k jejich distribuční 
síti a nebylo jimi ani spravováno. Vypracovány jsou také 
znalecké posudky, jež by měly stanovit způsob a rozsah 
zneužití ústředny.

Pokud bude muset majitelka hotelu částku uhradit, je to 
podle ní pro její zařízení likvidační. Případ v současné době 
řeší čeští kriminalisté, o spolupráci byl požádán také Interpol.

Právní zástupce poškozené JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph. D. 
uvedl, že jeho klientka užívá asi tři roky internetové telefony. 
Ty jí byly dodány pražskou fi rmou spolu s ústřednou a veš-
kerým potřebným technickým zařízením, které tato fi rma 
nainstalovala a uvedla do provozu. „Běžně za tyto služby 

Poprvé se představila Akademie z Humpolce.
Nabízí i chovatelství koní či psů

Prezentovalo se sedmadvacet škol

ších měst. Podle koordinátorky přehlídky Mgr. Věry 
Dvořákové z druhé základní školy to byli zástupci 
z Jihlavy, a sice ze SŠ stavební, zdravotní, technické, 
SPŠ, Manažerské akademie, SŠ veřejnoprávní Trivis, 
Farmeka, SOŠ služeb a obchodu. Z Třebíče pak ze SŠ 
stavební, technické, zdravotní a veterinární, ale také 
z hotelové školy. Ze Žďáru na Sázavou to byla SŠ tech-
nická, SPŠ, SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, SOŠ 
obchodu a řemesel.          (Pokračování na straně 2.)

Studenti robotiky prvního ročníku Střední průmyslové školy Jihlava na sebe během přehlídky upo-
zornili modelem robota. K ovládání použili počítačový program, a tak objekt směle mohl před 
fotoaparátem zapózovat s roztaženými ‚klepety‘.                                                Foto: Iva Horká

Zoufalá podnikatelka čeká na verdikt policie a Českého telekomunikačního úřadu

Za telefon má zaplatit téměř 1,5 milionu. I když nevolala
(hovorné) klientka platila měsíčně částku cca od 300 Kč do 
800 Kč. Až za měsíc září 2009 obdržela fakturu na částku 
914.179 Kč, z níž činí hovorné do zahraničních sítí asi za 768 
hodin částku asi 914.000 Kč. Volání se mělo dle vyúčtování 
uskutečnit pouze v posledních dvou dnech v měsíci září,“ 
přibližuje situaci právník Pavlas, „toto klientka zjistila až 
2. 10. 2009, přičemž neprodleně 3. 10. 2009 podala rekla-
maci na tuto vyúčtovanou částku a požádala poskytovatele 
ihned o zablokování hovorů. Vzhledem k tomu, že 3. 10. 
2009 byla sobota, tak k zablokování došlo až v pondělí 5. 10. 
2009. Následně obdržela další fakturu za hovorné za období 
od 1. 10. do 5. 10. 2009 v celkové výši 523.105 Kč, ze které 
činí hovorné do zahraničních sítí za asi 434 hodin částku 
asi 523.000 Kč, přičemž toto volání se mělo dle vyúčtování 
poskytovatele uskutečnit pouze 1. 10. 2009. Podle volaných 
telefonních čísel jde především o volání do Lichtenštejnska. 
I ohledně této faktury byla neprodleně podána reklamace. 
Taktéž bylo podáno trestní oznámení na neznámého pacha-
tele pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle 
§ 250 trestního zákona a věc je v současné době v šetření 
a dokonce za mezinárodní účasti a spolupráce vysoce spe-
cializovaných složek na počítačovou kriminalitu. Nyní je ve 
věci ze strany Policie ČR zadáno vypracování znaleckého 
posudku za účelem zjištění mechanismu tohoto zneužití. 

V současné době je stav takový, že obě reklamace byly 
poskytovatelem služeb shledány jako neoprávněné a je 
tvrzeno, že tyto veškeré hovory byly uskutečněny ze stejné 
IP adresy jako v předchozích měsících. Odůvodnění obou 
vyřízení reklamací je prakticky stejné a velice stručné. Je 
patrné, že poskytovatel si ani nedal žádnou práci se zjiš-
ťováním příčin a ani o toto nemá zájem a nijak s klientkou 
nespolupracuje. 

Z důvodů zamítnutí těchto reklamací byly podány námitky 
u Českého telekomunikačního úřadu, o kterých ještě nebylo 
rozhodnuto. Dále byla podána u poskytovatele další rekla-
mace na vadně poskytnuté služby v oblasti elektronických 
komunikací, které jsou dle našeho názoru příčinou vzniklé 
škody. 

V podstatě jde o to, že došlo k zneužití systému klientky, 
do kterého se takzvaně někdo ‚naboural‘ zvenku a napojil se 
na její systém. O tomto klientka neměla žádné tušení a velmi 
těžko si kdokoliv z laiků představí, že je to vůbec možné. 
Pokud se někdo pozastaví nad tím, zda je možné tolik hodin 
fakticky provolat, k tomu bylo podáno vysvětlení, že přes 
tzv. IP telefon lze uskutečňovat i několik hovorů současně. 
Když k tomu připočteme ty nejdražší tarify, které je snad 
možné účtovat, může vzniknout tak vysoká škoda, již si nelze 
představit.                                  (Pokračování na straně 2.)

středa 25. 11. 2009 od 10 do 17 hodin
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města ze 4. 11. 2009
 1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

a) Zdroj:  20 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení:  20 tis. Kč – § 3639 práce provedené TS – údržba
    a úklid veřejných WC Rozkoš do konce
    roku 2009
b) Zdroj:  5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419 odměna za přípravu publikace
    „Historie sportů ve Velkém Meziříčí
    u příležitosti 120 let od podepsání
    smlouvy o vzájemné pomoci a spolu –
    práci mezi Českým klubem velocipedistů
    a Obcí sokolskou VM“
c) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3330 dar Římskokatolické farnosti
    Velké Meziříčí
 Účel:   příspěvek na Mikulášskou nadílku
    v Domově seniorů
d) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 5512 dotace pro Sdružení hasičů Čech,
    Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sáz.
 Účel:   ruční výroba stuhy s věnováním města
    Velké Meziříčí
e) Zdroj: 400 tis. Kč – § 3722 práce provedené TS – sběr
    a svoz KO
 Rozdělení: 150 tis. Kč – § 3632 práce provedené TS – pohřeb-
    nictví
  250 tis. Kč – § 3727 práce provedené TS – prevence
    vzniku odpadů
f) Zdroj:  50 tis. Kč – § 2212 opravy komunikací m. č. Olší n. O.
   19,8 tis. Kč – § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Olší n. O.
   19,8 tis. Kč – § 3392 kulturní dům Olší n. O.
g) Zdroj:  51 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  51 tis. Kč – § 3314 náklady hrazené městem Městská
    knihovna – havárie topení
h) Zdroj:  50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 3141 náklady hrazené městem ŠJ
    Poštovní – havárie dešťových svodů.

 2. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města Velké Me-
ziříčí k 30. 9. 2009.

 3. Rada města schválila Dodatek č. 7 Smlouvy o výpůjčce ze 31. 12. 2005 
uzavřený mezi Městem Velké Meziříčí a Technickými službami 
VM s. r. o., kterým se doplňuje předmět výpůjčky o stavbu veřejných WC 
na ulici Rozkoš s účinností od 5. 11. 2009 v celkové hodnotě 2.887.817 Kč.

 4. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služ-
by VM s. r. o. schválila plán zimní údržby komunikací ve Velkém 
Meziříčí pro období 2009/2010.

 5. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. vzala na vědomí výsledek hospodaření této společnosti 
za III. čtvrtletí roku 2009.

 6. Rada města:
a) souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí – lesních 

pozemků, které tvoří Lesní hospodářský celek Městské lesy 
Velké Meziříčí

b) stanovila rámcové podmínky nájmu pro Lesní hospodářský celek 
Městské lesy Velké Meziříčí a schvaluje text výzvy k podání 
nabídky na uzavření nájemní smlouvy

c) schválila návrh nájemní smlouvy na pronájem lesních pozemků, 
které tvoří Lesní hospodářský celek Městské lesy Velké Meziříčí

d) souhlasila se složením komise pro otvírání obálek a hodnocení 
nabídek zájemců o uzavření nájemní smlouvy na lesní pozemky 
Lesního hospodářského celku Městské lesy Velké Meziříčí ve 
složení: ing. František Bradáč, Josef Komínek, ing. Stanislav 
Rosa, Vladimír Rybár, ing. Jiří Zachar

 7. Rada města na návrh sportovní komise nesouhlasila s poskytnutím 
sponzorského příspěvku žadateli na cestu na 51. ročník Mistrovství 
světa v ledním hokeji v Quebecu, Kanada.

 8. Rada města se zabývala přípravou rozpočtu na příští rok. Ještě jed-
nou podrobně a pečlivě prošla všechny požadavky příspěvkových 
organizací a rozhodla o některých úpravách. Tento návrh již měnit 
nebude a bude předložen členům Zastupitelstva města na semináři 
k rozpočtu, který se bude konat 24. 11. 2009.

Ing. František Bradáč, starosta města

Sportovní komise města Velké 
Meziříčí ve spolupráci s veřejností, 
fotografy, amatéry i profesiolná-
ly sesbírali sportovní fotografie 
za posledních 120 let, které ještě 
nebyly publikovány a pro veřej-
nost budou vystaveny ve vesti-
bulu kina Jupiter club od pátku 
13. 11. 2009 do středy 23. 12. 2009.

„Před stodvaceti lety byl ve Vel-
kém Meziříčí založen první sportovní 
klub s názvem Český klub velocipé-
distů ve Velkém Meziříčí. Ve stejném 
roce byl opětovně založen tělocvičný 
spolek Sokol. Letos je tedy význam-
né výročí 120 let sportu v našem 
městě,“ vysvětluje důvody konání 
výstavy Petr Zezula, člen Sportovní 
komise Velké Meziříčí. „Výstava 
může proběhnout hlavně díky po-
moci veřejnosti, která reagovala 
na naši výzvu o pomoc se sběrem 
fotografi í, za což velmi děkujeme,“ 
dodává. K vidění má být na čtyři 
sta fotografi í zachycující například 

kopanou, hokej, házenou, lyžování, 
atletiku, cyklistiku, nebo střelectví.

Velké Meziříčí má ke sportu 
a sportovní činnosti velmi blízko. 
V roce 2006 vyšla publikace nazva-
ná 100 let organizovaného sportu 
ve Velkém Meziříčí, zaměřená 
především na fotbal, hokej a lyžo-
vání. V současné době připravuje 
Sportovní komise Velké Meziříčí 
úplný přehled týkající se vzniku 
jednotlivých sportovních odvětví, 
dále publikaci o vzniku a budování 
sportovních zařízení, o funkcio-
nářském podílu na rozvoji sportu 
v průběhu let i knihu o významných 
sportovcích města.

„Pro zajímavost mohu zmínit, že 
k vidění bude například fotografi e 
jednoho z průkopníků cyklistiky 
i lyžování Jana Čermáka s lyžemi, 
které si dovezl přibližně v roce 1895 
z Norska,“ uzavírá Petr Zezula.

Veronika Poulová, pracovnice 
veřejných vztahů

Ve Velkém Meziříčí proběhne výstava 
sportovních fotografi í

Řidiči si pomalu zvykají na nový 
systém parkování v centru Velkého 
Meziříčí. Od šestadvacátého října 
na náměstí podstatně přibylo míst 
s parkovacím kotoučem, kde lze stát 
pouze jednu hodinu. Těch je nyní 
více než jedna třetina, asi devadesát. 
Zbytek, asi sto padesát, slouží dál 
k časově neomezenému parkování. 
Ti, kteří si jen potřebují vyřídit na 
úřadech nutné záležitosti, by tak 
snáze měli najít místo k zaparková-
ní. Takový byl účel změny.

První poznatky zatím ukazují, že 
systém funguje. „Je vidět, že ná-
městí se trochu uvolnilo a že k větší 
otáčce aut skutečně dochází,“ hod-
notí starosta František Bradáč nový 
systém. Kolem středu náměstí, kde 
jsou místa s vyznačeným parkova-
cím kotoučem, bývá volněji. Avšak 

mnozí si stěžují, že pouhá hodina 
na vyřízení osobních záležitostí na 
úřadě nestačí. „Máme k tomu od 
lidí celou řadu připomínek, nejvíc 
takových, že jedna hodina je málo. 
Lidé by to chtěli rozšířit alespoň na 
dvě hodiny,“ říká starosta František 
Bradáč. Takový byl ostatně i pů-
vodní návrh odboru dopravy. Ten 
ovšem počítal s tím, že tato místa 
budou kolem celého středu náměstí, 
od čehož se nakonec ustoupilo.

Podle starosty zatím systém 
parkování poběží v režimu jedné 
hodiny dál. Dodává však, že opti-
mální řešení je věcí hledání. Je tedy 
možné, že na prosincové zastupi-
telstvo půjde návrh na prodloužení 
doby stání na místech s parkovacím 
kotoučem na dvě hodiny.

Martina Strnadová

Jedna hodina parkování nestačí

Skibus bude jezdit
jen o jarních prázdninách

Autobus městské hromadné dopravy bude do lyžařského areálu na 
Fajtově kopci jezdit jen o jarních prázdninách. Tedy od 8. do 12. února 
2010. Velkomeziříčští neplánují jeho další pravidelné provozování mimo 
toto období. Zkušenosti z minulé sezony totiž ukázaly, že zájem lyžařů 
o tento druh dopravy není velký a skibus byl jen málo využíván.

Město Velké Meziříčí zavedlo zkušební provoz linky městské hromad-
né dopravy – skibusu – poprvé letos v lednu. Během období do konce 
lyžařské sezony využilo tuto možnost dopravy na sjezdovku Fajtova 
kopce pouhých sto sedmdesát osob. „Vypadá to tedy dost ztrátově,“ po-
dotkl starosta František Bradáč a vyčíslil ekonomický výsledek provozu 
skibusu v minulém období. Výpočet nákladů podle něj ukázal, že každý, 
kdo se skibusem svezl, k vlastní zakoupené jízdence v podstatě dostal od 
města ještě dalších dvě stě korun. Město v tom proto nehodlá pokračovat. 
„Pro děti o jarních prázdninách provoz zavedeme, ale mimo ně ne. Teď 
nemáme na rozhazování,“ dodal starosta Bradáč s tím, že pokud by lidé 
projevili o městskou hromadnou dopravu do skiareálu výrazný zájem, lze 
její zavedení domluvit operativně.                               Martina Strnadová

Finanční pomoc ve výši 200 tisíc 
korun odesílá kraj Vysočina svému 
partnerskému regionu ze Zakarpat-
ské oblasti Ukrajiny. Vysočina tak 
operativně reaguje na žádost tamní 
samosprávy o pomoc při nákupu 
léků nezbytných k léčbě pacientů 
v době epidemie chřipky.

Dotace bude partnerskému re-

Vysočina posílá na Ukrajinu
peníze na nákup léků

gionu poskytnuta prostřednictvím 
dobročinného fondu ViZa, který 
byl zř ízen za účelem f inanco-
vání společných projektů obou 
regionů. „Dotace bude využita 
na úhradu léčiv a jednorázových 
roušek objednaných ukrajinskou 
stranou,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.           -svat-

Knihu Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin si můžete koupit levněji

Kniha o Velkém Meziříčí, která byla k prodeji v některých knihkupec-
tvích, ale hlavně v Informačním centru ve VM, stávala šest set korun. 
Od druhého listopadu si ji však můžete koupit za krásnou, dalo by se říci 
„předvánoční“, cenu pěti set korun.

„Množství 1000 kusů, které bylo v roce 2007 vytisknuto, bylo poměrně 
rychle prodáno, a proto jsme se rozhodli nechat dotisknout dalších 1500 
kusů. Náklad dotisku je vždy nižší, a proto i my nyní můžeme knihu prodá-
vat levněji“, vysvětluje důvody nižší ceny Pavel Stupka z odboru školství 
a kultury a dodává, že je rád, že kniha bude levnější právě nyní. Tedy v čase, 
kdy mnozí z nás již přemýšlí nad dárky, kterými obdarujeme své blízké.

Prostřednictvím knihy se můžeme dozvědět spoustu zajímavých infor-
mací o nálezech ve Velkém Meziříčí v pravěku, o počátcích osídlování 
krajiny a města, jak se různě město proměňovalo v dobách renesance, 
baroka a během vlády kněžny, vévodkyně a císařského pána, i jak na tom 
bylo naše město v době 1. republiky a za protektorátu. Kniha je proložena 
spoustou fotografi í a je tak pro čtenáře opravdu zajímavá.

Za cenu 500 Kč je kniha k prodeji v Informačním centru ve Velkém 
Meziříčí a Velké Bíteši od 2. listopadu 2009.

Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ VM

Děti zpříjemnily seniorům
podzimní dny

Skupinka dětí z hudební školy ŠUM Měřín pod vedením Boženy Mikys-
kové zpestřila všední páteční den ke konci října letošního roku klientům 
v Domově pro seniory na Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí. Mladé 
zpěvačky vybraly ze svého repertoáru pestrou skladbu písní, během nichž 
se samy také doprovázely na nejrůznější hudební nástroje – od kytar přes 
klávesy až po fl étny. Senioři ocenili zvláště ty skladby, které znali, ale 
patřičným potleskem účinkující odměnili i například za pro ně nepříliš 
známou písničku Halelluja od Leonarda Cohena a další. Zatímco se toto 
podzimní setkání konalo ještě ve staré budově na Horním městě, příští rok 
už se klienti mohou těšit na zbrusu nový ‚domov‘. Ten se pro ně začal stavět 
před měsícem v Čechových sadech, o čemž jsme podrobně informovali 
v čísle 36/2009. Zázemí v novém a moderním objektu, který vyrůstá v těs-
né blízkosti Domu s pečovatelskou službou, najde celkem čtyřiadevadesát 
lidí. Pro ně budou k dispozici jedno nebo dvojlůžkové pokoje s vlastní 
toaletou a sprchovým koutem, dále budou moci klienti využívat bufet, ku-
chyň, knihovnu s internetem, ale také třeba relaxační služby.    Iva Horká

Ve středu 4. listopadu byla po 
osmé hodině ranní na krajské 
operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina ohlášena dopravní 
nehoda na 144. km dálnice D1 ve 
směru na Prahu. Na místo události 
vyjela jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Velké Meziříčí.

Při nehodě deseti osobních au-
tomobilů , jednoho nákladního 
automobilu a dodávky byly dvě 

osoby zraněny. Zdravotníci je trans-
portovali k ošetření do nemocnice. 
Po nehodě zůstal průjezdný pouze 
pravý jízdní pruh. Hasiči provedli 
zajištění havarovaných vozidel proti 
požáru a úniku provozních kapa-
lin. Po zdokumentování dopravní 
nehody Policií ČR byla havarovaná 
vozidla postupně naložena na odtah. 
Příčinu dopravní nehody vyšetřova-
la Policie ČR. 

-pem-

Prezentovalo se sedmadvacet škol

(Dokončení ze str. 1.) Z Brna SŠ chemická, spojů a informatiky, automo-
bilní, strojírenská a elektrotechnická. Nové Město na Moravě zastupovala 
SOŠ a Velká Bíteš SOŠ Jana Tiraye.

Letos poprvé se ve Velkém Meziříčí představila například Česká 
zemědělská akademie z Humpolce. Tam mohou najít uplatnění třeba 
děti, které mají od malička vztah k psům či ke koním a chtějí se svému 
koníčku věnovat i profesně. Tato akademie totiž mimo jiné nabízí čtyřletý 
studijní obor Chovatelství se zaměřením na kynologii, který je zakon-
čený maturitní zkouškou. Během studia se studenti seznámí s chovem 
psů a jejich výcvikem k nejrůznějším účelům. Absolventi pak mohou 
najít uplatnění jako odborní pracovníci třeba v zařízeních pro opuštěná 
zvířata, v chovatelských stanicích, dále jako záchranáři, kynologové 
u bezpečnostních složek (vojsko, policie, celní orgány) apod., které psy 
využívají ke každodenní práci. Další obor Chov koní a jezdectví, taktéž 
čtyřletý s maturitou, zase připraví do života chlapce a dívky, kteří chtějí 
být chovateli koní, jejich ošetřovatelé, jezdci, cvičitelé či hipoterapeuti 
nebo poradci v oboru chovu a výživy koní. Při studiu je možné získat 
jezdecké, případně i cvičitelské licence a student se aktivně účastní jezdec-
kých závodů. Stejná škola nabízí také učební obor Chovatel koní a jezdec. 
Informace o studijních programech a přijímacích podmínkách na té které 
škole naleznete také na jednotlivých webových stránkách škol.    Iva Horká

Ač se přišlo podívat zájemců dostatek, podle sdělení pořadatelů jich bylo 
o poznání míň, než v předchozích letech. Jedním z důvodů je údajně úbytek 
narozených dětí.                                                               Foto: Iva Horká

Za telefon má zaplatit téměř 1,5 milionu. I když nevolala
(Dokončení ze str. 1.) I podle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu 
tento případ nemá obdoby a tak vysoká částka v této souvislosti ještě nebyla 
řešena. V každém případě je klientka odhodlána využít všech možných do-
stupných právních prostředků, aby nemusela tyto faktury platit. V této souvis-
losti se taktéž začíná hovořit o zkvalitnění zabezpečení elektronické komuni-
kace v celé naší republice tak, aby nedocházelo ke zneužití, jako v tomto pří-
padě (viz též reportáž v hlavním zpravodajství na ČT 1 v sobotu 7. 11. 2009).“

Advokát Pavlas také doporučuje každému, kdo používá volání přes 
internet, řádnou kontrolu zabezpečení i smluvních podmínek, na základě 
kterých toto volání provozuje.

„A na závěr otázka: Proč si pořizujeme internetové volání? – protože 
je lacinější…, ale musí být dobře zabezpečeno,“ dodává Jaroslav Pavlas 
z velkomeziříčské advokátní kanceláře.

Připravila: Iva Horká

Byly zraněny dvě osoby

Mladé zpěvačky potěšily seniory svým zpěvem i hrou na hudební nástroje. 
Známé písničky si někteří zazpívali s nimi.                    Foto: Iva Horká
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Veletrh vysokoškolských zkušeností
na Vysočině!

Veletrh vysokoškolských zkušeností je setkání vysokoškolských stu-
dentů s budoucími maturanty. Uskuteční se 4. prosince 2009 v sídle kraje 
Vysočina v Jihlavě. Setkání je určeno především studentům čtvrtých 
ročníků všech typů středních škol, kteří se chtějí dozvědět více o studiu 
na vysoké škole i něco přímo od vysokoškoláků. Na Vysočině se bude 
konat úplně poprvé.

„Inspirací byl pro nás Veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně. Ten 
nabízí široké spektrum nabídek vysokého školství jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí. Je to velice cenný a dobrý zdroj informací o studijních 
oborech, které se dají studovat u nás i za hranicemi, podmínkách při-
jímacího řízení, počtu přijatých studentů atd. Přesto mu chybí opačná 
strana pohledu, a to pohled samotných vysokoškolských studentů na 
jednotlivé obory, fakulty atd. Na tento úhel pohledu se zaměříme,“ uvedla 
Alena Mikulíková z krajského odboru školství, mládeže a sportu. Na 
akci se budou podílet i členové Sdružení na podporu mezinárodního 
přátelství Slunce, o. s., kteří s myšlenkou uspořádat podobnou akci na 
krajský úřad přišli.

Veletrh nabídne maturantům možnost zeptat se přímo studentů z vy-
sokých škol na vše, co je zajímá o studiu na VŠ, a to formou osobního 
neformálního rozhovoru se samotnými studenty. V tuto chvíli jsou 
osloveni a svou účast přislíbili studenti z více než 25 fakult největších 
tuzemských vysokých škol.

„Domníváme se, že Veletrh vysokoškolských zkušeností by mohl být 
další možností pro budoucí absolventy středních škol urovnat si všech-
ny informace, které výběru vysoké školy předcházejí,“ doplnila Alena 
Mikulíková.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Laguna u Bohdalova (okr. Žďár 
nad Sázavou) je novou přírodní 
památkou. Jen pouhých pár desí-
tek metrů od obchvatu Bohdalova 
zachraňuje občanské sdružení 
Sdružení Krajina rozsáhlý komplex 
tůní s bohatým zastoupením obojži-
velníků. Rozhodnutím Rady kraje 
Vysočina se po delší době rozrostl 
seznam, který v současné době na 
Vysočině čítá už 170 zvláště chrá-
něných území.

Nová přírodní památka tvořená 
čtyřmi vodními tůněmi zaujímá 
1,28 ha. „Předmětem ochrany jsou 
vodní a mokřadní fauna a fl óra 
s výskytem zvláště chráněných dru-
hů organizmů v tůních vzniklých 
po těžbě cihlářské hlíny,“ uvedl 
krajský radní pro oblast životního 
prostředí Zdeněk Ryšavý. Dlou-
hodobým cílem ochrany území je 
mimo jiné obnovení a udržování 
podmínek pro rozmnožování sil-
ně a kriticky ohrožených druhů 
obojživelníků – čolka velkého, 
kuňky ohnivé, skokana ostrono-
sého. „V lokalitě se nachází také 
populace silně ohroženého druhu 
rostliny rdestu alpského. Spole-
čenstva této přírodní památky není 
možné ponechat zcela bez lidských 
zásahů. Nepředpokládá se, že by se 

Vyhlásili novou přírodní památku 
Laguna u Bohdalova

památka obešla bez aktivní péče 
ochranářů. Je třeba pravidelné 
kosení invazních druhů, biotopo-
vých trávníků, litorálních porostů 
a zmlazování vrbin a náletů. To 
vše včetně fi nančně náročné re-
vitalizace může nyní probíhat za 
přispění prostředků z operačního 
programu Životní prostředí a pod-
por ze Státního fondu životního 
prostředí ČR,“ uvedla Kristýna 
Balážová z krajského odboru ži-
votního prostředí.

Dílčí kroky vedoucí k záchraně 
laguny spolupodpořil už loni fi-
nanční injekcí Krajský úřad kraje 
Vysočina. Celková revitalizace 
lokality by měla být podpořena 
z operačního programu Životní 
prostředí. Na přípravu projektové 
dokumentace a na administrativní 
rozjetí celé aktivity přispěl opět 
kraj Vysočina. Sdružení Krajina 
předpokládá, že tento ojedinělý 
biotop zpřístupní také široké veřej-
nosti. Využije k tomu zhruba 200 m 
dlouhou umělou hráz, na které by 
v budoucnu mohly být umístěny 
informační tabule se zajímavost-
mi o zdejší široké škále živočichů 
a rostlin.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Už tento čtvrtek začíná sedmý ročník Festivalu Modré dny. O půl 
osmé v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou zahájí měsíční festival 
světoznámá houslistka Gabriela Demeterová.

V pondělí 16. listopadu od půl sedmé zahrají a zazpívají v Kulturním domě 
ve Žďáru známí MIG 21, dále Michal Hrůza, Petr Bende, Guločar a Xindl X.

Dovedu to pochopit? – HROZBY NEONACISMU je název fotografi cké 
výstavy, která bude společně s další výstavou týkající se příběhů cizinců 
v České republice zahájena v rámci Festivalu Modré dny ve čtvrtek 12. 11. 
v pět hodin ve výstavní síni Stará radnice ve Žďáru. Výstavy potrvají do 
26. 11. a jsou volně přístupné.

Další výstava je dílem dvou fotografů. Dvacet barevných fotografi í tra-
gicky zemřelé fotografky Marie Zachovalové z romské osady Járeček na 
východním Slovensku a z romské vesnice v Maďarsku. Dvacet černobílých 
fotografi í legendy české fotografi e Jindřicha Štreita z předměstí Olomou-
ce a industriálního prostředí v Polsku. Slavnostní zahájení se uskuteční 
v pátek 13. 11 ve čtyři hodiny v Městském divadle ve Žďáře.

Další část festivalu je zaměřena na etno & worldmusic. Do Žďáru 
tak přijede v pátek 27. 11. kytarista, textař a skladatel Michal Pavlíček 
společně s Monikou Načevou. Galavečer s Lucií Bílou je naplánován 
na 1. prosince. Moderovat ho bude Ondřej Brzobohatý a lístky je možné 
koupit v předprodeji.

Program sedmého ročníku Festivalu Modré dny nabízí také fi lmové pro-
jekce, koncerty, besedy s odborníky a další aktivity, jejichž spojovací nití je 
téma rasismu a xenofobie. Program najdete na www.modredny.cz. „Hlavním 
partnerem celého festivalu je společnost Jihomoravská plynárenská, a. s., 
člen skupiny RWE, která má velkou zásluhu na tom, že se na Vysočinu sje-
dou tak významné osobnosti,“ dodává ředitel Forýtek.    Eva Fruhwirtová

Kvalitní péči o potřebné – senio-
ry, osoby se zdravotním postižením 
či ohrožené sociálním vyloučením 
– si dnes málokdo dovede představit 
bez fungujícího systému sociálních 
zařízení. Jejich činnost přiblížil 
i týden sociálních služeb, který pro-
bíhal v říjnu. Zájemci mohli navští-
vit mnohá zařízení také na Velko-
meziříčsku, například Domov pro 
seniory ve Velkém Meziříčí či třeba 
Ústav sociální péče v Křižanově. 
Obě instituce poskytují své služby 
klientům ve stávajících prostorách 
již téměř padesát let a u zrodu obou 
tehdy stál dnes sedmasedmdesáti-
letý Ludvík Kafka.

Na Hornoměstské 
mohla být 

i nemocnice
L. Kafka dostal v roce 1960 na-

bídku vést nově vznikající Ústav 
sociální péče pro mládež duševně 
postiženou v Křižanově. V tom 
samém roce se také rušily tehdejší 
okresy, tedy i velkomeziříčský. 
Rozhodovalo se, co s budovami 
tehdejších okresních úřadů. Byl 
prosazován požadavek, aby byly 
využity pro zdravotnická zaříze-
ní, sociálních ústavy či kulturní 
instituce. Z budovy tehdejšího 
okresního úřadu na Hornoměst-
ské ve Velkém Meziříčí měl tedy 
v roce 1961 začít vznikat domov 
důchodců. 

Zajímavé je, že Velkomeziříčští 
se původně snažili budovu na Hor-
noměstské předělat na výrobní pro-
story. V zadním traktu objektu do-
konce Kablovka výrobu na nějakou 
dobu rozjela. Vedle toho existovala 
ještě jedna možná varianta využití 
opuštěné budovy. „Někdo navrho-
val vyměnit objekt tehdejší LDN 
v Mostištích s tím na Hornoměstské 
a zřídit tak ve městě nemocnici,“ 
vzpomíná Ludvík Kaf ka. Proti 
tomuto návrhu však byly námitky, 
že nelze zřizovat domov důchodců 
někde v lesích. „Ale jinde, např. 
v Mitrově, to přitom úspěšně fun-
guje,“ dodává L. Kafka.

Ludvík Kafka 
rozjížděl chod 
křižanovského 

ústavu 
i velkomeziříčského 
domova důchodců
Na něj pak opět padla volba při 

hledání vhodného nástupce vedou-
cího vznikajícího domova důchod-
ců. L. Kafka se totiž již osvědčil 
v Křižanově, kde mezitím úspěšně 

rozjel chod ústavu. „Přesunuli mě 
tedy do Velkého Meziříčí až v roce 
1962,“ vysvětluje Ludvík Kafka. Ve 
Velkém Meziříčí v té době již do-
mov pro důchodce existoval v Kos-
telní ulici na místě, kde je dnes pro-
dejna Kotvička. Žilo v něm patnáct 
lidí. Oproti tomu kapacita nového 
na Hornoměstské byla stanovena 
až na dvě stě dvacet lidí. „Tehdy to 
nebylo jako dnes, že postaví nový 
objekt a až je vše kompletně hotové, 
teprve se tam stěhují lidé. To my 
jsme prostory upravovali postupně 
a hned za chodu jsme je obsazovali 
lidmi,“ připomíná L. Kafka. Napl-
nit velkou kapacitu nového domova 
nebyl problém. Stěhovali se do něj 
lidé z celého okresu – ze Žďárska, 
Bystřicka, Velkomeziříčska, Bíteš-
ska. Dosud totiž pro okres fungoval 
jen domov v Mitrově s kapacitou 
sto lůžek. V té době také došlo ke 
sloučení obou domovů a také ústavu 
v Křižanově pod jednu administra-
tivní správu. Byla zřízena Okresní 
správa ústavů sociální péče Žďár 
nad Sázavou se sídlem ve Velkém 
Meziříčí a s vedoucím Ludvíkem 
Kafkou.

To dnešní domov pro seniory po-
stupně kvůli budoucímu stěhování 
do nových prostor v Čechových sa-
dech svou kapacitu postupně snižu-
je až na konečných čtyřiadevadesát. 
A to je právě zásadní rozdíl mezi 
tehdejším a dnešním domovem. 
„Normy byly jiné, než dnes. Všech-
no bylo plánováno centrálně – sho-
ra – a ne zezdola z praxe. Obrovský 

rozdíl je dnes v soukromí lidí, které 
jim nyní skýtají menší pokoje. Tehdy 
jsme měli jen jeden jednolůžkový 
pokoj, několik dvoulůžkových pro 
manžele a víc čtyřlůžkových, i os-
milůžkové. Bylo to jako na vojně 
a mnozí se mezi sebou nesnesli,“ 
vzpomíná na potíže bývalý ředitel 
a popisuje tehdejší poměry, z nichž 
lidé do domova přicházeli, „kolekti-
vizovalo se zemědělství a staří lidé 
na vesnici ztratili svoje vejminky. 
Zůstali bez prostředků, důchod do-
stali nějakých sto devadesát korun. 
Z nich sto čtyřicet odevzdali domo-
vu a padesát jim zbylo. Pro mnohé 
z nich tak byl domov důchodců je-
diným azylem. Byli zvyklí žít velmi 
skromně a u nás to pro ně byl skoro 
až luxus. To byla jedna stránka věci, 
ale na druhou stranu si zase museli 
zvykat na kolektiv apod.“ Takový 
byl podle L. Kafky i případ jedné 
staré ženy z Bystřicka, kde tehdy 
lidé žili vskutku velmi chudě, až 
bídně. Stařenka bydlela pohromadě 
v polorozpadlé chalupě s ovcemi, 
nad hlavou jí seděly na bidle slepi-
ce, ale nechtěla odejít do domova 
důchodců. „Tak dali babičku do 
nemocnice a než se vrátila, cha-
loupka mezitím zmizela a babička 
jít musela,“ dodává. Tito lidé byli 
zvyklí celý život těžce pracovat. 
Pak najednou neměli činnost. Teh-
dy měl domov důchodců s podni-
kem Alpa dojednanou nenáročnou 
práci. Lidé kompletovali uzávěry 
k lahvičkám na alpu, nebo obírali 
jehličí do tehdy vyráběné sosny. 

Důchodci si tak přivydělávali a část 
peněz šla do společného kulturního 
fondu, z nějž se pak platily zájezdy 
a výlety atd.

Řádové sestry 
se dětem věnovaly 
i po pedagogické 

stránce
Také ústav v Křižanově prošel 

do své současné podoby velkými 
změnami. „V šedesátých letech 
tam vznikal jeden z prvních ci-
vilních ústavů v rámci kraje. My 
jsme sbírali zkušenosti z různých 
charitních domovů – třeba ve Sla-
tiňanech,“ vysvětluje L. Kafka. 
Hned od počátku ústav sloužil 
mentálně retardovaným dětem, 
které v něm pobývaly od malička 
až do věkové hranice šestadvaceti 
let. I v Křižanově přitom zpočátku 
pracovaly řádové sestry. Většinou 
to byly kvalifikované kantorky. 
Věnovaly se dětem často víc, než 
mohli doma rodiče. „Sestry je uči-
ly mluvit, psát, byli tam kluci, co 
se dokonce vyučili – hodinářem, 
pekařem,“ vzpomíná L. Kafka. 
Děti si proto zvykly a do ústavu se 
těšily. Jeho kapacita byla sto šede-
sát osm lůžek a naplňovala se opět 
postupně, jako v případě domova 
důchodců. Na pokojích byly děti 
i po šestadvaceti, protože v budo-
vě zámku byly velké sály. Dnes je 
situace opět zcela jiná a snahou je 
zajistit klientům větší soukromí, či 
mnohé připravit pro začlenění do 
samostatného života.

Takové byly začátky sociálních 
služeb na Velkomeziříčsku, jak na 
ně zavzpomínal někdejší ředitel 
Ludvík Kafka. Za těch téměř pa-
desát let překonaly obrovský kus 
cesty. Zejména od devadesátých 
let dvacátého století došlo k ra-
zantnímu zvýšení jejich kvality, ale 
i dostupnosti.

Dnes pomáhají po celé republice 
statisícům lidí, přičemž krédem je, 
aby zachovávaly lidskou důstojnost 
a soběstačnost.

Martina Strnadová

Na začátky sociální péče na Velkomeziříčsku vzpomíná Ludvík Kafka
Dnes mají lidé mnohem větší soukromí, říká

Sociální služby
města Velké Meziříčí

zvou na

setkání seniorů 
s Moravěnkou.
Jupiter club, 19. 11. 2009 

od 14 do 18 hodin.

Festival Modré dny začíná zítra. Přináší výstavy i koncerty

Ludvík Kafka vedl nejprve Ústav sociální péče pro mládež duševně posti-
ženou v Křižanově, posléze i velkomeziříčský domov důchodců. 

Foto: Martina Strnadová
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O nenávisti a odpuštění
Čas od času zažijeme každý něco nepříjemného. Mám na mysli oblast 

vzájemných vztahů. Někdo něco řekne či udělá, a nás to zabolí. Jindy jsme to 
my, kdo působí bolest. Jsem přesvědčen, že většina lidí někde uvnitř tuší, jak 
důležité je vzájemné odpuštění a snaží se o něj. Jiná možnost je začít druhé-
ho nenávidět. Toho, kdo mi ublížil, zahrnout do seznamu nepřátel. Ať udělá 
cokoliv dalšího, vidět v tom už jen to zlé. Každé jeho chování komentovat 
negativně. Dotyčného vykreslovat už jen v nejčernějších barvách. Pokud 
tuto možnost zvolím, tak mne ale nenávist bude natolik ovládat, že se moji 
nepřátelé natrvalo usídlí v mé mysli. Budu na ně myslet i ve chvílích volna. 
Na svět se budu dívat skrze nenávist, neustále budu poměřovat svoje záslu-
hy s „lajdáctvím“ nepřátel. Dokážu se i během poklidného večera rozčílit 
vzpomínkou na některého z těch lumpů. Jestli cesta do pekel je dlážděna 
dobrými úmysly, pak je nenávist způsob, jak si udělat peklo na zemi už teď.

Bible zdůrazňuje důležitost odpuštění. Cestou k němu je pochopení 
druhého, zvláště jeho slabostí. Nejde o to druhé omlouvat, ale porozumět 
jim. Dnes mi třeba někdo ublížil zlým slovem, ale jindy mi zase pomohl. 
Předpokladem pro odpuštění je osobní síla a zralost. Člověk nevěřící bude 
mluvit o vlastní síle a zralosti, křesťan o síle a zralosti Bohem darované – 
plynoucí z vědomí, že mi bylo Bohem odpuštěno a já na to odpuštění jen 
odpovídám. Z této síly a zralosti roste schopnost překonat vzájemné ublížení 
s vědomím, že jsou důležitější věci na světě. Těmto věcem se chci věnovat 
a dát jim v mém životě prvořadé místo. Proto se nemíním se utápět v se-
belítosti nebo v nenávisti.       Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Program bohoslužeb
Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
 7.00 Mše sv. za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče,
 sourozence a zetě Jiřího. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 7.00 Mše sv. za Anežku Halačkovou a jejího manžela. o. M. P.
11.00 Pohřební mše sv. za zemřelou Ivanu Ambrožovou. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky české, panny
 8.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Vondráčkovy, jejich zemřelé
 dva syny a vnuka, za zemřelé rodiče Drápelovy,
 Boží ochranu pro celou rodinu. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež – na poděkování za 40 let
 společného života. o. L. Sz.
Sobota 14. 11. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. za rodiny Kadelovu, Janovu, na poděkování
 a na vlastní úmysl. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za manžela Františka Kunčara, sestru Jarmilu
 Dvořákovou, rodiče Nedomovy a rodinu Kunčarovu. o. M. P.
 9.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
33. neděle v mezidobí 15. 11.
 7.30 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kalinovu,
 přízeň a duše v očistci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Leopolda Skryju, sourozence, rodiče
 a duše v očistci. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi – na poděkování za 40 let
 společného života. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Stanislava a Miladu Kratochvílovy, syna,
 dvoje rodiče a rodiny s dětmi. o. M. P.
10.30 Mše sv. ke cti sv. Martina, Martinice o. J. P.

Farní oznámení
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám 
církve. V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 16.30 
bude mše sv. pro mládež. V sobotu v 8.00 je setkání všech ministrantů. 
V sobotu v 8.45 bude další hodina kurzu pro osoby, které mají být pověřené 
podáváním svatého přijímání. V 19.30 příprava na svátost manželství.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Minulou neděli jste 
věnovali ve sbírce 39.100 Kč. Děkujeme. Na faře v úředních hodinách je 
možné koupit stolní kalendáře na rok 2010. Cena 50 Kč.
V pátek 13. listopadu 2009 v 17.30 hodin na faře vás srdečně zveme na ces-
topisné vyprávění a promítání fotografi í. Petr Krchňavý: Čína – křížem krá-
žem. Srdečně vás zveme na pouť Nový Jeruzalém do baziliky Panny Marie 
ve Žďáře nad Sázavou 13. listopadu 2009. Autobus z Vídně jede v 15.30 h, 
z Mostišť v 15.35 h a z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů v 15.40 h.

http://www.dekanstvivm.horacko.com/

Českobratrská církev evangelická
11.–17. listopadu 2009

● středa: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● čtvrtek: 17 hodin – mládež
● neděle: 9 hodin – bohoslužby a nedělní škola, 14 hodin – biblická 

hodina (Jabloňov)
● úterý: 15 hodin – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě 

(U Světlé 24) – zveme k účasti                               -PJ-

Výzva pro pamětníky
V příštím roce uplyne 140 let od narození významné osobnosti našeho re-

gionu, majitele velkomeziříčského zámku a velkostatku v letech 1908–1937, 
předsedy Československého červeného kříže ve velkomeziříčském okrese, 
dědečka současných majitelů zdejšího zámku: Františka hraběte Harracha.

Zpracovávám životní příběh této významné osobnosti a rád bych získal 
další informace, které nelze vyčíst v žádné literatuře, natož dohledat v ar-
chivech. Rád bych proto touto cestou poprosil čtenáře Velkomeziříčska 
(případně jejich potomky), kteří se pamatují na hraběte Harracha, praco-
vali pro něj či se s ním osobně setkali nebo mají jakoukoliv jinou památku 
či vzpomínku na jeho osobu, aby se mi ozvali na tel. č. 566 522 206 nebo 
na e-mail hartman.tomas@gmail.com, případně mě osobně kontaktovali 
v Muzeu Velké Meziříčí (na zámku). Děkuji a těším se na spolupráci.

Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Je podzim – doba plná tlejícího 
listí, mlhy, rýčů, motyk a především 
rybářů. Ti se za sychravého počasí 
po pás v bahně snaží chytit co nejví-
ce ryb a vynahradit si tak celoroční 
starost a péči o ně.

Chov ryb má v Křižanově dlou-
holetou tradici – navazuje na ryb-
níkářství ze 17. století, kdy se ve 
14 rybnících choval kapr. V 18. 
století byly budovány rybníky 
nové – v okolí se jich nacházelo 
71 a chován byl kapr, štika a lín. 
Ve Vlastivědě moravské, vydané 
počátkem 20. století, A. Krato-
chvíl píše: „Rozloha rybníků ve 
Velkomeziř íčském okrese činí 
595,84 ha, z nichž 247 ha náleží 
Meziříčskému, 198 Křižanovskému 
panství.“ Po 2. světové válce bylo 
u nás založeno Státní rybářství 
Křižanov, jež obhospodařovalo 185 
rybníků s celkovou plochou 674 ha. 
V důsledku vysoké koncentrace 
rybníků byla tato oblast pojmeno-
vána jako Křižanovská rybniční 
pánev. Dnes najdeme v okolí tohoto 
městečka asi 73 rybníků. Po roce 
1989 vznikla akciová společnost 
Rybářství Velké Meziříčí, pod 
které spadá i to křižanovské. Cho-
vanou rybou v našich rybnících je 
kapr, lín, štika, candát, maréna, 
tolstolobik a amur. V posledních 

Křižanovské rybářství

pěti letech dosáhla roční rybniční 
produkce společnosti výše 340 tun 
tržních ryb k lidské výživě a 50 tun 
násadových ryb k dalšímu chovu. 
Kapr se na uvedených číslech podílí 
pětadevadesáti procenty.

Na Křižanovsku byl chován tzv. 
Křižanovský kapr. Tento název není 
prázdným pojmem. V odborných 
kruzích má stejnou cenu jako jiné 
druhy kaprů. Byl hodně znám, 
prodáván a ceněn zvláště za 1. re-

publiky v širokém okolí a v Brně. 
Jde o zvláštní druh chovného kapra, 
který se liší od jiných druhů svým 
vzhledem. Řadil se mezi hladké 
druhy, na bocích těla měl tři řady 
šupin. Jak již bylo poznamenáno, 
byl znám a ceněn zvláště za 1. 
republiky. Minulý režim neměl 
o zachování tohoto druhu zájem. 
Evropská unie už Křižanovského 
kapra, bohužel, jako druh nezapsa-
la, zapsán je pouze kapr Telčský, 

Pohořelický a Třeboňský.
To, že je místní kapr skutečně vý-

jimečný, dokazují každoročně i žáci 
Základní školy Křižanov, kteří se 
v příhodně pojmenované soutěži 
– Křižanovský kapr – předbíhají 
v šesti oborech umělecké činnosti, 
aby dosáhli vysněné zlaté příčky 
a chutného kapříka. Ten pak obohatí 
jejich vánoční stůl.

Výlovy, které se od těch pů-
vodních liší vlastně jen přepravní 
technikou a oblečením, už máme 
z větší části za sebou. Dne 31. října 
2009 jsme výlov Podhorského ryb-
níka spojili s projektem Do hlubin 
Vodotrysku aneb Cesta tam a snad 
už nikdy zpět. Kromě podívané 
na těžkou práci rybářů s lovem 
a následným tříděním ryb čekaly 
na děti také soutěže – poznávání 
sladkovodních ryb, lov udicí a hle-
dání zlaté rybky. První tři soutěžící 
si odnesli – co jiného než pravého 
křižanovského kapra.

Rybníky ke Křižanovu zkrátka 
a dobře patří. Vždyť i naše vlakové 
nádraží je zdobeno uměleckou plas-
tikou zachycující výlov rybníka, 
a ať už jedete z našeho městečka 
kamkoli, studeným větrem zvl-
něnou hladinu rybníků nemůžete 
přehlédnout.

Text a foto: Ondřej Nagy

Škola produkuje spousty lidí, 
kteří umějí číst, ale neumějí roz-
lišit, co za přečtení stojí a co ne, 
napsal George Macaulay Trevelyan 
(1876-1962), britský historik a autor Britských dějin 19. století. Snad vám 
k rozhodnutí, co si přečíst, maličko pomůže i naše říjnová nabídka.

Začneme dvěma mladými autorkami, které obě znají svět redakcí, 
šoubyznysu, umělců. Jedna je Slovenka, žijící v Bratislavě, ta druhá 
Češka, žijící v Americe. Oba romány jsou určeny především ženám, ale 
řekla bych, že když si je přečtou muži, neublíží jim to. Právě naopak. 
Možná se dozvědí něco o nás ženách, ale hlavně i o sobě, o tom, jak je 
vidí ženy…

Slovenská spisovatelka Eva Urbaníková je třiatřicetiletá žurna-
listka, původem ze Žiliny, matka dcery Lindy a syna Filipa. Začínala 
jako moderátorka v rádiu a pak i v televizi, působila v měsíčníku Eva 
a momentálně se věnuje vydavatelství Evitapress, které v roce 2007 
založila. Její román Stalo se mi všechno byl loni nejprodávanější knihou 
na Slovensku a nyní si ho můžete přečíst i vy. Vychází v nakladatelství 
Motto. Jde o fi ktivní a velmi intimní zpověď Kataríny, šéfredaktorky 
bulvárního týdeníku. Katarína za svůj poměrně krátký život zažila 
mnohé: od dráhy neúspěšné zpěvačky, přes ztroskotání vztahu, pobyt 
v psychiatrické léčebně v zahraničí, přes krátké účinkování v pornofi l-
mech až po kariéru, víceméně úspěšnou, šéfredaktorky. Potkala toho 
pravého, zamilovala se, má dvě děti…Manžel ji fi nančně zabezpečil, 
ale… Ale už si s ním nepovídá po večerech, a on ji už sotva vnímá jako 
ženu, jako milenku, jako partnerku. Neklape jim to. Není šťastná. Touží 
po trochu jiných hodnotách. Po vzájemnosti, sdílení, úctě, manželské 
a rodinné lásce. Postupně ztrácí manžela, propadá se do vln zoufalství, 
když zjistí jeho už 2 roky trvající nevěru s dvacítkou, jeho přístup ji ubíjí 
a zbavuje vůle k životu. Na druhé straně však nachází životní přátelství, 
které už nečekala. Přátelství dvou spřízněných duší, dvou chytrých 
a skvělých žen. Katarínin životní příběh je psán skutečně žensky, bez 
přetvářky, s dávkou seberefl exe, s vtipem, s neobvyklou lehkostí, emocí 
a nečekaných souvislostí. Úvodní prolog váš donutí k hltání stránek 
plných překvapení, dokud nedočtete slova i na zadních žlutých deskách. 
Tak jako statisíce žen před vámi.

O 10 let starší Martina Formanová pochází z Brna, je vystudovaná 
scenáristka, ale známou se stala především svým vztahem s Karlem 
Gottem a později manželstvím s Milošem Formanem. Je matkou dvojčat 
Andyho a Jima. Po autobiografi cké novele Skladatelka voňavého prádla 
a povídkové knize Trojdílné plavky přichází s autentickou, přesvědčivou 
prózou, ve které nechybí nadhled a humor. Román o dívce Daniele, která 
chce mít všechno, aby zapomněla, že je obyčejná holka z Litoměřic, co 
si ani neudělala maturitu a navíc žije v socialistickém Československu, 

je strhujícím příběhem o cestě za 
splněním tajných snů a následných 
pádech, o lásce i nenávisti, o bezo-
hlednosti i obětavosti. Daniela se tak 

zamotá do pavučiny lží, podvodů i podezírání, že volí emigraci a zpřetrhání 
všech vazeb. V Americe se dokáže časem prosadit jako fotografka, najde 
si skvělého zámožného přítele, konečně má skříně plné těch barevných 
hadříků. Co po nich ve svém předchozím šedém životě toužila. Minulost 
neexistuje. Ovšem jen do doby, kdy její přítel Mark prosadí společný výlet 
do porevolučního svobodného Československa. Před vlastními omyly, 
chybami i špatným svědomím není totiž úniku. Román Ten sen by měl 
zaujmout všechny, co si pamatují předrevoluční dobu i všechny, které snad 
tíží nějaký vlastní neuvážený čin. Ale i ty, co mají nějaký svůj sen…

Z jiného soudku je kniha Arnošta Vaněčka (1900-1983) Vor Medúzy. 
Kniha vychází v nakladatelství Akropolis v edici Skrytá moderna, která 
reprezentuje českou literární avantgardu. Vaněček byl uznávaný překla-
datel americké černošské poezie a spisovatel. Román odkazuje titulem 
k obrazu francouzského romantika Theodora Géricaulta, slavné scéně 
zániku a smrti. Vaněčkovo podobenství o rozkladu a umírání společnosti 
je ovlivněné úzkostnou situací v Evropě koncem 30. let a je doplněno 
rozsáhlou studií literárního historika Vladimíra Papouška.

Na závěr jsem si nechala thriller skvělé americké autorky Lisy Jackson, 
který se jmenuje Zlý úmysl. Jacksonové trvalo přes 20 let, než se její kniha 
Nezvaný host ocitla na prvním místě žebříčku nejprodávanějších knih. 
Ale od té doby je každá její novinka netrpělivě očekávána nejen v jejích 
rodných Státech, ale i v dalších 20 zemích. Čeští čtenáři už měli možnost 
přečíst kromě její prvotiny i další thrillery Hrobař, Absolutní strach nebo 
třeba Ztracené duše, jejímž volným pokračováním je právě už zmíněný 
Zlý úmysl. Když se Rick Bentz zotavoval po autonehodě v nemocnici, 
zdálo se mu, že vidí ve dveřích svou ženu Jennifer. Jenomže Jennifer 
zemřela před 12 lety. Najednou vidí Rick svou ženu všude. Nikdy o její 
smrti nepochyboval, až teď. Své současné ženě Olivii se svěřit nemůže 
z obavy, že přichází o rozum. Ale když najde Jennifeřin úmrtní list s při-
malovaným velkým otazníkem, spojí se s bývalými kolegy u policie a dílek 
po dílku skládá skládačku posledních dní své exmanželky. A pak začnou 
umírat lidé z Jennifeřiny minulosti a každá z mrtvol jako by ukazovala na 
Ricka. Kdo ho chce zničit? Zač má platit? A jakou roli v tom má současná 
žena Olivia? Chcete to vědět? Pak nezbývá, než si Zlý úmysl přečíst… 
I proto a nejen proto vás zvu do městské knihovny, kde máte k výběru 
stovky různých titulů. Očekáváme s radostí vaši návštěvu. Doufáme, že 
si vyberete a zachováte nám přízeň, která nás hřeje. Což potřebujeme 
právě teď, kdy nám v knihovně havaruje topení…

Na shledanou v závěru roku se těší
Jaroslava Šumpelová, MěK VM

RENOVACE oslavila 30 LET
Zhodnocení dvou akcí

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí

Avizované akce k 30. výročí za-
ložení rockové skupiny RENOVA-
CE proběhly 17. 10. 2009 v Netíně 
a 31. 10. 2009 ve Březí. Čekali jsme 
nějaké pamětníky, ale to, co se udá-
lo, bylo jako za starých časů.

V Netíně bylo přes 700 a ve Březí 
přes 500 návštěvníků. To předčilo 
veškerá naše očekávání, a následné 
ohlasy rovněž.

Na první akci v Netíně ani ná-
vštěvníci neodcházeli ze sálu. 
Stáli zde mladí, starší a staří vedle 
sebe v souladu, všichni s úsměvem 
a sálem se vznášela velice pozitivní 
atmosféra. Děkujeme všem za jejich 
přízeň. Foto z obou akcí je na našich 
webových stránkách.

A kdo to nestihl, má poslední 
možnost 28. 11. 2009 ve Velké 
Bíteši, kam si nás ještě na jedno 
vystoupení objednali.

Tímto končí naše malá koncertní 
šňůrka. A třeba se za pár let zase 
uvidíme a uslyšíme. A když ne až za 
pár let, tak možná 6. 2. 2010 v Osla-
vici, kde hodlá meziříčský hokejový 
klub HHK pořádat taneční zábavu. 
A podpořit místní hokejovou akti-
vitu – to uděláme rádi.

Děkujeme všem, se kterými jsme 
se po letech setkali. Děkujeme také 
týdeníku Velkomeziříčsko za medi-
ální podporu.

Text a foto: Mirek Nedoma,
kapelník STARÉ RENOVACE
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

ES – TRADING, s. r. o. 
příjme

do značkové prodejny na HPP
prodejce

zahradní techniky
a ručního nářadí.

Kontakt na tel.: 776 115 776

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7
zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici
pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
na dobu určitou – zástup za MD a RD
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 9. platové třídy 
dle platných právních předpisů.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, 

starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost 
českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání sociálního směru, 
● praxe v oboru výhodou,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 18. 11. 2009 do 12 hodin 
na adresu: Město Velké Meziříčí
 k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
 Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového 
řízení skartovány.

Obchod Charlie – dětské zboží
a hračky ve Velkém Meziříčí
vyhlašuje
Mikulášskou soutěž o ceny 
pro děti do 6 let.
Kategorie: výrobek z libovolného mate-
 riálu s tématikou Mikuláš
 obrázek s tématikou Mikuláš
Výrobky čitelně podepsané s kontaktem 
na rodiče doručte do obchodu Charlie, 
Komenského 4/9, VM. Info: 773 912 525. 
Ceny budou p ředány na Mikuláše 
5. 12. 2009.

Tel.: 733 550 942.

Restaurace Jupiter a U Bílého koníčka
vás zvou na

tradiční zvěřinové hody
Jupiter – pondělí 9. – sobota 14. 11. 2009
U Bílého koníčka – středa 25. – neděle 29. 11. 2009

Nepůjde elektrický proud
dne 11. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, ul. K Buči, Na Spravedlnosti, 
Příční, Křižní, Slepá; 
dne 19. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.

-e.on-

pro administrativní činnost 
– vyplňování žádostí 

pro oblast VM, ZR a TR.
Tel.: 737 915 567.

Zubní
pohotovost

14. 11. MUDr. Ivo Chytrý, Libuši-
na 174, Svratka, tel.: 732 642 160
15. 11. MUDr. Dagmar Chytrá, 
Tyršova 855, Nové Město na Mo-
ravě, tel.: 739 093 334
17. 11. MUDr. Olga Čumplová, 
Zahradní 580, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 552 444
Před vyhledáním je nutné telefonic-
ky ověřit, zda nebyly služby proho-
zeny. Nepřetržitá stomatologická 
pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední 
dny v době od 17 do 7 hodin, o ví-
kendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Volejte
728 740 170, 603 334 413.

Znalost práce na PC, spolehlivost, 
komunikativnost. Částečný úvazek. 
Vhodné k MD nebo k zaměstnání.

Tel.: 777 617 675.

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

VZPOMiNKA 
NA SAMETOVOU REVOLUCI

17 listopad 2009
17o00

vzpomínkový akt 
na Nám stí

první ve ejné promítání 
dokumentárního lmu 
J. Michlí ka z pr b hu 
sametové revoluce 
v našem m st  
(kinosál JC)

•

•

NAMESTI

VELKE MEZIRICI

Půjčky, hypotéky apod.
Pro podnikatele

i soukromé osoby.
Do 15 minut víte, na čem jste! 

Oblast VM, TR.
Tel.: 737 915 567. Nejsme 900...

Prodám
■ Renault Clio, Twingo 4 ks zimní 
obutá kola s pneu 165/65/14, pěkné 
pneu, cena 3.300 Kč. Audi B4 obutá 
zimní kola s pneu 195/65/15, orig. 
poklice za 2.500 Kč; Audi 80 14" 
zimní a P605; XM zimní obutá 15". 
Tel.: 777 182 760.
■ Štěňátka mopse bez PP, béžová 
s tmavou maskou. Odchovaná v do-
mácnosti s celodenní péčí, očkova-
ná, pravidelně odčervovaná. Odběr 
možný od 22. 11. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 605 400 750.
■ Kachlový sporák, barva kachlů 
béžová a zdobené ornamenty. Vývod 

kouřovodu levý nebo zadní, rozmě-
ry plotny 87×56 cm, výborný stav, 
používaný 3 měsíce. Sleva z původ-
ní ceny 6.000 Kč. Tel.: 728 790 016.
■ Zimní pneu 4 ks, zn. Continen-
tal 195/65/15 R, à 600 Kč, dezén 
jako nový. Tel.: 603 289 396.
■ Motorovou pilu Husqvarna 
450e + náhradní řetěz. Záruka 
2 roky, nepoužitá. Při rychlém jed-
nání možná sleva. Tel.: 739 658 116.
■ Kvalitní šatní skříň v. 200 cm, 
š. 120 cm, h. 60 cm. ABS hrany, 
lamino jasan, vyrobeno zakázkou 
(posuvné dveře). PC 7.000 Kč, 
nyní 4.500 Kč. Soupravu nádobí 
Tescoma – Tulip, kvalitní nerez ocel 
18/10, 5 hrnců a pánev, vše nové, 
orig. baleno, PC 4.000 Kč, nyní 
3.000 Kč. Tel.: 737 137 288.
■ Zimní pneu 165/70/13 R Ba-
rum Polaris 2–4 ks, obuto na 
discích rozteč 98 (Favorit), vzorek 
7–7,5 mm, cena 700 Kč/ks bez dis-
ku (s diskem 800 Kč/ks). Letní pneu 
165/70/13 R Barum Brilantis – 2 ks, 
vzorek 3–3,5 mm, cena 250 Kč/ks. 
Tel.: 728 933 371.
■ Litinový kotel na dřevo a uhlí, 
soustruh na dřevo s kopírkou. Zn. 
Levně. Tel.: 776 268 295.
■ Obkladačky bílé, 20 m2, roz. 
15×20 cm, nepoužité, 1 m2/100 Kč, 
k tomu zdarma 1,5 m2 různě barev-
ných obkladaček na prohození. Tel.: 
776 008 310.
■ Litinovou srovnávačku Rojek, 
š. 40 cm, d. 2,5 m, 3 nože. Tel.: 
604 171 964.
■ Levně starší radiátory ve velmi 
dobrém stavu. Tel.: 775 975 022.
■ Motor Multikar 22 s převodov-
kou; přední nápravu na Z 25 zkrá-
cenou; kuchyňskou linku; kuchyň-
skou rohovou lavici s úl. prostorem 
a stůl a židle; sedačku rozkládací 
+ 2 křesla; jádra vlašských ořechů 
– 130 Kč/kg. Jablka 12 – 14 Kč/kg. 
Tel.: 775 390 322.
■ Štěňata hladkosrstých hnědých 
jezevčíků, čistokrevná bez PP, od-
červená, očkovaná s oč. průkazem. 
Cena 1.000 Kč. Lhůta odběru – lis-
topad 2009. Tel.: 604 242 046.

(Pokračování na straně 6.)

Tel.:
733 252 661.

VELKOMEZIŘÍČSKO
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v obchodní pasáži IMCA, Náměstí 12, Velké Meziříčí.
Informace na 775 680 638.

Tel.:+420 603 767 673
E-mail: d.brym@jopp.com
Popř. písemně na adrese:
JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive

náplň práce: výuka anglického a německého jazyka 
pro začátečníky a pokročilé v areálu fi rmy JOPP

požadovaná praxe: anglický, německý jazyk slovem a písmem 
na vysoké úrovni, popř. praxe ve výuce jazyků

nástup: ihned

(Pokračování ze strany 5.)
■ Prodám instal. svěrák, víceúče-
lovou hoblovku šíře 200 a 250 mm, 
řetězovou pilu, rotační kuželovou 
štípačku dřeva a benzínové výkonné 
čerpadlo na vodu. Tel.: 603 271 887.
Koupím
■ Traktor Zetor, typ 72-77 s SPZ. 
Tel.: 733 502 674.
■ 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 bý-
valé Bekovky. Boty kožené a kom-
binované s plátnem, s čelním i boč-
ním šněrováním – vysoké, plátěné 
kalhoty, blůzy, čepice, košile, kabá-
ty barvy pískové, zelené a modré, 
dále koupím vaťáky, maskáče, 
letecké boty, kombinézy, kalhoty, 
blůzy s beranem, kukly, opasky, 
přezky, nášivky, odznaky, vyzna-
menání, helmy (i korkové), dýky, 
vysouvací nože, patrontašky, zbyt-
ky látek, knofl íky. Nabídněte i ma-
ličkosti, vše i silně poškozené. Na-
bídka platí stále, děkuji. Vladimír 
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.
■  N o p o v o u  f ó l i i .  Te l . : 
777 349 594.
■ Škodu 100, popřípadě náhradní 
díly na Škodu 100. Eko likvidaci 
zajistím. Prosím nabídněte. Děkuji. 
Tel.: 776 137 671.
■ Těhotenské kalhoty a věci na 
miminko. Tel.: 732 602 609.
■ Tvrdé dřevo, nabídněte. Tel.: 
731 014 659.
Nemovitosti.
■ Prodám RD 3+1, Bezděkov u VB, 
přízemní polořadový dům stojící na 
zastavěné ploše 1 506 m2, se zahra-
dou o výměře 2 150 m2 se stodolou 
a velkým dvorem. Je napojený na 
vodovod, elektro 230/400 V, septik. 
Cena 1.500.000 Kč. Tel.: 731 965 152.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s balko-
nem, v osobním vlastnictví na ulici 
Čechova. Volný od 1/2010. Nejvyšší 
nabídce. Tel.: 777 141 263.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ 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. 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Cena dohodou. Tel.: 773 992 899, 
723 964 711.
■ Prodám cihlový byt v OV, 2+1, 
ul. Družstevní, plyn, plast. okna, 
ihned k odběru, cena 1,2 mil. Tel.: 
732 270 645.
■ Prodám prodlouženou garáž 
(30 m2, 2× osobní automobil) po 
rekonstrukci, na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 530 739.

■ Prodám DB 3+1, slunný, v klid-
né lokalitě. Volný dle dohody. Tel.: 
732 162 146.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. Čechova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zděné jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zeleň. Volný 
do 10/2010, spíše dříve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Atraktivní výhled, 
cena dohodou. RK nevolat. Tel.: 
732 570 375.
■ Prodám RD 4+1 k rekonstruk-
ci v Budišově, zahrada, studna, 
650.000 Kč. Tel.: 732 457 189.
■ Koupím dům na Náměstí nebo 
Novosadech ve V. Meziříčí. Rychlé 
jednání. Tel.: 604 558 322.
■ Prodám stavební pozemek 
o výměře 888 m2, v Budišově 
u Třebíče. Levně, cena dohodou. 
Tel.: 737 735 919.

■ Prodám RD ze zahradou 
ve VM, ul. Vrchovecká. Cena 
1.250.000 Kč (dohoda možná). 
RK nevolat. Tel.: 777 628 982.

■ Koupím RD, popř. byt ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou ve VM, cena dohodou. 
Tel.: 737 577 195.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Mírová, nová okna, 
zateplený, zrekonstruovaný interiér, 
částečně vybaven, vl. plynové tope-
ní. Nástup možný od 1. listopadu. 
Tel.: 733 107 489.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu velmi pěkný samo-
statný byt 2+1 v RD, částečně 
zařízený, balkon, klidná lokalita 
v blízkosti náměstí. Bezproblémové 
parkování. Tel.: 777 198 984.
■ Mladá, pracující žena hledá 
podnájem ve VM např. u starších 
lidí, za rozumnou cenu. Ráda po-
můžu v domácnosti nebo na zahra-
dě. Zn. Spěchá. Tel.: 774 857 285.
■ Pronajmu byt 2+1 v Třebíči – Bo-
rovina. Nájem vč. inkasa 7.000 Kč 
měsíčně. Tel.: 603 726 466.
Různé
■ Rád poznám pozitivní světlo-
vlásku s kladným vztahem k příro-
dě. Vzájemné sympatie rozhodnou. 
Tel.: 603 271 887.

■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dět-
ské, svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho přání a fantazie. Cena od 
250 Kč/kg. Peču výhradě z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druhů, 
věnečky, trubičky, řezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.

■ Hledám doučování anglič-
tiny – rodilého mluvčího, okolí 
Třebíče, Velkého Meziříčí. 
Tel.: 608 752 717.

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

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

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemov i t o s t ,  v y pl at í me 
exekuce, peníze do 24 hodin.

Tel.: 731 508 270.

 6. 11. Čáslavice
 7. 11. Benetice (+ Extáze)
13. 11. Hostěradice (+ Tublatanka)
16. 11. Studenec (2000. vystoupení)
21. 11. Lesonice
27. 11. Želetava
28. 11. Vídeň (prvních 100 piv zdarma)

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 17.00
v budově střediska (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí)
Radovan Jirků nám představí svoje putování na motocyklu po Hedvábné 
stezce. V Turecku si prohlédneme most oddělující Evropu od Asie, Írán nás 
přivítá v napjaté atmosféře před prezidentskými volbami. Prohlédneme si 
Kaspické moře a vydáme se do Turkmenistánu. Ohromí nás nově vysta-
věné hlavní město Ašchabat, pouští Karakum přejedeme do Uzbekistánu 
s jeho starobylými městy Buchara a Samarkand. Ze žhavé Ferganské 
kotliny pak zamíříme do velehor Pamír v Tádžikistánu a zelených hor 
Kyrgyzstánu až ke zdejší opravdové přírodní perle, jezeru Issyk-Kul. 
Projekt byl fi nančně podpořen
v grantovém řízení MŽP.
Materiál nemusí vyjadřovat
stanoviska MŽP.

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

■ Kdo opraví vozidlo Trabant, 
seřízení motoru, oprava přední 
nápravy. Tel.: 608 363 004.

■ Opravy komínů, vymazá-
vání hřebenů, opravy bytových 
jader, opravy střešní krytiny, 
obklady a dlažby, zbavení me-
chu na střeše. Tel.: 722 604 686.

Daruji
■ Krásná koťata. Tel.: 723 240 119.
■ Zachovalou, celočalouněnou, 
hnědou válendu s úložným prosto-
rem, za odvoz. Tel.: 776 273 594.

Sobota, neděle 14.–15., 21.–22. listopadu 
a navíc úterý 17. listopadu 2009 

v suterénu Základní umělecké školy
Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, v době od 13 do 18 hodin.

M Ó D N Í  S H O W

DANA DOBŘICHOVSKÁ 
4. 12. 2009 OD 19.30 HODIN 

      JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : ČESKÁ MÓDA D.D.

NOVOSADY 28 . TELEFON: 734 445 558

B o n  v o y a g e

Reklamní partneři:

Generální partner: Hlavní reklamní partneři:

Mediální partner:

Prodejní výstava
výtvarných prací žáků Základní školy a střední školy Březejc

1.– 29. listopadu 2009
* malované hedvábí, tkané výrobky, šperky *
* keramika, obrazy, tašky, dřevěné výrobky *

Kavárna v Passage IMCA, Náměstí 12/14, Velké Meziříčí
Finančně podpořeno krajem Vysočina rámci projektu

„Naše podzimní aktivity“ 

O nejlepší svíčkovou Vysočiny
Sobota 28. 11. 2009 od 11 hodin na ranči Gerlinda
Předsedou poroty a moderátorem akce je Martin Zounar
Program: hodnocení svíčkové, divácká tipovací soutěž, adventní sta-
ročeský jarmark, hraná pohádka pro děti, ALABAMA Country tance 
s výukou, hraje kapela Xandi, zapálení maxi adventního věnce, křest 
nových nápojů. Přijďte se bavit, fandit a setkat se s Martinem Zounarem 
a dalšími hosty. Změna programu vyhrazena.
Mediálním parterem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

14. listopad – Světový den diabetiků
V tento den se před 118 lety 

narodil kanadský lékař – objevitel 
inzulínu Frederic Banting. Při jeho 
příležitosti budou pořádány na 85 
místech České republiky Pochody 
proti diabetu. Odhaduje se účast až 
pěti tisíc lidí. 

Hlavní akce budou v Brně na 
Špilberku, a to pochod a poté kon-
cert předních umělců v Redutě, ale 
i v Praze a dalších městech. Světový 
den diabetiků má upozornit na 
rozšiřující se epidemii diabetu na 
celém světě, včetně rozvojových 
zemí. Zákeřnost této choroby spo-
čívá v tom, že z počátku není vidět 
a také nebolí. To je jeden z důvodů, 
proč se lidé neinformují, včas ne-
vyhledají lékaře a problém je pak 
na světě. 

Diabetes mellitus – cukrovka je 
považována Světovou zdravotnic-
kou organizací za epidemii. Proto 
musíme – jak diabetici, tak i dosud 
zdraví lidé – vyrazit do boje proti 
této chorobě. Předejde se tak mnoha 
komplikacím tohoto onemocně-
ní a motivuje to obyvatelstvo ke 
zdravějšímu životnímu stylu, což 
je nejúčinnější prevence tohoto 
onemocnění. V České republice 
trpí touto chorobou asi 800 tisíc lidí, 
což je 8 % obyvatelstva. Příčinami 
jsou obezita, nesprávné stravovací 
návyky, stres a nedostatek pohy-
bu. Spojme síly v prevenci tohoto 
onemocnění a aktivně se zapojte 
i vy občané. 

PhDr. Arne Němec, předseda
 Krajské rady SD ČR kraje Vysočina 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a zařazením
do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání v oboru práva,
● praxe v oblasti vymáhání pohledávek výhodou,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● řidičský průkaz skupiny B,
● iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 16. 11. 2009 do 12 hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka ing. Stanislava Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy
budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
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Blahopřání

DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2009

Vzpomínky

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

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

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

24. 11.  přednáška Island Libor Smejkal
 1. 12. přednáška Zážitky z poutí v Čechách i v zahraničí Jan Peňáz
 8. 12. přednáška Historie rybníkářství na okrese Žďár Ing. Ján Regenda
15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil
29. 12. přednáška Z cestování po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá
v pátek 27. listopadu 2009 od 17 hodin v předsálí Jupiter clubu

Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 35 Kč.       -prog.-

Poděkování městské policii
Chtěl bych poděkovat městským strážníkům M. Košutovi a jeho kole-
govi za řízení dopravy v nedělním dušičkovém odpoledni u hřbitova.
Řízením dopravy na hlavní komunikaci umožnili plynulý výjezd a vjezd ná-
vštěvníkům hřbitova, čímž předešli mnoha komplikacím při jejich parkování.

Radek Šoukal

Dobrý člověk nikdy nezemře. 
V srdcích těch, kteří ho měli rádi, 
žije dál.
Rok za rokem s v nenávratnu ztrácí, 
vzpomínky na Tebe, maminko,
se stále vrací.
Dne 14. listopadu 2009 uplyne 
5. výročí úmrtí naší maminky 
a babičky, paní
Marie Janákové
z Oslavice.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Jana a Marie a syn Pavel 
s rodinami.

Dne 12. listopadu 2009 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Františka Vaňka
z Petrávče.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Odešel jsi tiše,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle,
že až těžko k uvěření.
Dne 12. listopadu 2009 to bude 6 
let, kdy nás navždy opustil
Stanislav Jaša
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manželka, 
děti, rodiče a sestra s rodinou

Dne 12. listopadu uplyne 11 let, kdy 
nás opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička, paní 
Matylda Krejčová 
z Uhřínova. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Vzpomíná manžel a dcery
s rodinami.

Dnes, 11. 11. 2009, uplyne 5 let, kdy 
nás navždy opustila paní 
Libuše Kučerová.

Stále vzpomínají
manžel a synové s rodinami. 

Dne 14. listopadu 2009 oslaví 50. výročí svatby 
manželé Homolovi 
z Laviček. 

Vše nejlepší do dalších let přejí děti s rodinami.

Dne 15. 11. 2009 vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, pana 
Oldřicha Sojky,
který by se tentýž den dožil svého 
významného životního jubilea 70 let. 

Za tichou vzpomínku všem děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Středa 11. v 19.30 hodin
HODINU NEVÍŠ
Režie Dan Svátek. V hlavní roli V. Jiráček, I. Franek, M. Geišberg, 
S. Zindulka, J. Krausová. Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 95 minut
Pátek 13., sobota 14. v 19.30 hodin
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Režie: Mark Waters. V hlavní M. McConaughey, J. Garnerová, M. Doug-
las. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Pátek 20. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
V hlavní roli S. Copley, J. Cope, N. Bolttová, S. Strikeová, E. Mkandawie. 
Akční sci-fi  thriller USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 112 minut

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) Horác-
kého divadla v Jihlavě se uskuteční ve středu 2. prosince 2009 od 19 hodin
William Shakespeare

Překlad Martin Hilský
Jedna z nejranějších  Shakespearových komedií  odehrávající se v Efesu je 
virtuózní situační fraškou, v níž hlavní postavy dvojníků rozpoutají kolo-
toč zaměněných identit, v němž nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také rozvinu-
ta úvaha o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a zamyšlení 
na vzájemném prolínání jejich bytostí. V tomto divadelně virtuózním 
kolotoči ztrát a nálezů nakonec manžel najde ztracenou manželku, bratr 
najde bratra, otec své syny a synové svého otce a svou matku. Jako každá 
shakespearovská komedie vypovídá Komedie omylů o zdání a skutečnosti, 
o iluzi a realitě, o tom, co se zdá být a co skutečně je. Všechny omyly se 
v závěru hry vysvětlí a život v Efesu se může vrátit do obvyklých kolejí.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas.           -prog-

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč
Středa 10.února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádají vánoční výstavu s názvem

od pondělí 14. do středy 16. prosince 2009
od 10 do 18 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela Stetson
si vás dovolují pozvat na tradiční

aneb Vánoce se kvapem blíží.
Sobota 5. prosince 2009, velký sál Jupiter clubu od 19.30 do 2 hodin.
S úvodními takty zazní vánoční písničky, po koncertní části budeme 
hrát k tanci a poslechu.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na programovém oddělení tel.: 566 782 005.
Protože v ten den roznáší dárky sv. Mikuláš, obdrží všichni návštěvníci, 
kteří přijdou včas, dárky, jež jistě všechny potěší. Těšíme se na vás. 
Občerstvení zajištěno.

Kopretina
centrum pro rodiče s dětmi

Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí

mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz

www.zdar.caritas.cz
Podrobná nabídka programů a aktivit

Středa 11. 11. 2009
11.00 – 12.00 Tvůrčí dílna – opět vyrábíme lucerničky ke dni sv. Martina, k našemu 
průvodu za sv. Mikulášem a k rozsvěcování světýlek na náměstí. Vezměte si 
s sebou zavařovací sklenici a čajovou svíčku.
Čtvrtek 12. 11. 2009
9.00 – 11.30 Kurz aromaterapie – jen pro přihlášené (ostatní – herna); 15.00 – 
18.00 Keramická dílna – vyrábíme betlém; 15.00 Kurz pletení z pedigu – vyrábíme 
ošatku – jen pro přihlášené (ostatní – herna).
Čtvrtek 19. 11. 2009
9.00 – 11.30 Kurz aromaterapie – jen pro přihlášené; 15.00 – 18.00 Keramická 
dílna – vyrábíme betlém;.
Úterý 20. 11. 2009
9.00 Přednáška s Mgr. Elen Sejrkovou – pozitivní rodičovství – praktická cvičení.
Přijměte naše pozvání na adventní dílny
Vždy dopoledne během herny budeme vyrábět vánoční ozdoby, dekorace, přání…
Předadventní týden: 23. – 27. 11.
Pondělí – středa: 9.00 – 13.00 – vyrábíme dekorace z dřevěných kolíčků
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 – glazujeme betlém z keramiky
15.00 – 18.00 – aranžování – adventní věnce. Přineste si s sebou nůžky na 
větvičky (přihlašujte se nejpozději do středy 25. 11.)
Pátek: 15.00 hodin: výroba perníkových chaloupek. Upečené perníkové díly na-
zdobíme a sestavíme.Můžete se nahlásit nejpozději do 13. 11. na našem tel. čísle.
1. adventní týden: 30. – 3. 12.
Pondělí – středa: 9.00 – 13.00 – vyrábíme obrázky a postavičky z papíru;
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 – vyrábíme Mikuláše; 15.00 – 16.00 – výroba lucerniček 
k Mikuláši. Přineste se s sebou zavařovací sklenici a čajovou svíčku. 16.30 – 
vycházíme od centra za Mikulášem.                (Více na www.zdar.charita.cz)
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KAPITOL, a. s., ve spolupráci s Jupiter clubem pořádá

Obec Martinice zve všechny
na

Středa 18. listopadu 2009 v 18 hodin v kinosále Jupiter clubu.
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý cesto-
vatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti kontinentech 
planety. Vydává knihy, publikuje v časopisech, má vlastní rozhlasové 
pořady, své fotografi e vystavuje v celém světě. 
Vstup zdarma!

v sobotu 14. listopadu v KD Martinice.
Hraje Kozénka band. 

Sociální služby města Velké Meziříčí vás srdečně zvou na
tradiční Setkání seniorů v Jupiter clubu, které se koná ve velkém sále 
19. listopadu 2009 od 14 do 18 hodin.
Program: 
14.00 – 14.30 hodin zahájení a vystoupení obyvatelů Domova pro seniory 
 a Domu s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí.
14.30 – 18.00 hodin vystoupení Jiřího Helána a sólistů souboru
 MORAVĚNKA.
15.30 – 16.00 hodin přestávka s drobným občerstvením
Vstupné s místenkou: 70 Kč
Předprodej vstupenek –  v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komen-
ského 6, tel. 566 522 538, případně 566 520 154 (Dům s pečovatelskou 
službou na ul. Zdenky Vorlové 2001).
Těšíme se na společně strávené chvíle.

v pátek 20. listopadu 2009 v sále hasičské zbrojnice od 
20 hodin.
K příjemné zábavě hraje hudební skupina SONG ACCORD 
Dalešice.
Občerstvení zajištěno. Informace a prodej vstupenek na tel.: 
774 248 061 Kučerová, 775 647 604 Švejdová.

Český svaz žen Velké Meziříčí vás srdečně zve na tradiční 

V sobotu 14. 11. 2009 se od 16 hodin
koná v restauraci U Wachtlů

tradiční setkání bývalých pracovníků
Opraven zemědělských strojů (Agromotoru),

Velké Meziříčí.
-tro-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pondělí 7. 12. 2009 od 17 hodin
BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro oba kurzy).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek od 4. listopadu 2009
na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 566 782 005      -prog-

Sezona loutkového divadla začala
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
– cena kurzovného 1.000 Kč/taneční pár
– uzávěrka přihlášek 20. listopadu

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 21. listopadu 2009 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného 
prodeje.                                                                                            -prog-

Soutěž o vstupenky na festival Modré dny
Pro ty z vás, kteří chtějí získat zadarmo vstupenky na Megakocert 
proti rasizmu 16. 11. 2009 ve Žďáře nad Sáz., kde vystoupí kapela 
MIG 21, Petr Bende a další, jsme připravili soutěž. Stačí odpovědět na 
otázku: Kdy začíná Festival Modré dny a odpověď poslat do redak-
ce týdeníku Velkomeziříčsko na e-mail: velkomeziricsko@velkome-
ziricsko.cz nebo na tel.: 739 100 979 do 12 hodin 13. 11. 2009. Deset 
odpovědí odměníme vstupenkou na tento megakoncert.        -red-

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

Velká zábava, soutěže s aktivní účastí dětí.
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005 nebo 
na programovém oddělení Jupiter clubu. Programové oddělení vyzývá 
k odběru zamluvených vstupenek nejpozději týden před datem konání 
akce, nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Cena 130 Kč, 140 Kč (děti do 2 let bez nároku na sedadlo).

Soutěž o volné vstupenky 
na představení Michal je kvítko

Nenechte si ujít zábavné odpoledne ve společnosti Michala z Kouzelné 
školky a květin z jeho zahrádky.
Redakce týdeníku Velkomeziříčsko pro vás připravila několik vol-
ných vstupenek, které můžete získat v případě, že pošlete správnou 
odpověď na soutěžní otázku a budete vylosováni. Vaše odpovědi 
s kontaktem na vás přijímáme do 23. listopadu 2009 na e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz nebo SMS na tel.: 739 100 979. 
Soutěžní otázka: Co se děje v Michalově zahrádce?                   -red-

AKCE JUPITER CLUBU 2009
Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen
Programové oddělení vyzývá k odběru rezervovaných vstupenek 
nejpozději týden před konáním koncertu. Nevyzvednuté rezervované 

vstupenky budou dány do volnéno prodeje.

Město Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o. vás zvou na

za posledních 120 let sportovního dění ve Velkém Meziříčí.
Vestibul kina Jupiter club,

od pátku 13. 11. 2009 do středy 23. 12. 2009.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů

Honební společenstvo Lhotky zve své členy na

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je potěšit 
permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 Kč.
Bližší informace na straně 7 nebo na tel. č. 566 782 001, 566 782 004.

v pátek 4. prosince 2009 v 18 h do KD Lhotky.  -poř-

Pavly Kamanové – Jarmily Dvořákové
(sestry Rozmarinovy)

Kulturní program:
Pavla Kamanová, Markéta Kadlecová, Marek Částek

Vernisáž: neděle 15. 11. 2009 v 10 hodin

Otevřeno od 15. 11.–3. 12. 2009 v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 
9–12 hodin a 14–16 hodin.

Jupiter club, s. r. o. Jupiter club, s. r. o. 

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče rozsvítit 
světýlka na náměstí.
Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, svíček, prskavek… 
Letos již po čtvrté budeme rozsvěcovat vánoční výzdobu na náměstí. 
A protože se tato naše akce setkává s velkým diváckým ohlasem, snažíme 
se každý rok o něco nového. I ten letošní přinese několik novinek.
Večerem vás budou provázet členové loutkového souboru při JC spolu 
se svými „Broučky“. Vánoční náladu v nás jistě probudí i dětský sbor 
Sluníčko. Děti pod vedením dvou paní učitelek Olgy Žákové a Ajky 
Svobodové nacvičily krátký program.
Třetí letošní novinkou jsou lampiony přání (viz níže). 
I letos přijede nebeský pošťák. Děti, namalujte obrázky, napište vzkazy 
a hoďte do nebeské schránky, která bude připravena na náměstí. Pokud 
přidáte obálku s nadepsanou adresou, věřte, že se váš vzkaz dostane do 
těch správných rukou.
A zatímco se děti budou bavit v kině u pohádek, rodiče se můžou zapo-
slouchat do krásných písní skupiny Geneze.

Splňte si svá přání s lampiony štěstí
• Létající lampiony štěstí jsou vyrobené z rýžového papíru a bambusu. 

Létající lampióny štěstí jsou vlastně malé horkovzdušné balony. Po 
zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a vznesou se k nebi.

• Originální lampiony štěstí, létající balónky, balóny štěstí pochá-
zejí ze severního Thajska. Jelikož je světlo z lampionů přání vidět 
na kilometry daleko, byly celá staletí používány pro vojenské účely 
jako signalizační zařízení. Poté se rozšířily mezi běžné obyvatelstvo 
a v dnešní době lidé začínají objevovat jejich kouzlo a z přání lampionů 
se stává hitem nejrůznějších oslav a slavnostních příležitostí.

• Lidé si při vypouštění lampiony štěstí přejí, aby se jejich přání vyplnila 
a sny a touhy proměnily ve skutečnost. Říká se, že tyto lampiony splní 
přání, které na ně napíšete, a odnesou s sebou zlé duchy a neštěstí.

• Všechny lampiony štěstí jsou vyrobeny z materiálů, které jsou na-
prosto šetrné k životnímu prostředí. Po vyhasnutí hořáku se vzduch 
v lampionu ochladí a ten klesne zpět na zem. Papír z lampionu se 
během několika dnů sám rozloží a na místě dopadu zůstane jen bam-
busový rám.                                                                                      -zh-

Neděle 29. listopadu 2009, začátek v 16.45 hodinNeděle 29. listopadu 2009, začátek v 16.45 hodin

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá 5. prosince 2009 pro zájemce z Velkého Meziříčí návštěvu

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM
nejpozději do 27. listopadu 2009.
V případě naplnění kapacity je uzávěrka dříve.

v neděli 20. prosince 2009 od 17.30 hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Sluníčko, Harmonie – O. Komárková, 
A. Svobodová; Dětský pěvecký sbor Slunko – J. Urbanová; Drama-
tický kroužek ZUŠ – Lea Fučíková; vokální skupina 6tet Sextet; žáci, 
učitelé a absolventi Základní umělecké školy Velké Meziříčí
Rezervace a prodej vstupenek od středy 11. listopadu 2009 na tel. č. 
566 782 004, 566 782 005 nebo na prog. oddělení Jupiter clubu, 1. patro. 
Vstupné: 90 Kč
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ

MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI

FOTBAL – ŽÁCI

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

HOKEJ

HOKEJ MLÁDEŽ

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HC Zl ín 26:30 
(12:15)
Dosavadní druhý tým ligové tabul-
ky přijel k předehrávce desátého 
kola v plné síle. Od úvodních minut 
se prezentoval přesnou kombinační 
souhrou spojek, které se dokázaly 
ze střední vzdálenosti prosazovat 
(2:6, 3:8, 6:11). Naše hráčky nará-
žely na důraznou a dobře organi-
zovanou defenzivu, navíc nezvykle 
často chybovaly v rozehrávce. 
Herně vyspělý soupeř toho dokázal 
využívat a rychlými brejky trestal 
nepřesnosti. Až několik úspěšných 
zákroků brankářek a nápaditých 
útočných akcí „rozproudilo krev 
v žilách“ do té doby nevýrazného 
domácího týmu (9:13). V závěru 
prvního dějství jsme dokázali sní-
žit až na minimální rozdíl (12:13). 
Škoda, že se v této fázi nepodařilo 
proměnit slibné příležitosti. Naopak 
Zlínské herně vyzrálým výkonem 
„odskočily“ na tříbrankový polo-
časový rozdíl. Po změně stran jsme 
několikrát zachybovali v rozehráv-
ce, nedokázali efektivně využít 
přesilových her a soupeř z toho 
vytěžil náskok (14:20). Bojovností 
a zejména po ukázkových útočných 
akcích se v závěru ještě podařilo do-
stat se na dostřel (24:26). Oslabení 
a nevyužité šance pak zhatily mož-
nost koncovku souboje ještě více 
zdramatizovat. Střelecky a herně se 
dařilo Monice Kratochvílové, na pi-
votu excelovala Kateřina Studená. 
7 m – hody 3/3:4/3, vyloučení 5:4.
Hrály: Babáčková M., Simandlo-
vá H. – Kratochvílová M. (15/3), 
Studená K. (6), Salašová I. (2), 
Závišková I. (1), Partlová M. (1), 
Janíčková K. (1), Bezděková A., 
Kratochvílová H., Necidová K., 
Zezulová K. Trenéři ing. Záviška 
V., Vidláková R., Partlová E.
Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – Dolní Cerekev 26:14 
(16:9)
Domácí celek začal hodně vlažně 

a nejistě, během úvodní čtvrthodi-
ny měli hosté více ze hry (2:5). Až 
výborné zákroky brankáře Ondřeje 
Poula pozvedly do té doby nepře-
svědčivý výkon našich hráčů. Zlep-
šená obrana a zpřesnění útočných 
akcí vedlo k otočení nepříznivého 
poměru a do přestávky jsme si již 
vybudovali vícególový odstup 
(11:6). Úspěšný vstup do druhého 
poločasu znamenal i zvýraznění 
náskoku (22:9). Oboustranně pak 
hra upadla do podprůměru a utkání 
se již „dohrálo“ do závěrečného 
zvukového signálu.
Hráli: Poul O. – Stávek T. (9), Stra-
šák P. (8), Bílek A. (5), Krištof M. 
(4), Krátký M., Pospíšil M., Svobo-
da J., Kubiš D. Trenér Janíček M.
Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 14. listopadu: 11.00 I. liga 
mladší dorostenky Karviná, 13.00 
II. liga ženy Karviná, 15.00 II. liga 
muži Brno Juliánov.
Úterý 17. listopadu: 12.00 Divize 
mladší žákyně Havlíčkův Brod, 
13.00 Divize starší žákyně Hav-
líčkův Brod, 14.00 Divize mladší 
žákyně Havlíčkův Brod, 15.00 Di-
vize starší žákyně Havlíčkův Brod, 
17.00 III. kolo Českého poháru 
muži Jiskra Třeboň-EXTRA-
LIGA                                     -záv-
Tabulka I. liga mladší dorostenky
 1. Olomouc 7 7 0 0 185:99  14
 2. Zlín 8 6 0 2 216:165 12
 3. Kunovice 7 6 0 1 182:161 12
 4. Karviná 7 4 0 3 167:146  8
 5. Ostrava Zábřeh 6 4 0 2 142:139  8
 6. Velké Meziříčí 8 4 0 4 194:201 8
 7. Poruba 6 3 1 2 143:142  7
 8. Otrokovice 6 1 1 4 135:155  3
 9. Bohunice 7 1 1 5 135:167  3
10. Vlčnov 8 1 0 7 125:187  2
11. Veselí nad Moravou 7 0 1 6 134:173  1
Jihomoravská divize dorostenci
1. Velké Meziříčí  9 9 0 0 269:191 18
2. HK Ivančice  8 5 0 3 234:192 10
3. Dolní Cerekev 10 5 0 5 199:209 10
4. Újezd u Brna  9 4 0 5 197:223  8
5. Brno Juliánov  8 2 0 6 180:214  4
6. Třešť  8 1 0 7 200:250  2

11. kolo
FK Pelhřimov – FC VM st. žáci 
1:1 (1:0)
Střelci: 7. – 47. Vokurka. Sestava: 
Sysel – Pavlatovský, Novotný J., 
Gregor, Pálka – Vokurka, Ráček, 
Chytka (50. Benda) – Komínek, 
Novotný O.

12. kolo
FC VM st. žáci – Hodonín Šardice 
1:4 (1:2)
Střelci: 35. Novotný – 4. Vojtěšek, 
31. Knotek, 44. Zmrzlík, 60. Prát. 
Sestava: Sysel – Špaček, Novotný 
J., Komínek, Pálka – Vokurka (52. 
Singer), Ráček, Říha, Benda – Liš-
ka (54. Kurečka), Novotný O.

13. kolo
1. FC Slovácko B – FC VM st. 
žáci 4:0 (2:0)
Sestava: Sysel – Gregor, Novotný 
J., Komínek, Pálka (54. Špaček) – 
Vokurka, Ráček, Říha, Benda (60. 
Pavlatovský) – Liška, Novotný O.
Poslední mistrovské utkání odehráli 
naši žáci ve Starém Městě na umělé 

trávě. Vstup do utkání se jim vůbec 
nepovedl. V 1. minutě se po křídle 
uvolnil domácí záložník, nacentro-
val do pokutového území, kam si 
naběhl domácí útočník a s přehle-
dem střelou bez přípravy dopravil 
míč do sítě – 1:0. Žáci Velmezu se 
snažili o vyrovnání, ale naráželi 
na důrazné a rychlé přistupování 
domácích. V 27. minutě se snažil 
odkopnout míč Novotný, jenže do-
mácí záložník míč vypíchl a tváří 
v tvář nedal brankáři šanci – 2:0. 
Ve druhém poločase měl největší 
šanci ve 45. minutě O. Novotný, 
ale na hranici pokutového území 
netrefi l dobře. Nedáš – dostaneš se 
potvrdilo hned v 49. minutě, když 
po centru si za obránce naběhl 
domácí úročník a střelou po zemi 
nadal brankáři žádnou šanci – 3:0 
V 67. minutě se domácím podařilo 
vstřelit čtvrtou branku, když se na 
hranici pokutového území uvolnil 
domácí záložník a střelou pod břev-
no završil skóre. – 4:0.            -dek-

Okresní přebor v ledním hokeji
Obhájci titulu Mostiště zatím beze 
ztráty bodu.
3. kolo – Náměšť volno
Řečice – Šerkovice 6:5
V. Bíteš – V. Meziříčí 6:2
V. Bítýška – Křižanov 5:4
Nedvědice – Mostiště 2:5
Branky Mostiště: Musil 3, Frei-
bauer 2

Tabulka:
1 Mostiště 3 300 16:8 6
2. V. Meziříčí 3 201 18:11 4
3. Řečice 3 201 17:17 4
4. Náměšť 2 110 18:7 3
5. V. Bítýška 3 111 14:14 3
6. Křižanov 3 102 20:17 2
7. V. Bíteš 3 102 11:18 2
8. Šerkovice 2 002 7:15 0
9. Nedvědice 2 002 5:19 0

-kre-

MBK Vyškov – HHK VM ml. žáci 
5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Branky: Tlapák. Asistence: Strnad. 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Juráček, Kampas, Báňa – Tichý, 
Strnad, Tlapák – Šilpoch, Slabý, 
Mynář – Novák. Vyloučení: 5:7. 
Využití: 2:0.
Zásahy brankářů: 24:22. Diváků: 
122.
HC Uherský Brod – HHK VM st. 
žáci 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: Smejkal D. Sestava HHK: 
Vitešník – Novotný, Kučera, Kej-
da, Kampas M., Burian, Lainka, 
Marešová, Fiala, Kampas J., Jašek, 
Crha.

Mistrovské utkání: dohrávka
Neděle 15. 11. 2009 v 11.30 VSK 
Technika Brno – HHK ml. žáci, ve 
13.30 VSK Technika Brno – HHK 
st. žáci                                   -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK VM – SK Horácká Slávia 
Třebíč 7:2 (0:0, 0:1, 7:1)
Branky: 4 Bíbr A., Barák M., 
Kroutil R., Paták D. Sestava: Štulpa 
L., Svoboda I. – Paták D., Kroutil 
R., Pitřík R., Třeštík F., Barák 
M., Bezák M., Bíbr A., Pacal L., 
Pražák M.

4. třídy
HHK VM – SK Horácká Slávia 
Třebíč 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)
Branky: Úlovec J., Budín N. Asi-
stence: Juda M., Báňa M. Sestava: 
Svoboda I. – Dundálek D., Řepa V., 
Loup P., Juda M., Pacalová K., Báňa 
M., Zeisel L., Úlovec J., Janoušek 
P., Karásek L., Budín N., Nováček 
S., Nevěčný O.                     -zú-

Přípravka
V neděli 1. 11. 2009 se konal druhý 
turnaj v minihokeji. Tentokrát se 
hrálo v Havlíčkově Brodě. V naší 
skupině se turnaje zúčastnil tým: 

Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Hum-
polec a Ledeč nad Sázavou. Díky 
jedinému vítězství, a to nad týmem 
Velké Bíteše, si naši hokejisté od-
vezli bronzovou medaili.
Celkové pořadí: 1. Ledeč nad 
Sázavou, 2. Humpolec, 3. Velké 
Meziříčí, 4. Velká Bíteš
Za celý tým skórovali borci: Martin 
Barák 11×, Patrik Stupka 5×
A na závěr gratulujeme střelcům, 
kteří skórovali a střelcům, kterým 
se nepodařilo prostřelit brankáře, 
přejeme, ať vytrvají, ono se to určitě 
podaří. Ještě děkujeme brankářce 
za skvělé zákroky.                   -mj-
Tuto neděli se odehrávalo další kolo 
v minihokeji na ZS SK Horácká 
Slávie Třebíč. Účastnili se ho i naši 
nejmenší hokejisté z HHK Velké 
Meziříčí. Bojovali proti týmu Žďár 
nad Sázavou, který porazili 5:4. 
Branky: Barák M. 3×, Stupka P. 2×
Jako druhý soupeř je čekala HC 
Dukla Jihlava. Zde se o branky 
postaral Barák M. 4×. Výsledek 
4:9. Posledním soupeřem byl HC 
Ledeč nad Sázavou. S tímto týmem 
jsme hráli již potřetí, ale výsledek 
je vždy stejný. Vždy jsme prohráli. 
Tentokrát 4:17.
Ihned po skončení zápasu bylo 
vyhlášení. Hráči se radovali, že 
obdrží bronzové medaile za získané 
dva body. Jaké bylo ale jejich zkla-
mání, když místo vysněné medaile 
obdrželi čokoládku. Toto zklamání 
nebylo pouze u našich hráčů, ale 
i u ostatních týmů.
I přes toto rozladění se hráči těší 
na další turnaj, který se uskuteční 
21. 11. 2009 v Pelhřimově.
Sestava: první řada zleva: Švejda 
P., Vlna J., Bíbr D., druhá řada 
zleva: Juda P., Vitešník D., Strádal 
T., Barák M., Zacha S., Strádal D., 
Šilpoch M., Stupka P.              -pj-

Ať jsi holka nebo kluk,
třeba máš i tělo jako luk.
Přijď rychle mezi nás
a ukaž, jak jsi hravý,
s trenéry to půjde snáz
a klidně buď i dravý!
Hokejka a rychlý puk,
dokaž, že jsi super kluk.
Hokejista to je drak,
tak buď hrdý na svůj znak!
Horácký hokejový klub pořádá 
nábor nových hokejistů (mo-
hou i dívky) ročník narození 
2001 a mladší. Informace na 
tel.: 731 904 231, Petra Judová

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

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak Velké Meziříčí – TJ 
Start Jihlava B
2562:2496 * 6:2
Baloun V. 431:405 Šafránek S.
Badalík M. 393:416 Ryšavý P.
Lavický B. 484:439 Rataj O.
Krejska R. 394:419 Izsofová A.
Lavický J. 445:411 Kožich J.

Korydek F. 415:406 Fittl J.
Krajská Soutěž Vysočiny

Skupina B
KK SCI Jihlava – Spartak Velké 
Meziříčí C
1684:1612 * 5:1
Birnbaum R. 450:411 Bača J.
Pospíchal P. 389:444 Weiss V.
Zeman J. 403:388 Mátl J.
Birnbaum S. 442:369  Lavický A.

-sta-

Krajský přebor 2. třídy
po 5. kole

 1. H. Brod B 5 5 0 0 50:10 15
 2. V. Meziříčí 5 5 0 0 50:15 15
 3. Chotěboř C 5 4 0 1 43:22 13
 4. Nové Město 5 4 0 1 47:35 13
 5. Jemnice 5 2 2 1 40:38 11
 6. TJ Žďár C 5 1 2 2 39:44  9
 7. Jaroměřice 5 2 0 3 30:38  9
 8. Nížkov B 5 1 1 3 31:43  8
 9. Vladislav 5 0 2 3 31:48  7
10. Sokol Žďár B 5 0 2 3 29:48  7
11. Nuselská 5 1 0 4 26:48  7
12. Panská Lhota A 5 0 1 4 22:49  6

Krajský přebor 3. třídy
po 5. kole

 1. Hrotovice 5 5 0 0 50:19 15

 2. Chotěboř D 5 4 0 1 46:25 13
 3. Černovice 5 3 0 2 44:29 11
 4. Humpolec B 5 3 0 2 39:33 11
 5. Pacov 5 3 0 2 44:38 11
 6. Chmelná B 5 3 0 2 38:33 11
 7. Lhotky 5 2 0 3 38:37  9
 8. Kámen 5 2 0 3 34:42  9
 9. TJ Žďár D 5 2 0 3 31:41  9
10. Pelhřimov C 5 2 0 3 32:43  9
11. H. Brod C 5 1 0 4 20:43  7
12. Sněžné 5 0 0 5 17:50  5

Český pohár
konečná tabulka

1. V. Meziříčí 4 3 0 1 25:15 10
2. H. Brod 4 3 0 1 29:11 10
3. Pelhřimov B 4 2 0 2 24:16  8
4. Lhotky 4 1 0 3 10:30  6
5. Rouchovany 4 1 0 3 12:28  6

-pl-

Po desetileté tvrdé komplexní pří-
pravě přichází skutečně vrcholná 
konfrontace a posouzení výkon-
nosti na mezinárodním kolbišti 
jednoho mladého hráče společně 
s měřením sil, které bude důležité 
pro celý český mládežnický hokej. 
Už žádné akce na zkoušku nebo 
nejmladší člen českého týmu, jako 
v minulém roce, kdy odpovědnost 
ležela na starších. Přichází první 
měření sil na největším a nejpres-
tižnějším hokejovém turnaji na 
světě, kdy se odchovanec HHK 
Velké Meziříčí utká s vrcholnými 
zámořskými i evropskými výběry 
jako stejně starý hráč. Půjde o po-
kus prolomit letité série neúspěchů 
českých výběrů na této grandiózní 
sportovní akci. Krátce tedy přiblí-
žím základní parametry mistrovství 
v Kanadě.
Jednapadesátý ročník Mistrovství 
světa třináctiletých hráčů se usku-
teční 12. – 21. února 2010 v Que-
becu v Kanadě. Na jednom místě 
se setká 2300 hokejistů z 15 zemí 
vybraných do 112 týmů. Průběh 
a přípravu turnaje zajišťuje 1500 
pořadatelů. Tato mimořádná spor-
tovní událost, v Kanadě neobyčejně 
populární a sledovaná, má kořeny 
svého vzniku v roce 1960. Turnajem 
prošlo ve 13 letech mnoho pozděj-
ších megastar NHL: Guy Lafl eur, 
Marcel Dione, Gilbert Perrault, 
Wayne Gretzky, Mario Lemieux, 
Marc Messier nebo Eric Lindros. 
Tyto i další legendy budou opět 
přítomny jako hosté nebo trenéři na 
lavičkách některých zúčastněných 
týmů. A jaké týmy mohou českému 
výběru zkřížit cestu?
V hlavním turnaji nejvyšší výkon-
nostní úrovně „AA“ se mezi jeho 
56 účastníky kromě našeho týmu 
nachází ještě tým Slovenska, Rus-
ka, Švýcarska a dalších evropských 
zemí. Zámořské týmy shromažďují 
vybrané hráče z velkých aglomerací 
nejčastěji do juniorských týmů 
NHL: Detroit Red Wings, Los 
Angeles Junior Kings, Montreal 
Canadiens, New York Islanders, 
New York Rangers, Philadelphia 
Flyers, Pittsburgh Penquins, San 
Jose Junior Sharks, St-Louis Blues, 
Tampa Bay Lightning, Washington 
Capitals, Colorado Avalange, Ca-
rolina Hurricanes, Boston Bruins, 
Columbus Blue Jackets, New Jersey 
Devils a mnoha dalších.
V našem případě hovoříme o elitní 
skupině „AA“ kde se bojuje o titul. 
Do Kanady cestuje ještě české „béč-
ko“ které se v turnaji 28 týmů vý-
konnostní skupiny „B“ utká rovněž 
o vítězství ve skupině a postup také 
druhého čs. týmu do elitní skupiny 
„AA“. V rámci mistrovství startuje 
ještě turnaj skupiny „C“, kde jsou 
zastoupeny slabší týmy z hokejově 
exotických zemí, jako je například 
Slovinsko, Itálie nebo Mexiko.
Veškerý probíhající „humbuk“ ko-
lem tohoto turnaje připomíná více 
olympijské hry než mládežnický 

hokejový turnaj. Je to proto, že 
obyvatelé Quebecu hokej milují 
a nemají už svůj dřívější tým Que-
bec Nordigues v NHL. Po hokeji 
je tady obrovský hlad a třeba na 
místní juniorský tým Quebec 
Rempards, chodí skoro pravidelně 
16 tisíc diváků. To jsou návštěvy 
v českých podmínkách jen obtížně 
představitelné.
Mistrovství světa věkové kategorie 
Pee-Wee (13 let) v Areně Pepsi Coli-
seum v Quebecu je již samo o sobě 
neuvěřitelným zážitkem. Hráči mají 
možnost prosadit se v turnaji před 
takovým počtem diváků a v atmo-
sféře, kterou prozatím ani v názna-
ku nikdy nepoznali a později mnozí 
z nich už nikdy znovu neprožijí. Síla 
tohoto prožitku je přímo závislá na 
počtu utkání v Pepsi Coliseum. Po-
kud mužstvo vítězí a postupuje nelí-
tostným vyřazovacím „pavoukem“ 
vzhůru, v tom případě získávají 
hráči silný, nepřekonatelný zážitek 
na celý život.
V minulých ročnících byli naši 
mladí hráči o většinu možných 
prožitků ochuzeni, protože na své 
soupeře nestačili už v prvních ko-
lech a mistrovství pro ně končilo na 
samotném začátku.
Český reprezentační výběr se po-
čátkem příštího roku pokusí za mo-
řem o návrat ztraceného respektu 
českému mládežnickému hokeji.
Hlavním trenérem našeho týmu 
bude František Musil, asistentem 
bývalý trenér mládeže Komety 
Group a Sparty Praha, současný 
trenér extraligové juniorky v Jihla-
vě Aleš Totter, vedoucím týmu byl 
jmenován Pavel Zacha st. Protože 
František Musil bude celou sezo-
nu pobývat ve Vancouveru a má 
v plánu přicestovat z Kanady do 
naší republiky pouze na jeden nebo 
dva přípravné turnaje, hlavní odpo-
vědnost za výběr hráčů a přípravu 
čs. týmu budou mít dva posledně 
jmenovaní.
Není žádným tajemstvím, že zá-
kladní osu týmu bude tvořit první 
centr Pavel Zacha. Má za sebou 
čtyři tituly mistra republiky v řadě, 
je nejmladším hráčem 8. třídy Ko-
mety Group, dlouhodobě nejúspěš-
nějšího týmu současného českého 
žákovského hokeje. Má už nějaké 
zkušenosti se zámořským mládež-
nickým hokejem, scouty a agenty 
je považován za jednoho z nej-
vyspělejších hráčů ročníku 1997 
v republice. Dalším pilířem týmu 
bude mladší syn Franty Musila 
a vnuk Jaroslava Holíka Adam Mu-
sil, který tuto sezonu trénuje a hraje 
ve Vancouveru a k českému týmu se 
rovněž připojí až v Quebecu.
Realizační tým čeká náročný úkol. 
Má v plánu provedení celonárodní-
ho objektivního výběru nejlepších 
českých hráčů a následnou nároč-
nou přípravu nastavenou tak, aby 
v únoru do Ameriky odjížděl silný 
a sehraný národní výběr.     

-zach-

Hokejista Pavel Zacha se chystá uspět
na 51. mistrovství světa

třináctiletých hráčů v Kanadě

13. ročník vánočního turnaje o pohár starosty města
V neděli 27. 12. 2009 proběhne již 13. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. Zájemci, hlaste se na tel. 
čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 1.000 Kč můžete 
uhradit v hotovosti v prodejně Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. 
Pozor, počet startujících je omezený.
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Trápení HHK pokračovalo o ví-
kendu proti kometě úvoz.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 0:2 
(0:0, 0:1, 0:1)
Branky HHK: 29. Kundera (Jedlič-
ka), 57. Huňař (Roupec, Klimeš). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Pekárek) – Dostál, Rosendorfský, 
Šerý, Kochánek, Střecha, Kudláček 
– Kočí, Roháčik, Kozlík – Kudlá-
ček, Láznička, Kartůsek – Hubl, 
Troščák, Krča.
Sestava HC Kometa Úvoz: Nos 
(Forejtar) – Surý A., Surý Z., 
Novák, Polanský, Trnka, Jedlička, 
Klimeš, Huňař, Aulehla, Krejčí, 
Zvolánek, Roupec, Krobauer, Ko-
lečkář, Kundera, Sedláček, Šťastný. 
Rozhodčí: Kladník – Lukš, Ludvík. 
Vyloučení: 10:9, navíc Krča (HHK), 
Polanský, Krejčí (KOM) 10 min. 
Využití: 0:1. Diváci: 203
Marodkou oslabený kádr HHK 
nedokázal brněnskému soupeři 
vstřelit branku a po slabém výkonu 
podlehl 0:2.
Výsledky 6. kola: Uherský Brod – 
Moravské Budějovice 3:8, Uherský 
Ostroh – Boskovice 4:4, Vyškov 
– Kroměříž 1:2, Uherské Hradiště 
– volno, Velká Bíteš – volno.
Program na tento týden a příští 

týden:
Sobota 14. 11. 2009 HHK Kroměříž 
– HHK Velké Meziříčí, utkání začíná 
v 17.00 hodin (ZS Kroměříž).    -hhk-

Krajská liga JM a Z.
Tabulka po 6. kole

 1. HC Moravské Budějovice 4 4 0 0 24:8  8
 2. HC Uherské Hradiště 4 4 0 0 25:12 8
 3. HC Uherský Brod 5 3 1 1 29:15 7
 4. Hokej Uherský Ostroh 5 3 1 1 19:13 7
 5. HC Kometa Úvoz 5 3 0 2 14:15 6
 6. HK Kroměříž 6 2 1 3 15:17 5
 7. HC Spartak Velká Bíteš 5 2 0 3 15:20 4
 8. SK Minerva Boskovice 5 1 1 3 15:26 3
 9. HHK Velké Meziříčí 5 1 0 4 12:20 2
10. MBK Vyškov 6 1 0 5 16:29 2
11. HC Grewis Plumlov 2 0 0 2  6:14 0
HC Spartak Velká Bíteš B – HHK 
VM B 6:2 (3:1; 3:1; 0:0)
Rozhodčí: Kavina – Maloušek, 
Molek. Branky HC V. Bíteše: 
5. min. Pospíšil (Rozmahel T.), 
13. min. Pohl (Holík), 15. min. 
Pospíšil (Rozmahel T.), 25. min. 
Holík (Komínek), 29. min. Marek 
(Pospíšil,Rozmahel T.), 38. min. 
Urbánek (Holík). Branky HHK 

V. Meziříčí: 6. min. Pelíšek (Šlapal), 
21. min. Trnka (Malec). Vyloučení: 
8:9 (navíc Komínek 10 min. za 
nesportovní chování, Rozmahel Z. 
5+OK za faul loktem, Benda 5+OK 
za hrubost) (navíc Malec osobní 
trest do konce utkání za nesportovní 
chování). Využití 1:1. Oslabení 1:0. 
Střely na branku: 34:40.
Sestava HC V. Bíteše: Škoda – 
Dače, Pohl, Holík, Marek, Tuček, 
Budín, Komínek, Handl, Urbánek, 
Rozmahel T. Benda, Pospíšil, Roz-
mahel Z., Vlček, Loukota
Sestava HHC V. Meziříčí: Štourač 
(Komínek) – Trnka, Invald – Šmej-
kal, Bradáč, Zelníček – Pelíšek, Šla-
pal, Malec – Chlubna, Tůma, Šou-
kal – Barák, Vondráček, Navrátil.
V první třetině se hrál oboustranně 
výborný hokej s rychlostí a nasa-
zením. Vyhráli ji nakonec domácí 
hlavně díky většímu důrazu před 
naší brankou, kdy jsme špatně po-
krývali dorážející hráče V. Bíteše.
Když jsme ihned po přestávce 
snížili v přesilovce na 3:2, pořád 
to s námi ještě vypadalo dobře. 
Postupem času však ovládli hru 
domácí. Začali nás přebruslovat, 
zvýšili důraz v osobních soubojích 
a daleko lépe kombinovali. Díky 
tomu do poloviny zápasu přidali 
další 2 branky. Vrcholem naší mar-
nosti byla pětiminutová přesilovka, 
ve které jsme prakticky neohrozili 
soupeřovu branku a navíc jsme při 
ní dostali 6. gól.
Poslední část zápasu byla hokejem 
nahoru, dolů s mnoha šarvátkami 
a vyloučeními. Hokejisté Bíteše 
hráli na to nedostat gól, ale při 
jakékoliv příležitosti vyráželi do 
nebezpečných protiútoků. My jsme 
se sice snažili tlačit před soupeřovu 
branku, ale když jsme nedali gól 
ani ze čtyř samostatných nájezdů, 
potom nemůžeme chtít body.
Prokletí bítešského zimáku pro nás 
nadále trvá. Tady se nám nikdy 
moc nedaří. Domácí opět využili 
znalost svého ledu a k vítězství jim 
pomohly i posily z A týmu.
Další zápas hrajeme v sobotu 
14. 11. 2009 v 17.30 na domácím 
ledě s HC Veverská Bítýška.
Výsledky dalších utkání: Řečice – 
Šerkovice 6:5, V. Bítýška – Křiža-
nov 5:4, Nedvědice – Mostiště 2:5

-ht-

II. liga ženy
Sokol Měnín – Sokol VM 17:42 
(8:20)
Proti poslednímu celku tabulky 
vyrukovaly po dvou předchozích 
porážkách naše hráčky s jasným cí-
lem. Dobrá obrana a rychlý přechod 
do útočné fáze slavily úspěch hned 
od úvodních minut. Dařila se útočná 
kombinační hra, na kterou domácí 
celek nenašel po celou hrací dobu 
účinný recept. Již do poločasu jsme 
si tak vybudovali výrazný náskok. 
Po přestávce se začaly hromadit 
chyby v rozehrávce, řada šancí 
volala po gólu. Snaživý soupeř ne-
ubral nic z důrazu a využíval mezer 
v naší defenzivě. Utkání jsme nako-
nec dohráli v tréninkovém tempu 
a slavili jednoznačné vítězství. 7 m 
– hody 2/2:7/5, vyloučení 5:1.
Hrály: Lavická, Zelníčková – Klu-
sáčková J. (9/1), Vidláková (7/3), 
Hrůzová J. (7), Dvořáková Š. (6/1), 
Pacalová L. (5), Hammerová T. (4), 
Svobodová Di. (2), Chlubnová J. (1), 
Fischerová (1), Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.                       -záv-

Muži
TJ Sokol VM A – Jiskra Havlíč-
kův Brod 29:26 (13:13)
Naši hráči si chtěli napravit reputaci 
po prohře v Maloměřicích, ale vě-
děli, že je čeká velice silný soupeř. 
S Havl. Brodem se často střetáváme 
na turnajích a zápasy bývají velice 
vyrovnané. Utkání jsme začali 
velice špatně a soupeř se ujal brzy 
vedení (6. min. 2:4, 14. min. 4:8). 
V útoku chyběla přesná koncovka 
a soupeř dokázal pečlivě připravené 
akce úspěšně zakončovat. Naši hráči 
se však postupně začali dostávat do 
tempa. Zlom v utkání začal v 21. 
minutě za stavu 9:12. Za mohut-

ného povzbuzování 169 fanoušků 
a zvuku nového bubnu se podařilo 
šňůrou 4 branek dostat do vedení. 
I když soupeř ještě stačil v poslední 
minutě poločasu srovnat, vyhlídky 
do druhého byly nadějné. V druhém 
poločase jsme nasadili osobní obra-
nu na nejlepšího střelce ligy Slámu 
a podařilo se značně utužit obranu. 
Brzy jsme se dostali do vedení, ale 
hráči Brodu vždy bojovným vý-
konem dokázali srovnat. Když se 
v 55. minutě podařilo utéct soupeři 
už na 5 branek, mohlo se zdát, že 
zápas je rozhodnut. Soupeři se ale 
šňůrou podařilo snížit až na 27:26. 
Drama v hale ukončil v poslední mi-
nutě Roman Matušík, který přesnou 
střelou ze spojky zvýšil a následně 
po vypíchnutém balónu z trháku 
zvýšil Pavel Kříbala. I když domácí 
hráči zvládají na hřišti předvádět 
přesvědčivější nátlakovou házenou, 
dokázali větší touhu vyhrát a po 
utkání sklidili zasloužený potlesk.
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Matušík (7), Večeřa (5), Chlubna 
(4), Šidlo (3/3), Živčic (3), Raus (2), 
Kříbala Petr (2), Kříbala Pavel (1), 
Konečný (1), Kaštan Jiří (1), Necid, 
Stávek. Trenér Vaverka
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Brno 
IV 31:35 (14:18)
V utkání s třetím týmem tabulky, 
který přijel pouze v počtu 9 lidí 
v poli, nám bohužel utekl první 
poločas. Čtyřbrankový náskok již 
zkušený soupeř dokázal zužitkovat. 
V zápase dobře střílely naše spojky. 
O naší prohře bohužel rozhodla horší 
obrana, kdy soupeř trestal chyby pro-
měněnými sedmimetrovými hody.
Sestava, branky: Kubát, Poul – Ho-
mola (8), Kříbala Petr (7), Kaštan 
Petr (4/2), Šidlo (4/1), Kaštan Jiří (3), 
Raždík (2), Rosa (2), Necid (1), Stá-
vek Strašák. Trenér Bezděk   -nav-

Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 
odešel z našich řad ve věku nedo-
žitých osmdesáti pěti let nejstarší 
žijící, bývalý hráč FC Velké 
Meziříčí, pan Vladimír Krčál. 
Ke kopané jej přivedl jeho táta 
již v roce 1935, kdy začal hrát za 
benjamínky SK Velké Meziříčí. 
Našemu klubu byl věrný po celý 
život a byl pro svoji dobrosr-
dečnou povahu velmi oblíben. 
Převážnou část své fotbalové 
kariéry hrál v útoku, až v jejím 

závěru také v záloze. Po skončení – poslední mistrovský zápas 
odehrál na jaře 1963 v Oblekovicích – působil v klubu dlouhodobě 
také jako trenér. I po skončení trenérské činnosti zůstal své velké 
lásce, a to kopané, i nadále věrný. Jako skalní fanoušek nevynechal 
snad jediný zápas a stále sbíral informace kdo, kdy a kde hraje. Rád 
vzpomínal na pěkné chvíle strávené s kopanou a na to, jak se k zá-
pasům jezdilo nákladním autem vybaveným plachtou a dřevěnými 
lavicemi, nebo s dřevěnou boudou, která se naložila na plochu korby. 
I když se prohrálo, téměř pravidelně se při jízdě domů zpod plachty 
rozléhal po okolí zpěv. Za nejlepší hráče, se kterými měl možnost si 
zahrát, považoval Jana Cesara, Jindřicha Lišku a brankáře Zdeňka 
Paprskáře. Poslední rozloučení se zesnulým Vladimírem Krčálem se 
uskuteční v pátek, 13. listopadu 2009, v 10 hodin v obřadní síni ve 
Velkém Meziříčí. Čest jeho památce.        Výbor FC Velké Meziříčí

Odešel…

Junioři dohráli polovinu
základní části na výbornou

Los šestého kola extraligy juniorů 
zavedl mladé volejbalisty Velkého 
Meziříčí v jejich posledním dvoj-
zápase první poloviny základní 
části na půdu posledního Nového 
Jičína. Ti svého soupeře rozhodně 
nepodcenili a uštědřili mu dvě 
jednoznačné porážky. Díky vět-
šímu počtu odehraných zápasů 
(soutěž má lichý počet družstev) 
se tak vyšvihli na druhou příčku 
tabulky.
TJ Nový Jičín – Sp. VM 0:3, 0:3
(-16, – 14, – 17), (-13, – 18, – 19)
Petr Juda postavil osvědčenou 
sestavu s Klimentem na nahrávce, 
Málkem a Dvořákem na smeči, 
Vránou a Vašíčkem na bloku, na 
postu univerzála měl podruhé 
v sezoně k dispozici reprezentanta 
Kučeru a na liberu opět odváděl 
černou práci Novotný. Ta se mu 
odměnila kvalitním a zodpověd-
ným výkonem, který od úvodních 
výměn odsoudil domácí hráče do 
nevděčné role stále dotahujícího 
mužstva. Kvalita, herní i mentální, 
však byla jednoznačně na straně 
borců z Vysočiny, a ti se v rekordně 
krátkém čase mohli radovat z prv-
ního vítězství.
Odpolední zápas se tomu prvnímu 
hodně podobal, domácí sice uhráli 
v celkovém součtu o několik míčů 
více, body však zcela zaslouženě 
putují na Vysočinu.

Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Dvořák, Kameník, 
Novotný, Jonáš, Hybášek
Odvety zahájí junioři Velkého Me-
ziříčí 21. 11. ve Zlíně.

Zbývající výsledky:
ČZU Praha B – Zlín 3:2, 3:2
Volejbal Brno – Ostrava 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 6. dvoukolech:

1. Volejbal Brno 10 10 0 30:3 20
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 7 5 25:17 19
3. DHL Ostrava 10 8 2 24:13 18
4. volleyball cz.ČZU Praha B 10 6 4 21:18 16
5. Fatra Zlín 10 2 8 16:25 12
6. Slavia Hradec Králové 10 2 8 10:28 12
7. TJ Nový Jičín 10 1 9 7:29 11

Starší žáci se kvalifi kovali 
do Českého poháru

V sobotu 7. 11. proběhla v Hradci 
Králové kvalifikace do Českého 
poháru starších žáků, kterého se 
zúčastnily i nejmladší volejbalové 
naděje z Velkého Meziříčí. Volej-
balovým elévům pod vedením Petra 
Vašíčka se nakonec jejich touhu 
podařilo splnit a kvalifi kovali se 
do třetí osmičky. Český pohár je 
neofi ciálně nejvyšší dlouhodobou 
soutěží této věkové kategorie.

Výsledky našich hráčů:
Základní skupina: VM – Přerov 2:0 
(50:10), – Cheb 2:0 (50:11), – Č. Bu-
dějovice 2:1 (60:50), semifi nálová 
skupina: VM – Dansport Praha 0:2 
(53:57), – DHL Ostrava 0:2 (50:55)
Žáci odehráli turnaj ve složení: 
Huryta Jiří, Krejska Tomáš, Uchytil 
Matěj, Minář Ondřej, Duben Lukáš, 
Augusta Petr, Kašpar Jakub    -kon-

Český pohár
Velké Meziříčí – Pelhřimov B 6:4
Body: Klíma Tomáš 2,5; Pokorný 
Jan 2, Kampas Jan 1,5
Okresní přebor I. třídy
Velké Meziříčí B – Velká Bíteš 
12:6
Body: Klíma Tomáš 4,5; Kampas 
Jan 4,5; Šoukal Slavomír 2,5; Buk 
Martin 0,5
Okresní přebor III. třídy
Velké Meziříčí C – Uhřínov 11:7
Body: Kořínek Stanislav 4,5; Po-
korný Martin 2,5; Bednář Ivan 2, 
Bártík Libor 2
V neděli jsme přivítali Velkou Bíteš 
a Uhřínov. Hráči z Bíteše přijeli 
bez svého nejlepšího hráče Miliána 
a v zápase to bylo znát. Naši hráči 
nenechali nic náhodě a zvítězili. 
Bezchybný výkon odehráli Tomáš 
Klíma a Jan Kampas. Naše céčko 
si to zároveň rozdalo proti Uhří-
novu o první místo v tabulce OP 3. 

V zápase se mimořádně dařilo Ko-
řínkovi, který neztratil žádný zápas 
a vše vyhrál. Po čtyřech odehraných 
kolech céčko vévodí v tabulce se 4 
výhrami v řadě.
V sobotu čeká naše áčko dvouzápas 
v Jaroměřicích a Jemnici. V neděli 
hrají venku také béčko a céčko. 
Béčko čeká zápas v Ostrově a céčko 
v Poděšíně.                              -pk-

Český pohár
SK Sokol Lhotky – TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod 2:8
Sestava Lhotky: Konečný 1, Lavic-
ký 1, Doubek

Okresní přebor I. třídy
Sokol Bystřice n. P. A – SK Sokol 
Lhotky B 14:4
Sestava Lhotky: Doubek, Chylík 2, 
Musil 2, Rössler

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Sokol 
Jámy A 16:2
Sestava Lhotky: Dufek 4,5, Krčál 
2,5, Nevrtal T. 4,5, Rössler 4,5 

 -ach-

V úterý 17. 11. v 17.00 ve spor-
tovní hale za Světlou sehra-
je družstvo VM A ve 3. kole 
Českého poháru utkání proti 
extraligové TJ Lázně Třeboň. 
Třeboni patří v nejvyšší soutěži 
průběžně 7. příčka. Očekává se 
proto kvalitní házená a skvělý 
sportovní zážitek. Domácí se bu-
dou chtít vytáhnout! Oddíl házené 

zve všechny příznivce!

So 14. 11. 13.30 – 15.00
Ne 15. 11. 14.00 – 15.30
Út 17. 11. 13.30 – 15.00
So 21. 11. 13.45 – 15.15
Ne 22. 11. 13.45 – 15.15
So 28. 11. 13.30 – 15.00
Ne 29. 11. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Skvělá sezona
Miroslava Zapletala pokračuje!

Po dakarském úspěchu titul 
vicemistra Evropy

Dalšího historického úspěchu do-
sáhl český závodník, čtyřnásobný 
domácí mistr v Cross Country 
Rallye Miroslav Zapletal. V nej-
lepší sezoně své kariéry dokázal 
vybojovat titul prvního vicemistra 
Evropy! Titul mistra získal Rus 
Boris Gadasin, třetí příčka patří 
nizozemskému jezdci Tonnie Van 
Deijnemu.
Miroslav Zapletal s navigátorem 
Tomášem Ouředníčkem dokonce 
mohli pomýšlet na evropský titul. 
To by ale nesměl jejich závodnímu 
Mitsubishi L200 prasknout v roz-
hodujících momentech závěrečné-
ho závodu Baja Portalegre tlumič.
„Ještě nikdy jsem nebyl tak blízko 
zlatu jako v letošní sezoně. Na 
stém kilometru poslední rychlostní 
zkoušky se odpružení vozu začalo 
chovat nestandardně. Při každém 
dopadu po přejezdu nerovnosti se 
ozývaly obrovské rány. Pro jistotu 
jsem zastavil. Bohužel, už první po-
hled za pravé zadní kolo znamenal 
konec soutěže. Tlumič se zlomil 
tak nešťastně, že hrozilo proražení 
nádrže. S tak velkým rizikem jsme 
nemohli v závodě pokračovat,“ 

ohlížel se za závodem Miroslav 
Zapletal.
Situace před tímto nešťastným 
okamžikem pro českou posádku 
přitom vypadala velmi nadějně. 
Tonnie Van Deijne musel hned 
v pátek ze závodu odstoupit kvůli 
ulomenému přednímu kolu a tech-
nické problémy měl i vedoucí Rus 
Boris Gadasin. Miroslav Zaple-
tal s Tomášem Ouředníčkem se 
před poslední pátou rychlostní 
zkouškou posunuli na šesté místo 
a pokud by v závodě poskočili jen 
o jednu příčku vpřed, stali by se 
mistry Evropy.
Miroslav Zapletal titulem vicemis-
tra Evropy ukončil nejúspěšnější 
rok své kariéry. Letošní sezona 
začala historickým úspěchem 
na Rallye Dakar, když skončil 
7. v absolutním pořadí vozů a 3. 
v kategorii T1.1. Porážka dvou 
silných továrních týmů Mitsub-
ishi a BMW se stala historickým 
milníkem české účasti na slavné 
pouštní rallye. Letošní sbírka 
Miroslava Zapletala a jeho týmu 
OffroadSport CZ obsahuje také 
čtvrtý titul mistra České republiky 
a první titul mistra Maďarska ve 
velmi silné konkurenci. Letošní 
skvělá forma, která mu přinesla 
i konečné 2. místo v mistrovství 

Central European Zone a 2. místo 
v evropském poháru Baja, řadí 
českého pilota aktuálně mezi 10 

nejúspěšnějších jezdců této disci-
plíny ve světě.

Kateřina Zábranská

Miroslav Zapletal a Tomáš Ouředníček (vpravo) spolu se Simonou Ka-
dlecovou – 1. vicemiss Vysočiny 2009.         Foto: archiv OffroadsportCZ

Tým OFFROADSPORT.CZ má tradici od roku 2002. Jeho pilot Miroslav Zaple-
tal začal s motoristickým sportem závoděním v motocyklovém Enduro. V roce 
2001 poprvé zkusil soutěžní vůz, na který defi nitivně přesedlal o rok později. Je 
trojnásobným vítězem domácího seriálu v cross-country rallye a vicemistr stej-
ného seriálu v Maďarsku. V mezinárodním seriálu FIA Bajas se v roce 2007 stal 
druhým vicemistrem. Ve stejném roce 2007 poprvé absolvoval Rallye Dakar, ve 
které skončil v hodnocení aut celkově 54. a 5. mezi nováčky. V loňské dakar-
ské sérii závodů Central Europe a Pax Rallye vybojoval 8. a 9. místo v nabité 
konkurenci včetně továrních vozů. Historický úspěch vybojoval tým Zapletal-
Ouředníček na Rallye Dakar 2009: 7. místo celkově; 3. místo v kategorii T1.1 
(benzin). Tým tak nečekaně porazil dva silné tovární týmy (Mitsubishi, BMW).


