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Založeno roku 1919

Objížďky a četné uzavírky silnic 
kolem Velkého Meziříčí pomalu 
řídnou, a to jak na dálnici, tak i na 
tazích na Jihlavu a Třebíč.

Východní dálniční 
exit je v provozu, 
západní zůstává 

zavřený
V polovině srpna zmizela jedna 

uzavírka v úseku opravovaného dál-
ničního mostu u Dolních Radslavic. 
Díky tomu je již plně zprovozněn 
exit Velké Meziříčí-východ a řidiči 
jedoucí po dálnici ve směru od Brna 
na Prahu tak mohou sjíždět na Velké 
Meziříčí na 146. kilometru D1.

Dálniční most opravuje Ředi-
telství silnic a dálnic ČR již od 

Nezaměstnanost poklesla
jen krátkodobě

V rámci našeho letošního pravidelného sledování situace na trhu 
práce na Velkomeziříčsku přinášíme další aktuální informace o vývoji 
nezaměstnanosti nejen v našem regionu. Míra nezaměstnanosti na Vel-
komeziříčsku se stále drží nad desetiprocentní hranicí. Pod ni se dostala 
pouze krátkodobě, a to v červnu na 9,8 procenta, aby se v červenci vrátila 
zase nazpět na 10,3 procenta.

Zprvu pokles a poté opětovný nárůst nezaměstnanosti však ve stejném 
období zaznamenaly i ostatní sledované regiony žďárského okresu. Velká 
Bíteš měla v červnu míru nezaměstnanosti 8,8 %, v červenci již opět 
9,4 %; Nové Město na Moravě – červen 9,4 %, červenec 10,2 %; Žďár 
nad Sázavou – červen 7,6 %, červenec 7,8 % a konečně Bystřice nad 
Pernštejnem – červen 10,9 %, červenec 11,4 %. Z výsledků je patrné, že 
nejstabilnější situace je ve Žďáře nad Sázavou, kde je trvale nezaměstna-
nost nejnižší. Naopak s největší nezaměstnaností na okrese se stále potýká 
Bystřicko. Přesto však nabídka volných pracovních míst na úřadu práce 
oproti minulému měsíci mírně stoupla. K 31. 7. 2010 je evidováno dvacet 
uchazečů na jedno volné pracovní místo, přičemž v červnu to bylo 22 
uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Vůbec největší míra nezaměstnanosti z obcí žďárského okresu je ve 
Štěpánově nad Svratkou 19,9 %, který následují dvě obce z velkomezi-
říčského regionu – Tasov 15,3 % a Uhřínov 15,1%.

Průměrná míra nezaměstnanosti na Žďársku byla v červenci 9,5 %, 
přičemž úřad práce eviduje 5 901 nezaměstnaných uchazečů. V rámci 
srovnání všech 77 okresů České republiky je tak žďárský na 31. místě. 
Nejhorší situace zůstala na Mostecku, které je na 1. místě s mírou ne-
zaměstnanosti 16 % a nejlepší situace na trhu práce zůstává na okrese 
Praha – východ, kde je míra nezaměstnanosti 3,9 %.

Situace na zdejším trhu práce stále není příliš optimistická, nicméně 
oproti počátku letošního roku je lepší. V lednu totiž byla na Velkome-
ziříčsku vůbec nejvyšší nezaměstnanost na okrese, a to 13,9 %. Přitom 
průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2008 byla na Velkomeziříčsku 
5,3 %, za rok 2009 už však 8,6 %.

Martina Strnadová
(s využitím informací z ÚP Žďár n. S. dostupných na http://portal.

mpsv.cz/)

Podle ofi ciálních informací kraje usedlo letos na Vysočině do školních 
lavic více než 42 tisíc žáků základních a téměř 25 tisíc studentů středních 
škol. Školní rok 2010/2011 skončí ve čtvrtek 30. června 2011. Termín 
jarních prázdnin byl pro školy v kraji Vysočina stanoven na období 
od 21. do 27. února 2011. „Počet žáků na základních školách zůstává 
oproti loňskému téměř nezměněný. Naopak na středních školách tisíc 
žáků ubylo. Snažíme se dělat všechno pro to, aby mladí lidé měli zájem 
o vzdělávání především na středních školách v našem kraji,“ sdělila 
radní kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková. Ta dodala, že 
letos kraj podpoří žáky, kteří si zvolili vybrané učební obory, měsíčním 
stipendiem. V případě odpovídajícího prospěchu pak ještě prémií na 
konci každého pololetí. Pro srovnání – před pěti lety bylo na středních 
školách skoro devětadvacet tisíc studentů. Klesající počet je odrazem 
demografi ckého vývoje.

Hejtman kraje Jiří Běhounek přivítal prvního září ve škole prvňáčky 
z Puklicích u Jihlavy.

Zástupci našeho města, starosta František Bradáč a místostarosta Josef 
Komínek, si školy se zahájením nového školního roku přišli také prohléd-
nout. Zejména kvůli tomu, aby se podívali, co vše se v zařízeních opravilo. 
Navštívili ZŠ Oslavická, ZŠ Lhotky ZŠ Sokolovská a MŠ Mírová. (Více 
čtěte na straně dvě v Okénku radnice).

Ač školní rok teprve začal, harmonogram prázdnin už je hotový.
Podzimní prázdniny 27.–29. 10. 2010, vánoční 23. 12.–2. 1. 2011, 

pololetní 4. 2. 2011, jarní 21.–27. 2. 2011, velikonoční 21. a 22. 4. 2011, 
letní 1. 7.–31. 8. 2011.

Iva Horká

Do lavic v kraji usedlo téměř 
sedmdesát tisíc žáků a studentů

Uzavírky kolem Meziříčí 
postupně mizí

loňského roku. Tehdy byla zre-
konstruována jeho pravá polovina 
ve směru jízdy z Prahy do Brna. 
Letos práce pokračují na levé 
polovině z Brna na Prahu. Most 
byl v podstatě vystavěn nový 
a jeho stará konstrukce byla poté 
zbourána. Nyní ještě zbývá dokon-
čit terénní úpravy pod mostem, 
revizní schodiště a odvodňovací 
skluzy. Celá rekonstrukce má dle 
informací ŘSD ČR vyjít na třicet 
čtyři a půl milionu korun bez re-
zervy a daně.

Východní exit je tedy již plně 
v provozu, avšak exit Velké Meziří-
čí-západ zůstává ještě až do 25. října 
uzavřen v důsledku opravy mostu 
na krajské silnici II/602.

(Pokračování na straně 5.)

Se čtvero mistrovskými houslemi 
a jednou kytarou se Velkomeziříč-
ským ve dvanácti skladbách a jed-
nom přídavku představili špičkoví 
umělci – houslista Jaroslav Svěcený 
a kytarista Miloslav Klaus.

Koncert, který pořádal Jupiter 
club v kostele svatého Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí, se konal poslední 
srpnovou neděli večer. Repertoár 
umělci postavili tak, aby zaujal 
různorodé publikum. Proto si na 

své přišli jak opravdoví znalci 
hudby, tak laici. Vybrali líbivé 
sonáty od Paganiniho, Gragnaniho 
či Giulianiho. Že je Nicolo Paganini 
velkým vzorem českého hudebníka, 
nebylo pochyb. Patrně proto Svěce-
ný složil skladbu nazvanou jak jinak 
než Paganiniada. Svůj houslový um 
na ní předvedl v dokonalém světle. 
Od Johanna Sebastiana Bacha pak 
posluchačům interpreti nabídli nád-
hernou skladbu Air, od Bedřicha 

Smetany Vzpomínku a Nevinnost, 
k níž aranžmá napsal profesor, 
kytarista Jiří Jirmal. Přidali též 
transkripci Bohuslava Martinů 
Kolombína tančí, jež je nyní podle 
slov Svěceného známá spíše jako 
klavírní skladba, ale kdysi byla 
upravena pro housle a kytaru.

„Ostatně Paganini hrál výbor-
ně jak na housle, tak na kytaru,“ 
přidal v průvodním slově Jaroslav 
Svěcený, „ale my dva si dnes měnit 
nástroje nebudeme,“ ujistil poslu-
chače s úsměvem.

Nevynechali ani Ave Maria 
(Astor Piazolla), a další. Závěr pak 
patřil hudbě z fi lmu, Main Theme 
ze Schindlerova seznamu.

Kromě toho Svěcený mezi jed-
notlivými skladbami poutavě vy-
právěl o jejich tvůrcích či o nástroji, 
na nějž zrovna hrál. Je o něm také 
známo, že je i uznávaným znalcem 
historie a stavby houslí. Jeho kon-
certní projekt Violino představuje 
mistrovské nástroje významných 
houslařů sedmnáctého až dvacátého 
století.

Závěrečné standing ovations 
v meziříčském kostele, kdy diváci 
dali najevo svoje nadšení z inter-
pretova výkonu tleskáním ve stoje, 
pak jenom potvrdily, že Svěcený si 
přízvisko ‚houslový virtuos‘ prá-
vem zaslouží. Více si můžete přečíst 
v rozhovoru s ním na straně 3.

Iva Horká

Svěcený si přízvisko ‚houslový virtuos‘ zaslouží

 Jaroslav Svěcený s kytaristou Miloslavem Klausem (vpravo) na koncertě 
v kostele svatého Mikuláše.                                            Foto: Iva Horká

Vítězství v tradiční soutěži 4 
klíče k velkomeziříčské bráně vy-
bojoval v sobotu 4. září na náměstí 
již potřetí v řadě za sebou Měřín. 
„To se zatím žádnému jinému 
týmu nepodařilo,“ okomentoval 
úspěch měřínský starosta Jiří Ser-
vít. Pomyslné stříbro si odvezla 
Velká Bíteš, bronzová příčka patřila 
Velkému Meziříčí a čtvrté místo 
Křižanovu.

Pořádající Jupiter club nazval 
letošní osmnáctý ročník jako Malé 
meziříčské pivní slavnosti, což 
vysvětluje, proč nad akcí převzal 
záštitu zdejší Malostránský pivovar. 
A tím byl dán i námět soutěžních 
disciplín. Pivo a vše co se kolem něj 
od jeho uvaření až po konzumaci 
točí. Také proto se pořadatelé včet-
ně moderátorské dvojice – Milan 
Dufek a Iva Horká – inspirovali 

Soutěž 4 klíče se nesly v duchu pivovarnictví
Měřínští zvítězili potřetí za sebou

v klasice českého fi lmu Postřiži-
nách. Odtud si vypůjčili dvojici 
sládka se sládkovou včetně slavné 
scény, v níž neposlušná žena dostá-
vá od svého chotě výplatu. A poté 
se již soutěžení rozběhlo naplno 
a pod světly ref lektorů, protože 
pořadatelé naplánovali zahájení 
akce na dvacátou hodinu. Večer-
ní doba ani nepříznivé chladné 
a deštivé sobotní počasí neodradilo 
zájemce o dobrou zábavu. Sešlo se 
jich na náměstí dost, aby svým po-
vzbuzováním vytvořili soutěžícím 
správnou kulisu.

Nastoupily týmy v čele se dvě-
ma muži a dvěma ženami. Velké 
Meziříčí vedl místostarosta Josef 
Komínek, Velkou Bíteš starosta 
Miroslav Báňa, Křižanov mís-
tostarostka Marie Smejkalová 
a Měřín opět místostarostka Anna 

Oulehlová. Společně se vrhli hned 
do první soutěže – Pane vrchní, 
pivo, prosím! Jejich úkolem bylo 
co nejrychleji roznést mezi přihlí-
žející diváky natočené pivo, prodat 
je a prázdné kelímky včetně tržby 
odevzdat. Další úkol Vyvalte sudy 
pochopitelně spočíval v kutálení 
a válení těžkých sudů plných piva. 
Ve třetí disciplíně s názvem Číšnic-
ká si soutěžící opět vyzkoušeli roli 
číšníků a servírek, kteří běhají „po 
place“, co jim nohy stačí. Poslední 
úkol – Malostránský špíz – vyply-
nul z potřeby k dobrému pivu také 
něco chutného zakousnout. Spočí-
val v lovu kaprů z kádě a následné 
přípravy bramborových špízů. Ani 
na vedoucí družstev se nezapo-
mnělo. Jejich úkolem bylo vypít co 
nejrychleji půllitr s pivem. 

(Pokračování na straně 5.)

Dnes 
rozšířené 

v ydán í  za 
stejnou cenu 
s fotogalerií.

Dnes začínají
tradiční bítešské 

hody.
Více na straně 10

Prezident přijede 
do Netína

Upozorňujeme na návštěvu 
prezidenta České republiky 
Václava Klause v Netíně ve 
středu 15. září od 16 hodin.

Opět se uskuteční
oblíbená
drakiáda
Více na straně 5

Vrácení
turniketových

karet
Možnost vrácení zálohova-
ných vstupních karet na letní 
koupaliště je do 30. září 2010 
v Technických službách, Tře-
bíčská 655, Velké Meziříčí 
(v pracovní dny do 14 hodin).

-vid-

Poradna SOS 
a ČOI

Dnes, ve středu 8. září, od 
14 do 16 hodin v kancelá-
ři obecního živnostenského 
úřadu č. 4 je otevřena poradna 
SOS (Sdružení obrany spo-
třebitelů). Nachází se v nové 
budově městského úřadu Vel-
ké Meziříčí, Náměstí 27/28. 
Poradna poskytuje informace 
zájemcům již pravidelně, a to 
i v době letních prázdnin kaž-
dou sudou středu.
Poradna ČOI (Česká obchodní 
inspekce), která působí v na-
šem městě každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 
15 hodin v kanceláři obecní-
ho živnostenského úřadu č. 9 
dnes výjimečně neúřaduje. 
Další termín je stanoven na 
13. 10. 2010.

Provoz
v Jupiter clubu

včetně restaurace 
a baru nepřerušen 
V tomto týdnu začala oprava 
fasády budovy Jupiter clubu. 
Provoz programového odděle-
ní, restaurace, kanceláří a baru 
nadále funguje.

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

Soutěžní úkol kutálet těžký sud plný piva nebyl nikterak jednoduchý.                           Foto: Martina Strnadová
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Město Velké Meziříčí je na Facebooku
Již několik měst v republice se připojilo k fenoménu této doby – sociální 

síti Facebook. Město Velké Meziříčí tak učinilo v minulém týdnu. Zájemci 
mohou sledovat zprávy, pozvánky, fotografi e z akcí nejen na ofi ciálních 
stránkách města www.mestovm.cz, ale i na facebooku. Dále je zde možné 
diskutovat na různá témata či komentovat příspěvky na zdi.

„Pokud již máte svůj profi l na Facebooku, budeme rádi, když se ke 
skupině Velké Meziříčí připojíte. Naleznete tam tiskové zprávy, které 
můžete komentovat i vyjadřovat se v diskuzích. Pokud se sociálním sítím 
typu Facebook zatím vyhýbáte, připojte se, až podlehnete,“ říká s úsmě-
vem Josef Komínek, místostarosta města, který je fanouškem stránky 
od jejího vzniku.

Zaregistrovat se můžete na stránce www.facebook.com. Poté přejděte 
na stránku http://www.facebook.com/Velke.Mezirici a klikněte na To se 
mi líbí. Tím se stáváte fanouškem stránky a už vám nic nebrání komentovat 
příspěvky, diskutovat, nebo navrhovat podněty ke zlepšení.

Protože adresa facebook.com/Velke.Mezirici byla obsazena, obrátili se 
zástupci města na internetovou agenturu RobertNemec.com, která se na 
reklamu na Facebooku specializuje. Agentura podala ofi ciální námitku 
Facebooku o neoprávněném využívání jména Velkého Meziříčí. Na zá-
kladě jednání pak Facebook uvolnil adresu facebook.com/Velke.Mezirici 
pro Město Velké Meziřící.

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvor-
bě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, 
udržování vztahů a zábavě. Se svými pěti sty miliony aktivních uživatelů 
(19. července 2010) je jednou z největších společenských sítí na světě. Je 
plně přeložen do šedesáti pěti jazyků.[1]

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook

O prázdninách se ve velkome-
ziříčských školských zařízeních 
opravovalo. Práce jsou téměř hoto-
vy. Vedení města školy navštívilo 
a s pracemi je spokojeno. Celkové 
náklady vyjdou městskou pokladnu 
na téměř šest milionů korun.

„Byli jsme se podívat na gene-
rálně opravenou kuchyni Základní 
školy Oslavická, která nás stála 
téměř tři miliony pět set tisíc. Ještě 
není zcela hotova, ale práce budou 
dokončeny během několika dnů,“ 
komentuje největší z akcí, které ve 
školských zařízeních probíhaly, sta-
rosta města František Bradáč. Dále 
v této škole proběhlo i broušení 
podlahy v tělocvičně, její lakování 
a nové lajnování. Dalším místem, 
které vedení města navštívilo, byla 
Základní škola Lhotky. „Proběh-
la tady výměna oken ve třídách 
i tělocvičně. Velký dík patří všem 

Děti přišly do opravených škol

obyvatelům Lhotek, kteří pomáhali 
s úklidem,“ říká místostarosta města 
Josef Komínek. Výměna oken byla 
první částí akce, která bude v mě-
síci září pokračovat zateplením celé 
budovy a instalací kotle na peletky. 
Tento projekt je z větší části fi nan-
covaný z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí EU. 
Dalšími zařízeními, které vedení 
města navštívilo, byla například 
ZŠ Sokolovská, kde byly vyměněny 
podlahy v pěti třídách. A dále byly 
opraveny toalety ve druhém, čtvr-
tém a pátém patře. V MŠ Mírová 
byly přebudovány toalety s umý-
várnami, aby ve školce dle platné 
legislativy mohlo být umístěno více 
dětí. Rozsáhlými změnami prošla 
i městská knihovna. Tam byly 
vyměněny kotle, rozvody topení, 
WC. Práce byly zakončeny novou 
výmalbou.

V Měříně jde do 
voleb sedm stran, 
v Křižanově pět
Stejný počet politických stran 

a hnutí jako ve Velkém Meziříčí 
– tedy sedm – jde do voleb také 
v Měříně. Jak už jsme informo-
vali v minulém čísle, ve Velkém 
Meziříčí se budou o přízeň voličů 
ucházet kandidáti z ČSSD, KDU-
ČSL, KSČM, ODS, Nezávislých, 
TOP 09 a Volby pro město. Stejný 
počet, tedy sedm, jde do voleb 
také v Měříně. Jsou to čtyři stra-
ny – ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, 
ODS a tři sdružení nezávislých 
kandidátů (SNK) – SNK Měřín 
a Pustina, SNK pro městys Měřín 
a SNK Balinka. Křižanovští voliči 
si budou moci vybírat z pěti – ČSSD 
KDU-ČSL, KSČM, ODS, a SNK 
hasiči Křižanov.

Velké Meziříčí
ČSSD

PaedDr. Josef Láznička
Josef Komínek

Květoslava Koudelová
KDU-ČSL

Ing. František Bradáč
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TOP 09
RNDr. Miloš Vokoun

Josef Mladý
Mgr. Petr Zedníček
Volba pro město
Mgr. Josef Prokop

Ing. Miloslav Urban
MUDr. Jiří Kaše

Měřín
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Petr Urban
(Příště: Velká Bíteš)

Připravila: Iva Horká

Svůj starý háv odhodila koncem 
srpna budova Svitu na náměstí ve 
Velkém Meziříčí a představila se 
v novém. „My jsme s novou fasádou 
velmi spokojeni, naší snahou bylo, 
aby se dům zařadil mezi nejhezčí na 
náměstí a hlavně, aby se přirozeně 
zdálo, že byl takový odjakživa,“ 
popsal svoje pocity MVDr. Jaromír 
Koudela, zástupce fi rmy Avista, jež 
je majitelem Nového Svitu, „vzhle-
dem k tomu, že výchozí verze byla 
podle našeho optimistického názo-
ru ‚největší hrůza‘ v centru města, 
tak se domníváme, že jde o proměnu 
přímo dokonalou. Ladění do modré 
bylo doporučeno i památkáři, takže 
jsme byli ve shodě.“

Stavba podle jeho slov probíhá 
tak, jak určuje plánovaný harmo-
nogram, takže s dokončením první 
fáze, což je přízemí včetně průchozí 
pasáže, se počítá ještě do těchto Vá-
noc. Objekty v patrech by pak měly 
být k předání budoucím uživatelům 
do konce března 2011. „Myslím, 
že jsme měli šťastnou ruku s vý-
běrem stavební fi rmy, zaslouží si 
pochvalu, protože jejich organizace 
práce a stavební tempo je v našem 
městě poněkud neobvyklé. Alespoň 
takto se vyjádřilo nemalé množství 
lidí z Velkého Meziříčí,“ hodnotí 
stavební práce Koudela, který 
má k našemu městu vřelý vztah, 
narodil se v něm a prožil zde svoje 
dětství.

Nový Svit má novou fasádu
Poopravuje navíc původní záměr 

– namísto zamýšlených kanceláří 
v podkroví budou v tomto patře 
k pronájmu t ř i byty, všechny 
s exkluzivními výhledy na náměs-
tí, kostel, zámek, nebo na druhé 
straně na řeku Balinku. Jeden 
z bytů umožňuje pohled na obě 
strany. Další je pak velmi zajíma-
vý svým mezonetovým řešením 
interiéru.

Další změna se týká kavárny. 
Namísto ní bude zprovozněna pl-
nohodnotná restaurace. „Budoucí 
provozovatel je znám a máme s ním 
již podepsanou smlouvu,“ upřesňu-
je zástupce Avisty.

V atriu pak bude místo kašny 
strom, který by měl opticky ideálně 
propojit moderně řešenou pasáž 
s historickou budovou a přiléhajícím 
atriem v designu ‚starého dvorku‘. 
Ve druhém patře nové přístavby 
bude k dispozici víceúčelová míst-
nost vhodná na pořádání různých 
společenských nebo kulturních 
akcí. V Galerii Nový Svit tak pod 
jednou střechou najdete jak obchody, 
restauraci, tak kanceláře i byty. Nová 
obchodní pasáž i s přilehlým mostem 
přes řeku Balinku umožní přirozené 
pěší propojení historické části města 
s plánovaným supermarketem včetně 
záchytného parkoviště.   Iva Horká

Nový Svit na náměstí ve Velkém Meziříčí se od konce srpna letošního roku 
pyšní novou, bleděmodrou fasádou.                               Foto: Iva Horká

Vláda schválila úsporné opatření a nebude z rozpoč-
tu ČR pro příští rok přispívat na projekty, které budou 
podpořeny evropskými penězi. V reakci na to Výbor 
regionální rady Jihovýchod dočasně pozastavil sběr 
projektů v již probíhajících výzvách a navíc i podepi-
sování smluv o poskytnutí dotace se žadateli, kterým 
již byla podpora z Evropské unie schválena. Mnozí 
zájemci o evropské peníze teď nevědí, jak budou své 
projekty ve fi nále fi nancovat. Státní příspěvek byl totiž 
nezanedbatelnou částkou a zejména u nákladnějších 
projektů tak mnohým mohou chybět statisíce až mili-
ony korun. (Bližší informace na straně 3.)

Velké Meziříčí má před sebou realizaci velkého 
projektu rekonstrukce čistírny odpadních vod a od-
kanalizování místní části Mostiště za podpory již 
schválených peněz z Evropské unie. Její náklady jsou 
zatím vyčísleny na více než čtyři sta milionů korun. 

Vládní škrty snad hotové akce 
na Velkomeziříčsku neohrozí

„Tato akce by nijak ohrožena být neměla, protože ev-
ropské dotace na ni nejdou přes Regionální operační 
program Jihovýchod,“ vysvětluje velkomeziříčský 
starosta František Bradáč. Jiná akce, která již byla 
ve Velkém Meziříčí zrealizována, však příspěvek 
přes ROP Jihovýchod získala. Jde o výstavbu sítě dět-
ských hřišť. „Ta se teď právě zúčtovává. Myslím si, že 
když už je to hotové, tak to snad projde bez problémů,“ 
domnívá se F. Bradáč.

Také ve Velké Bíteši realizovali velký projekt mo-
dernizace střední školy za více než osmnáct milionů 
korun. Regionální operační program Jihovýchod jim 
na ni přiznal dotaci více než šestnáct milionů korun. 
„Projekt teď dokončujeme a to nové opatření by se 
nás nemělo týkat,“ říká starosta Miroslav Báňa. Podle 
něj by vše mělo projít také na základě podmínek roku 
2010.                                           Martina Strnadová

Poslední prázdninový víkend proběhlo na silnicích na 
území kraje Vysočina několik dopravně bezpečnostních 
akcí. Hlavním důvodem zvýšeného dohledu policistů na 
silnicích byl konec prázdnin. Tehdy se lidé každoročně 
vracejí z dovolených a značně z tohoto důvodu zhoustne 
provoz na silnicích. „Policie se při kontrolách zaměřila 
na kontrolu požívání alkoholu před jízdou, dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti i technický stav vozidel,“ 
upřesnila vedoucí tisková mluvčí Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

Podle ní se do zmíněné dopravně preventivní akce 
v celém kraji zapojilo na 190 policistů, kteří zkontro-
lovali 2 488 vozidel. „Zjistili celkem 397 přestupků, 
z nichž většinu vyřídili na místě. Uložili blokové pokuty 
v celkové výši 275 500 korun,“ dodává mluvčí.

Do správního řízení postoupilo čtyřiatřicet přestupků. 

Největší počet z nich, tedy 141, se týkal porušení usta-
novení o nejvyšší povolené rychlosti. V pěti případech 
policisté zjistili, že řidiči před jízdou požili alkoholický 
nápoj, pětašedesát šoférů nebo jejich spolujezdců nebylo 
za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Dva lidé 
navíc nepoužili pro přepravované děti zádržný systém 
– dětskou autosedačku. V 92 případech vyjeli řidiči 
s vozidlem, které mělo nevyhovující technický stav 
a tři auta neměla při kontrole platnou dálniční známku.

Zvýšený policejní dohled nad chováním účastníků sil-
ničního provozu trval až do konce prázdnin. Se začátkem 
září, kdy začal školní rok, se policisté zaměřili na místa 
především u přechodů pro chodce v blízkosti škol, kde 
bývá značný pohyb dětí. Zvýšená kontrola u základních 
škol trvala v kraji Vysočina až do konce minulého týdne.                           

   Zprac.: Iva Horká

Policisté kontrolovali silnice na konci prázdnin. 
Udělili na čtyři sta pokut

Město Velké Meziříčí se opět 
zapojilo do humanitární pomoci 
obcím zasaženým povodněmi. 
Bílému Kostelu nad Nisou, jenž 
se řadí mezi ty nejvíce postižené 
na Liberecku, zašle částku dvě stě 
tisíc korun. Kostelští peníze využijí 
v prvé řadě pro obnovení zničené 
infrastruktury.

Není to poprvé, co Velkome-
ziříčští pomáhají při povodních. 
Například vloni v létě zaslali sto 
tisíc korun Zašové na Vsetínsku 
a pro Jeseník nad Odrou uspořádali 
materiální sbírku. 

(Pokračování na straně 5.) 
► Situace v Bílém Kostele při 
prvním náporu vody 7. srpna.

Foto: archiv obce

Meziříčští pomohou povodní zničenému Bílému Kostelu

Městská knihovna na Poštovní ulici ve Velkém Meziříčí je také v no-
vém.

Generálka kuchyně v základní škole na Oslavické ulici ve Velkém Meziříčí 
přišla městskou pokladnu na téměř tři miliony pět set tisíc. Prohlédnout 
si ji přišli také zástupci našeho města. Na snímku starosta František 
Bradáč.

Text a foto v rubrice Okénko radnice: Veronika Poulová, MěÚ
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Během koncertu jste řekl, že 
hrajete ve Velkém Meziříčí popr-
vé. Jaký jste měl dojem z publika 
a z prostředí?

Ano, hrál jsem zde poprvé a měl 
jsem úžasný pocit z báječného pu-
blika, které se dostavilo opravdu 
v hojném počtu a díky tomu umoc-
nilo krásnou akustiku půvabného 
kostela svatého Mikuláše.

Mohl byste prosím stručně 
popsat jednotlivé nástroje, na něž 
jste u nás hrál?

Představil jsem unikátní italské 
housle slavného Pietra Guarneriho 
z roku 1734, které postavil v Benát-
kách, Stefana Scarampelly z roku 
1909, které pocházejí z Mantovy 
a milánské housle z 18. století. 
Nádherný zvuk těchto nástrojů 
zachytím v nejbližších dnech na 
nahrávce mých dvou nových CD.

Kolik vy sám vlastníte nástrojů, 
kolik si jich tak běžně během roku 
půjčujete a odkud?

Historii houslí jsem zachytil na 
pěti CD, jednom DVD a před něko-
lika měsíci mi vyšla česko-anglická 
publikace Slavné evropské housle 
se 140 barevnými fotografiemi 
unikátních instrumentů 18. až 21. 
století. Všechny nástroje pocházejí 
ze soukromých sbírek řady zemí. Já 
sám vlastním desatery housle, které 
jsou dnes vyobrazeny v řadě zahra-
ničních publikací a jsou celosvětově 
známé v odborných kruzích. Stal 
jsem se také soudním znalcem 
v oboru smyčcové hudební nástroje.

Všimla jsem si na vašich webo-
vých stránkách, že vesměs hrajete 
s někým (Klaus, Svěcená apod.) 
a jenom občas sám. Proč?

Na recitálových koncertech hraji 
velmi rád s klasickou kytarou, 
cembalem, varhanami, klavírem či 
komorním orchestrem. V poslední 
době vystupuji také se svojí šestnác-
tiletou dcerou Julií Svěcenou, která 

K houslím mě přivedl dědeček, říká Jaroslav Svěcený
hraje na housle od čtyř let. V tomto 
roce zvítězila v Mezinárodní roz-
hlasové soutěži Concertino Praga 
v oboru sólové housle a podobně 
letos uspěla ještě na dvou dalších 
mezinárodních soutěžích. V říjnu 
jí vyjde první samostatné CD 
a společně budeme natáčet skladby 
A. Vivaldiho a J. S. Bacha za dopro-
vodu komorního orchestru Virtuosi 
Pragenses.

Vzpomenete si na první im-
pulz, kdy jste se rozhodl hrát na 
housle?

Může za to děda. Byl kapelníkem 
a houslistou, jsem mu za mnohé 
nesmírně vděčný a nikdy na něho 
nezapomenu. Začal jsem hrát v pěti 
letech, a jak vidíte, pořád mě to baví. 
Díky němu. On to byl vlastně takový 
kouzelný muzikantský dědeček.

Natočil jste cca 40 nosičů. Ze 
kterého máte obzvlášť radost?

Jsem vděčný v posledních letech 
za každé nové CD či DVD, protože 
je to vlastně jedna z mála stop, která 
po hudebníkovi zbude. Těším se na 
nová CD, která vyjdou během října 
a listopadu, mám radost z dnes již 
multiplatinového a multižánrového 
projektu Vivaldianno, který oslovil 
i mladou generaci. Vyšel na CD i na 
DVD a teď se chystáme s kolegy na 
podzimní turné.

Letos máte kulaté, padesáté 
narozeniny. Jaký dárek by vám 
udělal velkou radost?

Jeden dárek určitě dostanu, 
i když je pracovní – můj narozeni-
nový koncert v pražském Žofíně, 
který se koná 23. listopadu. Bude 
plný krásné muziky a zajímavých 
překvapení (věřím, že pozitivních). 
Kulaté narozeniny mám sice až 
8. prosince, ale v tom předvánočním 
kalupu bych si je s tolika přáteli 
a posluchači ani nestačil užít. Při-
jeďte se podívat. Přeji všem, kteří 
dočetli až sem, jen to nejlepší.

Iva Horká

Slavnostní vernisáží prvního září byla otevřena výstava třebíčského 
fotografi ckého sdružení Trefos. Na čtrnáct fotografů představuje svoje 
práce ve výstavní síni Jupiter clubu až do třicátého září 2010.

Z přítomných členů zmíněného sdružení promluvil mimo jiné i fotograf 
Josef Březina. Představil svůj soubor fotografi í stařičkého javoru a upo-
zornil návštěvníky na hlasování v anketě Strom roku 2010. Vítězný strom 

získá fi nanční odměnu, za niž by mohlo dojít k jeho sanaci. Pokud by se 
někdo chtěl připojit k záchraně památného velkého javoru na Třebíčsku, 
který je se svými 650 lety zřejmě nejstarším na Vysočině a v soutěži jedi-
ným zástupcem našeho kraje, může poslat svůj hlas. Podrobné informace 
získá na webových stránkách Nadace Partnerství.

Iva Horká

Třebíčští fotografové vystavují v Jupiter clubu

Pozastavili příjem projektů
O dočasném pozastavení sběru projektů v probíhajících výzvách až 

do dalšího řádného zasedání, které se uskuteční 17. září 2010, rozhodl 
Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém mimořádném zasedání na 
konci srpna. Reagoval tak na Nečasovou vládou schválené zrušení spo-
lufi nancování projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod 
ze státního rozpočtu od roku 2011. Výbor také pozastavil podepisování 
smluv o poskytnutí dotace s žadateli, kterým byla již dotace schválena. 
Pověřil předsedu a místopředsedu Regionální rady Jihovýchod dále jednat 
o zajištění fi nančních prostředků s Vládou ČR.

„Rozhodnutí Nečasovy vlády o škrtech kofi nancování regionálních 
operačních programů EU nepředcházela žádná diskuze s regiony, ani 
analýza faktických dopadů. Neváhám použít pro toto rozhodnutí vlády 
označení paskvil,“ řekl předseda Regionální rady Jihovýchod Michal 
Hašek. Rozhodnutím o zrušení spolufi nancování projektů ze státního 
rozpočtu vláda zásadně mění podmínky dotací poskytovaných z regionál-
ních operačních programů. Uvedením jejího usnesení do praxe se výrazně 
zkomplikují podmínky čerpání fi nančních dotací z EU. Prostředky, které 
nebudou schváleny vládou v návrhu rozpočtu pro rok 2011, bude nezbytné 
zaplatit z veřejných zdrojů, což by znamenalo velké zatížení rozpočtů 
příjemců dotace, jmenovitě krajů, měst a obcí.

V těchto dnech již probíhají intenzivní jednání mezi kraji, regiony 
soudržnosti a vládou ČR. Na 25. srpen bylo plánováno setkání hejtmanů 
s vládou ČR na toto téma. Úřad Regionální rady Jihovýchod bude přímo 
informovat příslušné příjemce dotací z ROP Jihovýchod o možném ohro-
žení spolufi nancování projektů ze státního rozpočtu České republiky.

Pozastavené výzvy:
Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
● kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008
● kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 3. 7. 2008
Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
● kolová výzva s příjmem projektových žádostí od 1. 9. 2010 – 30. 11. 2010
● kolová výzva s příjmem projektových žádostí od 1. 9. 2010 – 31. 1. 2011
Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center
● kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008
Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu
● kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008.

-KrÚ-

Jsem šokován informacemi o plánovaných platových redukcích ve 
zdravotnictví, které zveřejnily Hospodářské noviny. Bez jakékoli odborné 
či jiné debaty hodlá, podle informací v tisku, ministr práce a sociálních 
věcí radikálně zasáhnout do budoucího odměňování lidí placených 
z veřejných rozpočtů.

Úporná snaha zřizovatelů nemocnic tyto personálně stabilizovat tím 
dostává, po problémech se systémem vzdělávání lékařů, zásah, ze které-
ho se naše zdravotnictví už nikdy nevzpamatuje. Pokud jsou informace 
v tisku skutečně pravdivé a musím přiznat, že jsou bohužel jediné, které 
máme nyní k dispozici, neboť avizované změny v této podobě nebyly 
s nikým z krajů diskutovány, pak se začíná naplňovat katastrofi cký 
scénář ve zdravotnictví. Lékaři a pracovníci ve zdravotnictví dostávají 
nyní od vlády ČR jasnou informaci o skutečném pohledu na hodnotu 
jejich práce. Není se tedy co divit, že dojde na jejich hromadné odchody 
za lépe placenou a váženou prací za hranice našeho státu. Zarážející je 
i v tisku uváděná pasivita odvětvového ministra zdravotnictví, který na 
boj o odpovídající ohodnocení svých kolegů, rezignoval. Prohru v této 
„válce“ o zdraví nebo její důsledky pocítí bohužel především ti, kteří 
budou svého zdravotníka nutně potřebovat.

Očekávám, že si vláda ČR, poslanci a především ministr práce a soci-
álních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) a jeho kolega ministr zdravotnictví 
Leoš Heger (TOP 09) uvědomují veškeré důsledky navrhované reformy 
platů a jsou připraveni nést všechny následky a berou na sebe veškerou 
odpovědnost, které tato reforma bude ve fungování nejen českého zdra-
votnictví jistě mít.          MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina,

místopředseda Rady Asociace krajů ČR
a předseda Zdravotní komise Asociace krajů ČR

Hejtman Jiří Běhounek je šokován 
plánovanými platovými redukcemi 

ve zdravotnictví

Hejtman kraje Vysočina Jiř í 
Běhounek uspěl se svou žádostí na 
Ministerstvu dopravy ČR o poskyt-
nutí účelové dotace na úhradu zvý-
šených odměn za čekání řidičů mezi 
spoji ve veřejné linkové autobusové 
dopravě. O zvýšení odměn pro ři-
diče rozhodla vláda v lednu tohoto 
roku. Zároveň umožnila krajům 
požádat si o účelovou dotaci, která 
by zvýšení fi nančních nároků na 
mzdy řidičům krajům kompenzo-
vala. „Kraj Vysočina pro regionální 
dopravce nárokoval více než osm 

milionů korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana Libor Joukl. První část 
dotace bude na účty autobusových 
dopravců zajišťujících základní do-
pravní obslužnost v regionu převe-
dena do 31. srpna 2010 a druhá část 
nárokové částky pak na účty přijde 
do konce listopadu 2010. Vzhledem 
k tomu, že stát přijímá celou řadu 
úsporných opatření, nejsou už tyto 
dotace součástí připravovaného 
státního rozpočtu.

Jitka Svatošová,
Krajský úřad kraje Vysočina

Řidiči linkových autobusů
dostanou přidáno

Jaroslav Svěcený vystřídal během koncertu ve velkomeziříčském kostele 
čtvery housle. Ve všech případech šlo o unikátní nástroje, některé staré 
víc jak 250 let. Jedny měly například spodní desku z javoru z Bosny 
a vrchní díl ze smrku z Alp.

Foto: Iva Horká
Jaroslav Svěcený se svojí dcerou Julií, rovněž houslistkou.

Foto: archiv J. Svěceného

Josefu Březinovi se podařilo v útrobách starého javoru vyfotit mládě 
puštíka, který patrně vypadl z hnízda.                             Foto: Iva Horká

Hojně navštívenou slavnostní vernisáž zahájil ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek (zprava uprostřed) spolu se dvěma členy třebíčského sdružení.

Foto: Iva Horká

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený potěšil svým koncertem posluchače 
ve Velkém Meziříčí poslední srpnovou neděli.               Foto: Iva Horká

Prezident na Vysočině
Pondělí 13. září 2010 
Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Křemešník, Pelhřimov, 
Černovice, Roštejn.
Úterý 14. září 2010 
Jihlava, Ratibořice, Jemnice, Nová Říše
Středa 15. září 2010
Jihlava, Nové Město na Moravě, Netín.
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

O vzdělání, moudrosti a vnímavém srdci
Jaký je vztah mezi vzděláním a moudrostí? Máme zkušenost s tím, že to 
není jedno a totéž. Známe moudré lidi, kteří vzdělání nemají, a známe 
hloupé lidi, kteří vzdělání mají, ale je jim vlastně na nic. Neumějí ho 
používat ani ve prospěch svůj, ani svého okolí. Vzdělání je důležité. Jeho 
význam nechci rozhodně nijak umenšit. Vážím si nelehkého úsilí učitelů 
a učitelek. Na začátku nového školního roku jim všem přeji, aby dokázali 
vzdělávat děti, které jsou jim svěřeny. Zároveň je však důležité, aby se děti 
stávaly nejen vzdělanými, ale i moudrými. Kde se dá moudrost studovat 
nebo naučit? Inspirací může být příběh biblického krále Šalomouna, 
považovaného ve své době za ztělesnění moudrosti. Tento muž žádal 
Boha, aby mu dal vnímavé srdce. Nepřál si majetek, postavení a slávu, 
ale ze všeho nejvíc si přál srdce, které dokáže vnímat. Vnímat ticho nebo 
nářek, napětí nebo smích, nepatrnou změnu v barvě hlasu druhého. Co 
vnímavé srdce pozná? Třeba to, že hudrající kolega v zaměstnání něco 
zakrývá nebo potřebuje vyslechnout; že protivný puberťák má slzy na 
krajíčku; že matka, která zvyšuje hlas na své neposedné dítě, potřebuje 
úsměv a laskavé slovo… Vnímavé srdce má cit pro originální příběh 
každého jedinečného člověka. A tak se stává moudrým. Moudrostí 
a zkušenostmi druhých.
Ať vám, kteří chodíte do školy, jde vzdělávání od ruky. A přidejte k němu 
srdce, které vnímá život kolem sebe. Tak okrášlíte své vzdělání moudrostí. 
To však už platí pro každého bez rozdílu věku. Moudrost a vnímavé srdce 
spolu úzce souvisí a být moudrý je krásné.                                      -PJ-

Plán bohoslužeb od 8. do 12. 9. 2010
Středa 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
 7.00 mše sv. za rodinu Pikulovu a děti o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. P. K.
Čtvrtek 9. 9.
 7.00 mše sv. za zemřelého manžela a za živé
 a zemřelé  členy rodiny Javůrkovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. za učitele, vychovatele a rodiče,
 aby vedly děti k Bohu  o. M. P.
18.00 Mostiště mše sv. o. P. K.
Pátek 10. 9.
 8.00 mše sv. za rodiče Roušovy, příbuzné a duše
 v očistci o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. P. K.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež za Jana Rosu, Antonína
 Práška, živou a zemřelou rodinu Práškovu
 a Rosovu a duše v očistci o. M. P.
Sobota 11. 9. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Anežku a Ludvíka Šitkovy,
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava
 Kosourovy a duše v očistci o. P. K.
II. farní den
14.00 Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi
15.00 mše sv. za rodiny naši farnosti o. P. Kryl
 mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Zdeňka Mejzlíka a zemřelé
 členy rodiny o. M. P.
Neděle 12. 9. 24. – neděle v mezidobí – Den poděkování za úrodu
 7.30 mše sv. za Alžbětu a Tomáše Krchňavých,
 za rodiče a sourozence o. P. K.
 9.00 mše sv. na poděkování za úrodu o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi na poděkování
 Pánu Bohu za dožití 93 let života o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Smejkalovy, rodiče Tribulovy
 a za Roberta Vlčka  o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek 10. 9. od 14 do16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14 

do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V sobotu 11. 9. v 8.00 bude setkání všech ministrantů. Na toto setkání 

zveme také děti, které by chtěly začít ministrovat a sloužit Pánu Bohu 
v kostele. Od 14.00 budeme prožívat II. farní den. Začátek ve 14.00 adorací 
Nejsvětější svátosti. V této době bude také příležitost ke Svátosti smíření. 
V 15.00 bude mše sv. za naše rodiny s obnovou manželských slibů. Po 
mši sv. bude společná beseda na Ostrůvku. Podrobný program najdete 
ve vývěsce. V 18.30 bude příprava rodičů před křtem dítěte a v 19.30 
bude I. příprava na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Děkujeme za sbírku na opravu kostela, která činila 42.680 Kč. Za tento 
dar zaplať Pán Bůh.

V neděli 12. září při mši sv. v 9 hodin chceme Pánu Bohu poděkovat. 
Prosíme zástupce obcí, aby jako každoročně připravili dožínkové věnce. 
Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve farní kanceláři 
za 55 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 10. 9.
17.30 Dolní Bory Adorace Nejsvětější Svátosti.
18.00 mše sv. za rodiče Hořínkovy, syna a rodiče Soškolovy o. P. K.
Neděle 12. 9. dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Prudkovu o. P. K.

Dva víkendy v Křižanově
V Křižanově měli po dva víkendy o zábavu opravdu postaráno. 

Dobrovolníci neformální skupiny Vodotrysk totiž díky grantovému 
programu Make a Connection – Připoj se společnosti Nadace rozvoje 
občanské společnosti a společnosti Nokia zrealizovali svůj projekt Léto 
s Vodotryskem.

Téměř po měsíci, kdy na začátku července proběhla výmalba autobu-
sové zastávky na náměstí, přišel na řadu Workshop Weekend, který se 
konal 7. a 8. srpna. Workshop byl věnován fotografování a nesl poněkud 
tajemný název Camera Obscura. Současně probíhal taneční workshop.

Sobotní dopoledne bylo celé věnováno fotografování. Místo fotoaparátů 
jsme si měli přinést jen krabici od bot. Nikdo pořádně netušil, jak a co se 
s nimi dá vůbec vyfotit. Vedoucí workshopu Ivo Karas nám ale naštěstí 
vše dopodrobna vysvětlil, předvedl a některé z nás zasvětil i do tajů 
fyziky. Postup byl jednoduchý – krabici jsme se zevnitř oblepili černým 
papírem, do víka jsme vystřihli otvor, do kterého jsme nalepili zavařovací 
víčko s malou dírkou. Následně jsme odešli do provizorní temné komory, 
kde jsme si do krabice připevnili fotografi cký papír a celou ji oblepili 
izolepou. Pak se šlo ven, kde měla být pořízena první fotka celé asi 15 
členné skupiny zájemců. Ivoš položil krabici na zem, my jsme utvořili 
skupinku a pak jsme šest minut stáli na jednom místě, aby nás „fotka jasně 
zachytila“. Následně jsme se odebrali zpět to temné komory, kde jsme 
fotku vyvolávali – namočili jsme ji do vývojky, přerušovače a ustalovače, 
a potom šup s ní pod vodu a negativ byl na světě. Abychom získali po-
zitiv, nový fotopapír jsme osvítili s negativem a přehnali ho přes chemii 
(vývojka, přerušovač, ustalovač). Někomu se dařilo, někomu už méně, 
faktem ovšem zůstává, že fotky vznikaly zajímavé. I přes deštivé počasí 
se fotilo do pozdního odpoledne, kdy už začínal další workshop.

Taneční workshop byl v režii Katky Suchánkové, Ivy Majtnerové 
a Hany Bednářové. Asi 12 zájemkyň si zkusilo základní prvky a vazby 
moderního a scénického tance. V neděli odpoledne se pokračovalo ve 
fotografování. Všichni účastníci workshopů byli nadšeni a těší se na 
další pokračování.

Za necelý týden proběhlo v Katolickém domě vyvrcholení celého 
projektu – Filmový nonstop víkend, který byl zahájen navečer v pátek 
třináctého srpna. Toto datum bylo pro některé z nás smolné. Návštěv-
níků – především z řad dětí a rodičů – se sešlo asi 70, ale z technických 
důvodů nemohl být promítán tolik očekávaný Shrek: Zvonec a konec, ale 
pouhý Shrek Třetí. Následující dokumentární snímek Oko nad Prahou 
o architektu Kaplickém a jeho slavné „chobotnici“ přitáhl další desítky 
dospělých. Od desáté hodiny se najelo na vlnu hororů v čele s fi lmem 
Stáhni mě do pekla, který většina mladých označila za nejlepší fi lm 
festivalu. V sobotu odpoledne se s velkým zájmem setkal muzikál Vlasy 
nebo Legendy z Dogtownu o počátcích profesionálního skateboardingu. 
Večer pak patřil novinkám – Twilight sága: Zatmění a Prokletý ostrov. 
Noc byla pro trochu náročnější diváky, protože zahajoval Spalovač mrtvol, 
pak pokračovalo Úplné zatmění o vztahu prokletých básníků Rimbauda 
a Verlaina, Návrat idiota a Protikráličí plot z dob koloniální Austrálie. 
Neděle se nesla v klidnějším tempu a na úplný závěr bylo promítáno Vy-
koupení z věznice Shawshank, které je na webu www.csfd.cz označeno 
jako nejlepší fi lm. Ačkoliv jsme v to nevěřili, po obě noci v sále zůstávalo 
trvale asi 20 diváků – ať už spících nebo sledujících fi lmy plus další.

Po celou dobu měli zájemci možnost občerstvovat se. K mání byl hovězí 
guláš, vepřové a kuřecí řízky, zmrzlinové poháry, míchané nápoje, toasty, 
kofola, pivo a další. Toto občer-
stvení bylo podáváno v suterénu 
Katolického domu.

Celou akci organizačně za-
jišťovalo 15 členů Vodotrysku 
a promítači ze Spolku Kato-
lického domu, kterým všem 
upřímně děkujeme. V neděli 
večer jsme se unaveni a ospalí, 
ale s dobrým pocitem rozešli 
domů , protože všude dobře 
– doma nejlíp. Všem, kteří přišli, děkujeme a opět se na ně těší-
me při další akci.                                                   -text a foto: nag-

1. V průběhu července a srpna se 
na Gymnáziu Velké Meziříčí usku-
tečnila poměrně rozsáhlá investiční 
akce. Došlo k nahrazení starých 
plynových kotlů novými, techno-
logicky mnohem dokonalejšími 
kondenzačními kotli. Dále byly vy-
měněny všechny radiátory novými 
hliníkovými, které svým vzhledem 
i odolností proti poškození výrazně 
zlepší nejen funkčnost topného 
systému, ale přispějí i ke zlepšení 
vzhledu chodeb a učeben. Celá in-
vestiční akce v hodnotě 4,2 mil Kč 
byla hrazena z rozpočtu zřizovatele 
školy – kraje Vysočina.

2. V posledním desetiletí se již 
tradičně ve dvouletých intervalech 
konají na GVM letní konference či 
semináře s matematickou a fyzi-
kální tematikou. V termínu od 18. 
do 22. 8. se zde uskutečnila 31. me-
zinárodní konference Historie 
matematiky, které se zúčastnilo 
44 zájemců o danou problematiku. 
Nechyběli mezi nimi kolegové ze 
Slovenska a Polska. Od 23. do 26. 8. 
2010 pak probíhal v naší škole semi-
nář Matematika, fyzika a podpora 
jejich výuky, kterého se zúčastnilo 
65 učitelů a odborných pracovníků 
ze středních a vysokých škol z celé 
republiky. Akce byla tradičně po-
řádána Komisí pro vzdělávání 
učitelů matematiky a fyziky JČMF 
a Gymnáziem Velké Meziříčí. Letos 

GVM o prázdninách 2010

se však konala i v rámci Individu-
álního projektu národního Podpora 
technických a př írodovědných 
oborů, takže účastníci měli např. 
hrazeno ubytování (v Domově 
mládeže SŠŘS Velké Meziříčí), 
neplatili seminární poplatek apod. 
Zahájení semináře se zúčastnila 
radní kraje Vysočina pro oblast 
školství Marie Kružíková. Zaměře-
ní semináře i jeho účel jsou zřejmé 
z názvu. Z pozvaných přednášek je 
možno uvést alespoň tyto: J. Šimša: 
K současné výuce mocnin a loga-
ritmů na gymnáziích, J. Podolský: 
Obecná teorie relativity a dnešní 
obraz vesmíru, R. Kalousek: Nano-
elektronika aneb Co by nás nemělo 
překvapit ve světě malých rozměrů, 
J. Rákosník: Chvála nepřesnosti, D. 
Hrubý: Komplexní čísla mám docela 
rád. Kromě vyžádaných přednášek 
byly do programu zařazeny i krátké 
přihlášené příspěvky účastníků. Ti 
měli k dispozici podrobnou před-
seminární brožuru, dostali sborník 
ze XIV. semináře o fi lozofi ckých 
otázkách matematiky a fyziky, pro-
hlédli si výrobu v podniku POEX 
a zúčastnili se společenského ve-
čera. Podrobnosti o programu, 
elektronická verze sborníku, jakož 
i prezentace přednášek jsou na 
stránkách http://www.gvm.cz/cs/
seminare.html.

Aleš Trojánek

Účastníci semináře sledují přednášku RNDr. Daga Hrubého Komplexní 
čísla mám docela rád.                                                  Foto: Aleš Trojánek

Odpověď na tuto otázku zná více než čtyřicet účastníků tradiční Ev-
ropské noci pro netopýry, kteří se sešli v pátek 3. září 2010 ve středisku 
ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Dětem i dospělým 
zprostředkoval setkání s těmito zajímavými živočichy zoolog Vlastislav 
Káňa.

Hlasy netopýrů přímo v nejbližším okolí střediska poslouchali ná-
vštěvníci pomocí echolokátoru. 
Lidské ucho je nedokáže zachytit, 
neboť jde o zvukové vlny frekven-
ce ultrazvuku. U našich druhů je 
to mezi 20 kHz (netopýr rezavý) 
a 110 kHz (vrápenec malý), což 
v podstatě znamená dvacet až sto 
deset výkřiků za sekundu. K čemu 
tento „křik“, odborně echoloka-
ce, netopýrům slouží, vysvětlil 
Vlastislav Káňa: „Je způsobem 
orientace v prostoru pomocí ozvěny 
zvukových vln. Netopýři a mezi nimi 
obzvlášť právě vrápenci dovedou 
s echolokací opravdu hodně. Vy-
hnou se překážce tloušťky lidského 
vlasu, na několik metrů spolehlivě 
zaznamenají komára a bez chyby ho 
uloví, bez sebemenších problémů 
prolétají kilometrovými jeskynními 
bludišti.“

Poutavé vyprávění a promítání 
fotografií bylo doplněno dílnou, 
kde si děti mohly vyrobit škrabošku 
netopýra. Milou tečkou na závěr 

Je možné slyšet netopýra?
bylo setkání s živým exemplářem netopýra, který byl následně vypuštěn 
zpátky do přírody.

Noc pro netopýry nebyla jediným podzimním setkáním s živou pří-
rodou ve středisku Ostrůvek. V září čeká zájemce ještě cyklovýlet do 
okolí Velkého Meziříčí, v říjnu pak terarijní výstava a výprava do jeskyní 
Moravského krasu.                                               Text a foto: Jana Audy

Českobratrská 
církev evangelická

neděle 12. 9. 9 hodin bohoslužby 
neděle 19. 9. 9 hodin bohoslužby
  (host: Joel Ruml)
Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24) 
a každý je na ně zván.
Více informací: www.velke-mezi-
rici.evangnet.cz

-PJ- 

Kynologické cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice ve spolupráci 
s Městským psím útulkem Velké Meziříčí pořádají charitativní akci –

trek i se psem

Bludička cup 2010
19. září 2010 na Fajtově kopci od 9 hodin

Trasy pěší, cyklistické, koloběžecké na 10, 30 a 50 km
Výtěžek z akce bude věnován na opravy v městském psím útulku.
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OKÉNKO POLICIE  158Měřínští zvítězili potřetí za sebou
(Pokračování ze strany 1.) Zcela 
s přehledem a bezkonkurenčně 
zvítězil meziříčský místostarosta 
Josef Komínek.

Po součtu všech bodů bylo jasné, 
že Měřínští opět vyhráli. „Vysvětlení 
je jednoduché, spočívá v perfektní 
přípravě,“ zhodnotil úspěšné repre-
zentanty městysu starosta Jiří Servít. 
Družstvo se dostavilo k soutěži 
letos opět ve stejném složení (Aneta 
Exlerová, Aneta Hnízdilová, Jakub 
Láznička, František Panáček), jako 
vloni. „Jeli si zkusit loňské vítězství 
obhájit,“ dodal ještě J. Servít. A po-
dařilo se. Jejich úspěch by mohl být 
pro ostatní týmy, včetně domácích, 
výzvou. Vždyť Měřínští zvítězili 
nejen potřetí v řadě za sebou. Na 
trofeji 4 klíče k velkomeziříčské 

bráně je štítek s jejich jménem coby 
vítěze dokonce sedmkrát. Velké Me-
ziříčí zvítězilo čtyřikrát stejně jako 
Křižanov a Velká Bíteš prvenství 
dosud nevybojovala.

Kulturním zpestřením soutěžní-
ho večera byly orientální tanečnice 
Rahat Lukum z Brna. O nečekaný 
příspěvek se postaral i jeden z di-
váků, svatebčan, který se nechal 
zlákat kádí plnou vody uprostřed 
náměstí a vrhl se nadšeně mezi 
kapry. Z chladné koupele vylezl 
evidentně spokojen.

Závěr celého dne pak patřil skupi-
ně Queen revival, která připomněla 
legendárního Freddieho Mercuryho 
a slavné hity Bohemian Rhapsody, 
Who Wants To Live Forever, Radio 
Ga Ga a další.   Martina Strnadová

Soutěž 4 klíče provázel
i bohatý doprovodný program

Pohodové odpoledne s Harrachem v rámci tradiční soutěže 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně začalo již ve čtrnáct hodin. To diváky na náměstí 
přivítala dechová hudba Muzikanti Ladislava Prudíka, kteří zahráli jak 
lidové písničky, tak moderní.

Za hodinu ji vystřídala další skupina – Na šikmé ploše –, která potěšila 
a příjemně svojí hudbou překvapila zejména mladé posluchače. Po ní 
mělo v 17 hodin následovat vystoupení pro děti s Míšou Růžičkovou, ale 
vzhledem k tomu, že pršelo, dětský program byl přesunut do kina v Jupiter 
clubu. Hudebníci Na šikmé ploše tedy neplánovaně hráli až do pozdních 
odpoledních hodin. Zpívání a tancování s oblíbenou Míšou si nenechaly 
místní děti ujít, přišlo jich nečekané množství, a tak zaplnily celý kinosál.

V průběhu odpoledne i večera měli návštěvníci možnost ochutnat pivo 
z Malostránského pivovaru, který nabízel Vídeňský speciál, tmavého 
a světlého ležáka. Jak zaznělo z úst moderátorů soutěže, v historii byly 
pivovary jak v našem městě, tak v Křižanově, Měříně i Velké Bíteši. 
Ovšem pouze ve Velkém Meziříčí bylo v roce 2004, po 55 letech, vaření 
piva obnoveno.                                                                           Iva Horká

Děkuji za pomoc a podporu při letošním osmnáctém ročníku soutěže 
4 klíče k velkomeziříčské bráně Malostránskému pivovaru, dále fi r-
mám Eurowagon, Rental PRO a McDonald’s a samozřejmě i městům 
Velké Meziříčí, Velká Bíteš a městysům Měřín a Křižanov.

Za pořádající Jupiter club Velké Meziříčí Milan Dufek

Uzavírky kolem Meziříčí postupně mizí

Do Jihlavy
už nemusíte po objížďce

Také hlavní tah z Velkého Me-
ziříčí na Jihlavu je již od prvního 
zář í zprůjezdněn, i když stále 
s omezeními. K jednatřicátému 
srpnu byla ukončena úplná uzavír-
ka mostu u Laviček a řidiči proto 
nemusí zmiňovaný úsek objíždět 
přes Hrbov a Svařenov. Obyvatelům 
těchto místních částí se tak značně 
ulevilo od stovek projíždějících aut 
denně. Problémy působily zejména 
nákladní automobily a kamiony, 
které měly stanovenou objízdnou 
trasu po dálnici. Zástupci města 
Velké Meziříčí proto na základě 
četných stížností občanů apelovali 
na kraj, a ten opravu mostu u Lavi-
ček urychlil a zprůjezdnil jej dřív.

Rekonstrukce mostů na krajské 
silnici II/602 bude i nadále po-
kračovat podle harmonogramu až 
do konce října. Plynulost dopravy 
na Jihlavu je proto stále omezena. 
Na mostě přes rampy západního 
dálničního exitu je vedena střídavě 

jednosměrným provozem a řízena 
semafory – u firmy Auto Opel 
Dobrovolný a u Laviček se práce 
pomalu dokončují a mosty jsou již 
průjezdné. Celému problematické-
mu místu se mohou řidiči vyhnout 
i po dálnici. Tam až do doby, než 
bude rekonstrukce všech mostů 
dokončena, nemusí v úseku Velké 
Meziříčí – Měřín platit mýtné.

Průjezdná je 
i křižovatka u ovčírny

Konečně třetí dopravní omezení 
ubylo v úseku komunikace II/360 
mezi Oslavicí a Oslavičkou. Zde 
je od poloviny srpna zprovozněna 
křižovatka u ovčírny s odbočkou na 
Baliny včetně autobusové zastávky. 
Neprůjezdná je již jenom část komu-
nikace od této křižovatky do Osla-
vice. Cesta z Velkého Meziříčí do 
Třebíče je tak méně komplikovaná.

Zbývající dopravní omezení na 
silnicích II/602 na Jihlavu i II/360 
na Třebíč by měla kompletně zmizet 
do konce října.

Martina Strnadová

Loupil v rekreačním domku, v autě i v hospodě
V ranních hodinách 31. 8. se neznámý pachatel vloupal do restauračního 

zařízení v Ostrově nad Oslavou. Nejprve se pokusil vniknout do hostince 
vstupními dveřmi, ale to se mu nepodařilo. Pouze na nich způsobil vrypy 
nezjištěným předmětem. Dále vypáčil spodní výklopné okno, kterým vnikl 
dovnitř. Odtud odcizil větší množství cigaret různých značek a fi nanční 
hotovost v kovových mincích. Způsobená škoda činí 26.000 korun.

Neznámý pachatel se v době od 15. do 27. 8. hodin vloupal do rekre-
ačního domku v Moravci. Odcizil zde motorovou sekačku, dvě dámská 
horská kola, vysavač a CD přehrávač. Způsobená škoda na odcizených 
věcech a poškozeném zařízení převyšuje 18.000 korun.

Další neznámý pachatel během dopoledne 29. 8. rozbil okénko u pra-
vých předních dveří auta Hyundai Tuscan, které bylo odstavené na polní 
cestě u silnice ve směru z Jívoví na Radenice. Z vozu odcizil CD nosiče, 
dokumenty k vozidlu, z přístrojové desky si odnesl ovládací panel k hand-
sfree a nabíječku do auta k navigaci Tom Tom.

Další vloupání v téže době se stalo na polní cestě u rybníka Holánek. 
Tentokrát pachatel rozbil přední pravé okno u opelu Astry. Z auta zmizel 
pouze autoatlas a sluneční brýle. Způsobená škoda z obou krádeží je 
předběžně odhadnuta na 27.000 korun.

Ukradl stromy
Od konce ledna do konce srpna odcizil neznámý pachatel v k. ú. 

Znětínek dvanáct kusů vzrostlých stromů, čímž vznikla majiteli škoda 
ve výši 4.000 korun.

Havárii na D1 nepřežil
Dne 26. 8. krátce před 11.30 hodin se na 112. kilometru dálnice D1 

ve směru na Prahu stala vážná dopravní nehoda kamionu a osobního 
auta. Šestadvacetiletý řidič Octavie se zřejmě plně nevěnoval dopravní 
situaci před ním a zezadu narazil do zadní části jedoucí nákladní sou-
pravy – tahače a návěsu. Při nárazu zůstal řidič zaklíněn ve vozidle. Na 
místě zasahovali hasiči HZS kraje Vysočina a pomocí vyprošťovacího 
zařízení řidiče vyprostili. Byl dále transportován do nemocnice v Brně-
Bohunicích, kde na následky zranění zemřel.

Řídil opilý
Dne 26. 8. po 9. hodině u Bohdalova kontrolovali policisté z dopravního 

inspektorátu Žďár nad Sázavou vozidlo značky Seat, které řídil pětačtyři-
cetiletý muž. Byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem na 
přítomnost alkoholu v dechu. První dechovou zkouškou byla u řidiče na-
měřena hodnota 0,39 promile alkoholu v dechu a druhou dechovou zkouš-
kou hodnota 0,40 promile. Pětačtyřicetiletý muž je podezřelý z přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Na auto padl smrk
Dne 23. 8. okolo 18. hodiny jel jednatřicetiletý řidič s fábií od Uh-

řínova k Horním Heřmanicím. Vlivem náhlého silného deště a větru 
došlo k pádu několika stromů. Když se řidič pohyboval se svým vozem 
v lesním úseku, došlo k vyvrácení a pádu jednoho smrku na levou zadní 
část vozidla. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Na vozidle vznikla 
škoda ve výši asi 50.000 korun.

Kradl měděné okapy
V době od 19. do 20. 8. neznámý pachatel odcizil 14 metrů měděných 

okapů a 12 metrů měděných okapových svodů z novostavby rodinného 
domu na ulici Na Výsluní ve Velké Bíteši. Pachatel ještě při demontáži 
okapů poškodil fasádu domu, čímž způsobil celkovou škodu ve výši 
43.000 korun.

Odnesl lihoviny i nealko, cigarety i oplatky
Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od 19. do 20. 8. vypáčil ko-

vové dveře vedoucí do restaurace v obci Jabloňov, kde poté odcizil několik 
desítek lahví lihovin, vín a nealkoholických nápojů. Dále si odnesl ciga-
rety, oplatky a drobné mince. Způsobená škoda převyšuje 50.000 korun.

Vykradl auto
Neznámý pachatel vnikl 20. 8. na přesně nezjištěném místě do octavie 

na Velkomeziříčsku. Odcizil z ní peněženku s osobními doklady, fi nanční 
hotovostí a platební kartou. Škoda je vyčíslena na 1.700 korun.

Pohřešovali houbařku
Dne 22. 8. po 14. hodině oznámili příbuzní pohřešování šestašedesátile-

té ženy. Společně sbírali houby u Březského. Naposledy byla paní viděna 
svým synem v 11 hodin, a to v lesním porostu k. ú. obce Vlkov. Deset 
minut před půl čtvrtou bylo pátrání ukončeno. Paní dorazila do místa, 
kde se rodina rekreovala – asi 15 km od místa pohřešování.

Překročil rychlost,
navíc jel bez platného řidičáku

Dne 1. 9. před polednem zastavili policisté z Dopravního inspektorátu 
Žďár n. S. ve Velkém Meziříčí devětačtyřicetiletého muže s fordem. Po-
licisté řidiči naměřili v obci rychlost 64 km/h. Dechová zkouška u řidiče 
na zjištění alkoholu v dechu byla negativní. Policisté dále zjistili, že řidiči 
byla udělena blokace řidičského oprávnění, řidičský průkaz, který řidič 
předložil při kontrole, byl policisty zadržen. Muž je podezřelý z přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Ukradl z kapličky kříž a měděný plech
Neznámý pachatel odcizil dne 2. 9. v odpoledních hodinách ze střechy 

kapličky v Hrbově 3 m2 měděného plechu a ze štítu střechy ocelový kříž. 
Vzniklá škoda se pohybuje ve výši 10.000 korun.

Vybráno z policejního servisu

Meziříčští pomohou povodní zničenému 
Bílému Kostelu

(Pokračování ze strany 2.) „Nás podobná katastrofa zasáhla v roce 1985 
a vím, že každá pomoc tehdy byla k nezaplacení,“ vyjádřil se velkomeziříč-
ský starosta František Bradáč. Původně vedení města navrhovalo pomoci 
Bílému Kostelu částkou poloviční – stotisícovou. Po zvážení reálných 
možností a vzhledem k letošnímu pozitivnímu vývoji daňových příjmů 
do rozpočtu města nakonec zastupitelé fi nanční pomoc zdvojnásobili.

Bílý Kostel nad Nisou je obec s devíti sty obyvateli. „Byli jsme povodní 
postiženi ze sedmdesáti procent. Vodou bylo zasaženo asi dvě stě domů, 
z nichž šest je k demolici. Ze šesti mostů nám zbyl jeden,“ zhodnotil celou 
katastrofu starosta Kostela Jiří Formánek. Poslední srovnatelná povodeň 
postihla obec naposledy v roce 1897. V novodobé historii žádná taková 
nebyla. Navíc byl letos Bílý Kostel postižen nadvakrát, poprvé 7. srpna, 
kdy se vylila řeka Nisa i místní potok, a následně za týden 15. srpna znovu 
během dvacetiminutového přívalového deště.

Infrastruktura obce je vesměs zničená a potřebuje obnovit. Obyvatelům 
chybí i stržené mosty, které je třeba také co nejdříve vybudovat. Lidé 
z vyplavených domů bydlí v prvních patrech či po půdách. Obec proto 
hodlá postavit i jeden povodňový bytový dům alespoň se čtyřmi byty. 
Kvůli povodni byl odložen i začátek školního roku a děti se poprvé vydaly 
do školy v pondělí 6. září.

Voda v obci napáchala škody za desítky milionů korun. Starosta Bílého 
Kostela si proto cení každé pomoci, samozřejmě i té z Velkého Meziříčí. 
„Jsme velice vděčni za tuto fi nanční částku. Patří k největším, které jsme 
dostali. Vážíme si toho,“ dodal Jiří Formánek.                 Martina Strnadová

XVI. ročník DRAKIÁDY
Vážení podnikatelé,
se sklonkem léta vás opět oslovujeme ve věci blížící se
velkomeziříčské drakiády. Letos již šestnácté v pořadí.
Pořádání této dnes již významné společenské akce
se stává stále náročnější. Děti z Velkého Meziříčí i okolí
opět očekávají, že i letošní drakiáda bude tak pěkná a zajímavá jako všech-
ny předcházející. Proto se na vás obracíme se žádostí o sponzorský dar 
a věříme ve vaši podporu jako v minulých letech.

Stejně jako fi nanční a věcné příspěvky uvítáme 
i vaši organizační výpomoc při konání drakiády 
samotné. S tím, jak se akce každoročně rozrůstá

a rozšiřují se doprovodné programy, zvyšuje se
i její organizační náročnost. Proto,
máte-li o tento druh pomoci zájem, 
obraťte se pro bližší informace na Jo-
sefa Komínka a Pavla Janštu. Věříme,

že si vedle fi nanční a věcné podpory této 
všeobecně oblíbené a pro naše město dnes již

typické akce najdete trochu volného času. Přijďte 
se v neděli 26. září podívat na Fajtův kopec.
Za vaše případné příspěvky a dary vám srdečně 
děkujeme.                   Přípravný výbor drakiády

Provoz na Jihlavu brzdí už jen oprava jednoho mostu – nad dálničním 
exitem.                                                               Foto: Martina Strnadová

Půllitr piva vypil nejrychleji velkomeziříčský místostarosta Josef Komí-
nek.                                                                   Foto: Martina Strnadová

Oblíbená ostravská písničkářka Míša Růžičková zavedla děti svými pís-
ničkami do zoo.                                                                 Foto: Iva Horká

Bouřka, která se přehnala přes 
Vysočinu 23. 8. 2010, zaměstnala 
jednotky profesionálních i dob-
rovolných hasičů. Vyjeli celkem 
ke 42 událostem v souvislosti 
s počasím. Nejčastěji čerpali vodu 
ze zatopených sklepů rodinných 
domů a čistili ucpané kanalizace. 
Došlo i k několika pádům stromů 
na komunikace. U Uhřínova spadl 

strom na osobní automobil. Po 
úderu blesku začala ve Zvoli hořet 
kůlna. Plameny za sebou zanechaly 
škodu ve výši 100.000 Kč. Hasiči 
svým zásahem uchránili hodnoty ve 
výši 900.000 Kč. Hasiči také vyjeli 
do letního dětského tábora poblíž 
Uhřínova, kde popadané stromy 
a větve ohrožovaly děti.   

  -HZS-

Bouřka nadělala škody
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Prodám
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Simsona. Velmi zachovalý. 
Platná STK. Cena dohodou. Velké 
Meziříčí. Tel.: 737 942 001.
■ Mrazák Nordline, 130 l, 6 zá-
suvek, energ. třída A, stáří 3 roky, 
používaný 1 rok, jako nový, cena 
3.000 Kč. Tel.: 776 082 265.
■ Motocykl Apri l ia Enduro 
125 ccm. Tel.: 737 486 567.
■ Orig. Al kola na Š Octávii II 
s pneu 195/65/15, Al kola Peugeot 
307 apod. s pneu 205/55/16; Al orig. 
Opel Astra, Zafi ra, Vectra apod. 
s pneu 205/55/16 5× díra; zimní obu-
tá kola na Renault Scénic, Laguna, 
Megan 195/65/15; zimní obutá kola 
Š Octávie I, A3 VW Golf, Leon 
s pneu 195/65/15; ráfky Opel 15 
4×100 mm. Tel.: 777 182 760.
■ Dveře vchodové, plastové, vč. 
zámků a kování, bílé a hnědé, PC 
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. 
Dále plastová okna a zahradní chat-
ku 4×3 m + přesah střechy 0,8 m. Vše 
nové z neuskutečněné stavby. Levně. 
Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.
■ Nepoužitou střešní krytinu 
(obdoba Bramac Natura) bez po-
vrchové úpravy cca 3.800 ks a hře-
benáče cca 120 ks. K dispozici je 
i další nepoužitý stavební materiál. 
Cena dohodou. Tel.: 737 267 503.
■ Bloky Porotherm 30 P+D P15 
– 560 ks á 17 Kč, stropní vložky 
Miako 15/62,5 – 64 ks à 20 Kč, příč-
kovky Porotherm 8 P+D 10 – 38 ks 
à 17 Kč, betonovou chodníkovou 
dlažbu 30x30 – 150 ks á 10 Kč. Tel.: 
775 298 320.
■ Domácí vajíčka, upřednost-
ňuji stálý odběr, do VM dove-
zu, A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ Ječmen jarní – 320 Kč/q, pšenici 
330 Kč/q, větší množství dovezu. 
Tel.: 739 094 327.
■ Babetu Jawa 210-012, málo 
jetá. Tel.: 739 094 327.
■ Čtyřkolku 110 cm3 s SPZ, koň-
ský vůz gumák, bednu za traktor 
do hydrauliky. Ceny dohodou. Tel.: 
725 023 762.
■ Traktor 69.11, neseného čerta, 
tříradličný pluh, kultivátor, čtyř-
metrový smyk, plečku na bram-
bory, žraloka. Cena dohodou. Tel.: 
773 974 976.
■ Stavební výtah Jehla polské 
výroby, výška 11 m, nosnost 600 kg, 
cena dohodou. Tel.: 566 670 108.
■ Ječmen za cenu 300 Kč/q. Tel.: 
775 418 612.
■  Pšenici  – 390 Kč /q.  Tel .: 
732 914 159, Měřín.
■ Štěňata německého ovčáka, 
čistokrevná, odčervená, očkovaná. 
Odběr ihned. Cena 1500 Kč. Tel.: 
731 040 292.
■ Bojler kombi 240 l + 2 měděné 
šneky + topné těleso vyrobené na za-
kázku, pětimilimetrový plech, 2 roky 
v provozu; dále ND na Felicii diesel; 
převodovku na starou Octavii Super; 
ND na Peugeot 205, motocykl dvoj-
sedadlový zn. Zindap (50 cm3) dovoz 
z Německa, domácí pekárnu, Babe-
tu. Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Selata. Tel.: 568 875 123.
■ Dřevěnou patrovou postel 
d. 200, š. 90, v. 180 i s matracemi za 
1.000 Kč. Tel.: 732 638 311.

■ El. sporák se sklokeramickou 
deskou a horkovzdušnou troubou 
zn. Amica. Málo používaný. Pů-
vodní cena 16.900 Kč. Levně. Tel.: 
776 849 323.
■ Čistokrevná štěňata zlatého 
retrívra, očkovaná, odčervená. 
Odběr ihned. Tel.: 608 645 354.
■ Dřevěná garážová vrata, čás-
tečně prosklená, bez rámu, rozměr 
2,4 m×2,6 m. Cena 3.500 Kč. Tel.: 
776 736 890, 566 544 463.
 ■ Štěňata jezevčíka hladko-
srstého, barva černá, s PP. Po 
vynikajících rodičích. Vhodný pro 
myslivce i do rodiny s dětmi. Tel.: 
723 757 710.
■ Ovce na porážku nebo na chov. 
Plaťák délky 6 m cena 6.000 Kč. 
Koňský gumák 2.000 Kč. Hřídel 
na cirkulárku na plochý řemen. El. 
motor 4 koně. Tel.: 604 112 330.
■  Gará ž ová  v r at a  d u b ová 
270×270 cm, 1/3 sklo včetně ocel. 
rámu 12.000 Kč. Garážová vrata 
dvoj. plech, uvnitř polyst. bez rámu 
v. 268 × š. 266 cm 3.000 Kč. Hra-
noly (krovy) 10×12×750 cm, 14 ks 
za 3.500 Kč, 1 m3. Prkna o síle 2 
a 2,5 cm, 2.000 Kč, 1 m3. Bílé tvár-
nice 23×26×60 cm, 15 ks á 20Kč/ ks. 
Dveře vnitřní zachovalé 60 L-P, 
80 P, 90 P, á 80 Kč. Vzduchotlakové 
čerpadlo na olej, benzin a naftu á 
300 Kč, 5 ks. Použité krumpáče, 
sekery bez násad za 50 Kč/kus. PB 
bomby na 2 kg za 90 Kč. Decimální 
váha za 100 Kč. Naftová kamínka 
Buda mini 150 Kč. Žluté drátěné 
sklo v kovovém rámu – balkon 
apod. 150 Kč. Kamna Petry (3 ks) 
za 120 Kč. Tel.: 566 522 741.
■ Vykrmené prase, eventuálně 
půlky. Tel.: 732 861 170.
■ Obkladačky bíle, 20 m2, rozměr 
20×15 cm. Obkladačky bílý mramor 
o rozměru 20×25 cm2, dlažba ke-
ramická o rozměru 25×25 cm2. Při 
odběru celé nabídky sleva, vše za 
2.500 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Jehňata, ovce a berana. Ruším 
chov. Tel.: 608 108 322.
■ Domácí prase, váha 140 kg, 
32 Kč/1 kg. Tel.: 732 510 287.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Starší vchodové dveře pravé, 
šířka 90 cm. Tel.: 777 349 594.
Nemovitosti
■ Prodám slunný byt 3+1, orien-
tovaný na J-Z, ve 4. patře panelo-
vého domu s výtahem ve Velkém 
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění 
+ ohřev vody vlastním plynovým 
kotlem. Jde o družstevní byt s mož-
ností převodu do OV, cena k jednání 
1.580.000 Kč. Nejsme RK. Volejte 
na tel.: 603 158 990, 605 263 882.
■  Prodám byt ve VM, 3+1, 
OV. Cena 1.590.000 Kč. Tel.: 
732 570 375.
■ Koupím byt 2+1 ve VM za 
rozumnou cenu. Děkuji. Tel.: 
732 988 285.
■ Prodám rodinný dům ve VM, 
střed města, bez zahrady. Tel.: 
607 685 157.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
ve Velké Bíteši, ihned volný, nová 
plastová okna, koupelna, WC. Tel.: 
605 551 246.

■ Prodám zánovní byt 4+kk 
(97 m2) v pěkné lokalitě ulice 
U Světlé, a to včetně garáže, 
cena a podmínky při jednání, 
RK nevolat. Tel.: 777 750 363.

■ Hledám ke koupi dům nebo 
chalupu k rekreaci v okolí V. Me-
ziříčí, Křižanova, V. Bíteše do 1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám pozemek v Měříně, 
výměra 1426 m2, cena 120 Kč/m2, 
tel.: 732 914 159.

■ Prodáváme chatu na celoroční 
bydlení v Nesměři ve Velkém Me-
ziříčí; zděný byt 3+1 ve VM; chaty 
v Netíně a ve VM; dům v Borech; 
dům na Náměstí ve VM. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám domek ve VM – 2 po-
koje, předsíň, komora, přípojka el., 
nový vodoměr a elektroměr, před 
rekonstrukcí. Terasovitá zahrada – 
celkem 563 m2, v blízkosti MHD. 
Možnost vestavby a nástavby. Tel.: 
732 514 345.
Pronájem
■  Pronajmu byt 1. katego-
rie ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
602 718 096.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviško-
va. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy, od 1. 9. 2010, částeč-
ně zařízený. Tel.: 566 543 760, 
737 982 196.
■ Pronajmu garáž v Čechových 
sadech na ulici Čermákova ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 605 178 206.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Novosady od 1. 10. 2010. Tel.: 
608 887 154.
Daruji
■  Št ěňat a  l a br a d or a ,  o d -
běr asi koncem září, VM. Tel.: 
604 153 318.
■ Štěňata menšího vzrůstu, vhod-
ná k dětem, do bytu i na zahradu. 
Možno zaslat foto e-mailem. Tel.: 
777 640 679.
■ Koťata – dvě, stáří dva měsíce. 
Tel.: 737 104 451.
■  Starš í  kuchyňsk ý stolek 
80×80 cm. Tel.: 776 309 174.
■  Štěňátka kř í žence  malé -
ho vzrůstu, dvouměsíční. Tel.: 
604 349 377.
■ Vyvýšenou postel ze dřeva, 
bez matrace, bíle mořená. Tel.: 
605 231 202.
Seznámení
■ Svobodný 38letý muž hledá 
štíhlou ženu k vážnému seznámení. 
Jedno dítě není překážkou. Tel.: 
604 413 706.
■ Žena v důchodu, cyklistika, auto-
turistika, domácí práce, se seznámí 
s mužem v důchodovém věku, vyšší 
postavy z Velkého Meziříčí – Žďáru 
n. Sáz. a okolí. Tel.: 732 514 345. 
Různé
■ Ustájím koně. Za krmný den 
85 Kč. Tel.: 737 542 951.

■ Doučím angličtinu – všech-
ny úrovně. Příprava na zkouš-
ky FCE. Konverzační hodiny. 
Office English. Dlouholeté 
zkušenosti. Tel: 731 074 097.

■ Upeču různé druhy cukroví 
na oslavy, svatby, vánoce. Tel.: 
603 486 635.
■ Žena v důchodu, pečlivá, svědo-
mitá, hledá práci ve VM nebo ve Žďá-
ře nad Sázavou. Tel.: 732 514 345.

Doučím mat., fyz. a základy 
AJ (6.–9. tř.). Připravím k přijí-
macím zkouškám na SŠ (mat.).

http://www.mat-fyz.cz,
tel.: 774 621 703.

Goodbell – JAZYKOVÉ STUDIO
hledá zkušeného lekto-
ra anglického jazyka.

Své CV zasílejte na:
goodbell@goodbell.cz,

tel.: 605 989 380.

Pravidelné zájmové vzdělávání 
pro děti od 4 let

CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH
DĚTSKÁ HERNA „VERVÁLEK“
DRAMATICKÝ
FLÉTNA
GYMNASTIKA
HLINĚNKA
LOGOPEDIE
MALÍ ŠIKULOVÉ
PROGRAMOVÁNÍ PRO MŠ
TANEČNÍ SOUBOR „RADOVÁNEK“
VÝTVARNÝ

Zájmové útvary pro děti 
1.–3. tříd ZŠ

ANGLICKÝ JAZYK
BASKETBAL
BOTANICKÝ KROUŽEK
CRAZY TEAM
CVIČENÍ NA MÍČÍCH
CVIČENÍ PRO DĚTI S NADVÁHOU
DRAMATICKÝ
FLÉTNA
FLORBAL (7–10 LET)
GYMNASTIKA
HÁZENÁ
HASIČSKÝ
HLINĚNKA
KLUB ČTENÁŘŮ
LITERÁRNÍ A FILMOVÝ KLUB
LOGOPEDIE
MALÍ ŠIKULOVÉ
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
–PŮLROČNÍ PROGRAM
MALÝ CUKRÁŘ
MALÝ KUCHAŘ
MAŽORETKY
MINIHÁZENÁ
MLADÝ CHOVATEL ANEB HRÁTKY
SE ZVÍŘÁTKY
MLADÝ KUTIL
PALIČKOVÁNÍ
PAPÍROVÝ MODELÁŘ
PRAKTICKÁ DÍVKA
PROGRAMOVÁNÍ
PROP KLUB
RUSKÝ JAZYK
SMAJLÍCI
SPORTOVNÍ
ŠACHOVÝ
TURISTICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ
TANEČNÍ SOUBOR „BUTTERFLY“
VÝTVARNÝ
VÝTVARNÉ PRÁCE S TEXTILIÍ

Zájmové útvary pro děti 
4. – 9. tříd ZŠ

AEROBIC
ANGLICKÝ JAZYK
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
BASKETBAL
BOTANICKÝ KROUŽEK
COUNTRY TANCE
CRAZY TEAM
CVIČENÍ NA MÍČÍCH
CVIČENÍ PRO DĚTI S NADVÁHOU
DĚTSKÝ PARLAMENT „PARDEM“
DRAMATICKÝ

Jezme to, co nám chutná, ale snažme se mít rádi 
to, co je zdravé.

Tímto krásným mottem srdečně zveme všechny, 
kterým není zdraví duševní i tělesné lhostejné, na 
osmý ročník Dne zdraví ve Velkém Meziříčí. Letošní 
ročník se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2010 od 10 do 
17 hodin v Jupiter clubu a přilehlých prostorách, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

A co vám letošní Den zdraví nabídne?
K mání bude široký sortiment bioproduktů, jako 

je zelenina a ovoce, biomouka, produkty z kravského 
mléka. Ochutnáte špaldovou kávu, čaje, mošty, poma-
zánky či saláty. V nabídce produktů nebudou chybět 
cereální celozrnné výrobky, včelí produkty – med, 
medové pivo, medovina, medoví želé medvídci. ZERA 
(Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.) 
představí nejen značku Vysočina regionální produkt, 
ale také výrobky držitelů této značky (Tasovské placky, 
produkty z medu, pivní produkty, výrobky Benedictus, 
drobné šperky a oděvní doplňky). Nebudou chybět 
ani ekologicky šetrné čisticí prostředky, kosmetika 
z konopí, přírodní kosmetika s ukázkami masáže. 
Nezapomínáme ani na děti – představíme zde biodro-
gerii, látkové pleny, šátky a nosítka, biooblečení pro 
děti, přírodní hračky a připraven bude herní koutek pro 
děti. Zájemci o netradiční stavitelství si budou moci 
prohlédnout ukázky stavebního materiálu z konopí. 
Duševní potravou pro návštěvníky mohou být odborné 
knihy či poradenství harmonizující tělo i duši. Součástí 
Dne zdraví bude již tradičně možnost zkontrolovat si 
zdarma svůj zdravotní stav s VZP. Kluby zdraví budou 
letos mj. zastoupeny odborníkem na zdravou výživu, 
který na základě výsledků měření a testu poskytne 

Den zdraví opět ve Velkém Meziříčí
odborné poradenství, jak vysoké hodnoty snížit, jak se 
zbavit tuku, nadměrného BMI, cholesterolu apod.

Představíme UNICEF s projektem,,Adoptuj panen-
ku, zachráníš dítě‘‘. Cena ručně šité panenky je 600 Kč, 
ovšem cena skutečná je mnohem vyšší, je to cena 
lidskosti v podobě pomoci dětem v chudých oblastech 
naší planety. Ke zdravému životnímu stylu patří také 
tělesný pohyb a krásný druh pohybu s vlastní fi lozofi í 
nám předvedou příznivkyně cvičení tai chi. V průběhu 
celého dne budou moci návštěvníci zhlédnout zajímavé 
fi lmy s ekologickou tematikou, které se budou promítat 
na podiu v sále. Ti z vás, kteří jsou zruční, si tu také 
přijdou na své – v tvořivých dílničkách si budou moci 
vyrobit voňavý polštářek či šperk z polodrahokamů. 
Pro zvídavé návštěvníky budou připraveny výstavy 
s tituly: PVC ve zdravotnictví, Chemické havárie, 
Zdraví, A zase ta příroda. Sál a přilehlé prostory ozdobí 
aranžmá z rostlin. K dispozici bude velké množství 
informačních materiálů týkajících se ekologického 
zemědělství a ochrany životního prostředí. Svoji čin-
nost představí školy, ZO ČSOP, Charita, Město Velké 
Meziříčí – Zdravé město, SEV Ostrůvek, Chaloupky 
o. p. s. Pro soutěživé lidi máme připravený drobný 
kvíz o ceny. A pokud dosud váháte navštívit Den 
zdraví, máme pro vás připravenou ještě jednu zají-
mavost – prosklený úl se živými včelami. Celou akci 
fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí 
ČR v rámci kampaně Září – měsíc biopotravin a Město 
Velké Meziříčí.

Den zdraví pořádá Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek ve spolupráci s Jupiter clubem a Městem 
Velké Meziříčí. 

Ing. Jana Janová

DRAMATICKÉ STUDIO (14–18 LET)
DRÁTKOVÁNÍ
ELEKTRO
FILATELISTICKÝ
FLÉTNA
FLORBAL
GYMNASTIKA
HASIČSKÝ
HÁZENÁ (6–11 LET)
KALANETIKA
KERAMIKA
KLUB ČESKÉHO JAZYKA
KLUB ČTENÁŘŮ
KLUB MATEMATIKŮ
KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU
(OD 14 LET)
KYTARA
LETECKÝ MODELÁŘ
LITERÁRNÍ A FILMOVÝ KLUB
MALÁ KOPANÁ
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
–PŮLROČNÍ PROGRAM
MALÝ CUKRÁŘ
MALÝ KUCHAŘ
MAŽORETKY
MINIHÁZENÁ (6–11 LET)
MLADÝ CHOVATEL ANEB HRÁTKY
SE ZVÍŘÁTKY
MLADÝ KUTIL
MLADÝ NOVINÁŘ
MLADÝ ZDRAVOTNÍK
NĚMECKÝ JAZYK
PALIČKOVÁNÍ
PAPÍROVÝ MODELÁŘ
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
PRAKTICKÁ DÍVKA
PROGRAMOVÁNÍ
PROP KLUB
PSANÍ NA POČÍTAČI
RADIOAMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
RYBÁŘSKÝ
RUSKÝ JAZYK
SMAJLÍCI
STEPAEROBIC
STOLNÍ TENIS
STŘELECKÝ
ŠACHOVÝ
ŠITÍ A VÝROBA STŘIHŮ
TVORBA WWW STR ÁNEK A PRE-
ZENTACÍ
– PŮLROČNÍ PROGRAM
TURISTICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ
TANEČNÍ SOUBOR „HEAVEN“
ZÁKLADY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
VÝTVARNÝ
VÝTVARNÉ PRÁCE S TEXTILIÍ
Pravidelné zájmové vzdělávání 

pro mládež od 15 let
AEROBIC
ANGLICKÝ JAZYK
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
COUNTRY TANCE
CRAZY TEAM
CVIČENÍ NA MÍČÍCH
DĚTSKÝ PARLAMENT „PARDEM“
DRAMATICKÝ
DRAMATICKÉ STUDIO

DRÁTKOVÁNÍ
FILATELISTICKÝ
FLÉTNA
FRANCOUZSKÝ JAZYK
KALANETIKA
KERAMIKA
KLUB ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU
(RÉTORIKA)
KYTARA
LETECKÝ MODELÁŘ
MALÁ KOPANÁ
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
–PŮLROČNÍ PROGRAM
MAŽORETKY
MLADÝ KUTIL
MLADÝ NOVINÁŘ
NĚMECKÝ JAZYK
SMAJLÍCI
STEPAEROBIC
STOLNÍ TENIS
STŘELECKÝ
ŠITÍ A VÝROBA STŘIHŮ
PALIČKOVÁNÍ
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
PROGRAMOVÁNÍ
PSANÍ NA POČÍTAČI
RUSKÝ JAZYK
TVORBA WWW STR ÁNEK A PRE-
ZENTACÍ
– PŮLROČNÍ PROGRAM
TURISTICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ
ZÁKLADY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Pravidelné zájmové vzdělávání 

pro dospělé
AEROBIC
ANGLICKÝ JAZYK
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
COUNTRY TANCE
CVIČENÍ NA MÍČÍCH
CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI
DRAMATICKÉ STUDIO
DRÁTOVÁNÍ
FRANCOUZSKÝ JAZYK
KALANETIKA
KERAMIKA
KLUB LETECKÝCH MODELÁŘŮ
KLUB ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU
 (RÉTORIKA)
Malování na hedvábí
– PŮLROČNÍ PROGRAM
NĚMECKÝ JAZYK
PALIČKOVÁNÍ
PROGRAMOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
RUSKÝ JAZYK
STŘELECKÝ
ŠITÍ A VÝROBA STŘIHŮ
TVORBA WWW STR ÁNEK A PRE-
ZENTACÍ
– PŮLROČNÍ PROGRAM
TURISTICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ
VÝTVARNÉ PRÁCE S TEXTILIÍ
ZÁKLADY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ

Bližší informace na www.ddmvm.cz 
nebo tel.: 566 781 851–853

Městský psí útulek daruje
4 štěňátka, starší fenku 

Bišonka, roční pejska kří-
žence.

Tel.: 723 778 248.

INFORMACE SVAZU DIABETIKŮ
PORADENSKÉ DNY

Územní organizace Svazu diabetiků po letní přestávce provádí měření 
glykémie,cholesterolu a tlaku krve. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin 
v Klubu důchodců, Komenského 6. Členství ve svazu není podmínkou 
k účasti. Dále nabízíme ke čtení dialiteraturu a občerstvení, kávu nebo 
čaj zdarma. 

Srdečně všechny zve výbor, předseda ÚO-SD Josef Savara.

Počítač pro každého 
Klub pro dospělé (zájmový útvar 
při DDM), pro věkovou kategorii 
30–100 let. Základy Windows, 
Internet. U účastníků loňského ZÚ 
naváže výuka na získané znalosti.
Informace a přihlášky na tel. čís-
le: 566 781 853 nebo v kanceláři 
DDM.
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LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a s tá tních svátc ích 9 –17 hodin ,  w w w. le r y.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DO 28. 9.!

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Základní i pokračovací kurzy 
snižování  nadváhy STOB 
od 14. září 2010 ve Velkém Meziříčí. 
Více na ek.stob@seznam.cz.

Tel.: 605 010 666.

Objednáváme kvalitní nosnice.
Prodej od 18. 9. od 13 hodin. 
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 604 707 728.

pro začátečníky (úplné), mírně 
a středně pokročilé, pod vedením 
Mgr. Petry Táborské v rozsahu 50 
vyučovacích hodin, (od října 2010, 
2 hodiny týdně na ZUŠ Poříčí)

cena: 3.500 Kč
(Předběžné přihlášky a informace 
na tel.: 776 328 632, doba konání 
kurzů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 21. 9. 2010 
v 17 hodin, v učebně na ZUŠ Poříčí)

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety
Hliníkové ploty
www.rolux.cz

pavelbroza@tiscali.cz
mob: 603 938 395

Volejte tel.: 732 513 684.

Akciová společnost POEX Velké Meziříčí hledá

se zaměřením na import 
Požadavky:  – SŠ/VŠ vzdělání
 – anglický jazyk slovem i písmem
 – znalost práce na PC 
 – ochota cestovat, časová fl exibilita
Základní pracovní náplň: – komunikace se zahraničními obchod-
  ními partnery 
 – koordinace projektů
 – zabezpečování nákupu surovin

Svůj strukturovaný životopis zasílejte na adresu info@poex.cz 
do 17. 9. 2010.

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

vám nabízí k pronájmu
● poslední volné obchodní plochy
● reprezentativní kanceláře
● krásné a exkluzivně umístěné byty

Bližší informace na:
www.novysvit.cz, info@novysvit.cz,
nebo na: 722 964 554
AVISTA TEAM, s. r. o.
Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

Společnost ENDIS, a. s., Příkopy 39 594 27 Velké Meziříčí
příjme do pracovního poměru:

* seřizovače a obsluhu CNC obráběcích strojů – soustruhy, frézky. Požadu-
jeme vyučení v oboru s praxí, výhodou znalost progamů Faunuc, Sinumeric, 
Heidenhain, Acramatic.

* technolog – seřizovač CNC strojů s praxí, se znalostí zpracování technolo-
gických postupů a návrhů TPV, vzdělání střední odborné s maturitou

* programátor CNC strojů s praxí, se znalostí zpracování výrobních programů 
v programech Fanuc, Heidenhain, Sinumeric, Acramatic, SŠ nebo VŠ vzdělání.

Nabízíme výhodné platové podmínky. Dobré pracovní zázemí. 
Tel.: 566 516 101, e-mail: horka@endis.cz

– děti 3.–5. třída – 1700 Kč/polo-
letí (1 hod/týden)

– příprava ke zkouškám i maturitě
– začátečníci, mírně pokroč ilí 

i pokročilí
Kurz 50 lekcí/2 hod týdně – 
3500 Kč
Individuálně i v menších skupinách 
– od 150 Kč/lekce
D o m l u v a  m o ž n á  n a  t e l . : 
608 909 121
Mgr. Jitka Bártová

Kurzy angličtiny 2010/2011

Tel.: 602 950 763.

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

Pracovník odboru výstavby
– majetkoprávního oddělení
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 8. 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,
● středoškolské vzdělání technického směru – obor stavební, zemědělský, lesnický,
● znalost geodezie a kartografi e výhodou,
● velmi dobrá znalost práce na PC, práce s GIS výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● komunikativnost, časová fl exibilita
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 příslušníků obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě očekáváme do 24. 9. 2010 do 12 hodin na adrese:
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.

Jazyková škola se zaměřením na výuku 
angličtiny 
● večerní kurzy pro veřejnost ve šk. roce 2010/11 

zahajují od 4. října
● rozřazovací test zdarma, profesionální pří-

stup, důraz na konverzaci, skupinky již od 
6 studentů

● výuka a zápis na ZŠ Školní, Velké Meziříčí
● termín zápisu: 29. září 17 – 18.30 hodin
● více info na www.goodbell.cz,

tel.: 608 724 819

Přijmeme pracovní sílu
do herny Park Křižanov –

obsluha 
za barem.

Nástup možný ihned.

Plat od 11.000 Kč.

Kontakt Martin Chalupa – 
608 885 771.

Goodbell
JAZYKOVÉ

STUDIO

  

 

Půjčky pro každého 70.000–500.000 Kč
pro zam., OSVČ, ženy na MD, důchodce 

i pro nezaměstnané
bez registru, zástavy, ručitele

akce 100.000 Kč za 2.000 Kč,
akce 200.000 Kč za 4.000 Kč

Tel.: 720 110 688

ZZN Hospodářské potřeby, a. s., prodejna 
Třebíčská 1540, Velké Meziříčí

nabízí
hutní materiál, široký sortiment ručního nářadí,
pracovní obuvi a oblečení, potřeb pro chovatele

a zahrádkáře.
Od 10. 9. 2010 do konce měsíce září

SLEVY na vybraný sortiment zboží + SLEVY na hutní materiál.
Při větším odběru hutního materiálu množstevní slevy.

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci.

Tel.: 566 522 068, 777 250 230, e-mail: kolouchova@zzn-hp.cz.
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FOTOGALERIE: SOUTĚŽ 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ – 4. 9. 2010 (více na www.velkomeziricsko.cz)

Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně si odvezlo družstvo Měřína.                                Foto: Martina Strnadová Soutěžní večer vystoupením zpestřily tanečnice Rahat Lukum.                                  Foto: Martina Strnadová

Jedním z úkolů byl lov kaprů z kádě následovaný přípravou bram-
borových špízů.                                       Foto: Martina Strnadová

Místo peněz utržila sládková výplatu od sládka.
Foto: Martina Strnadová

Sobotní program uzavřela skupina Queen revival.
Foto: Martina Strnadová

Odpoledne na náměstí vystoupili Muzikanti Ladislava Prudíka.                                      Foto: Iva Horká Skupina Na šikmé ploše pokračovala do pozdních odpoledních hodin.                                     Foto: Iva Horká
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
SRPEN – ZÁŘÍ 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

Poděkování

* * *

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 13. září  2010, ukončení do konce prosince 2010. 
Uzávěrka přihlášek 10. září 2010. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
– vždy v pondělí, (kromě 27. 9., 15. 11.)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, střední škola řemesel a služeb, 
ostatní), II. kurz – začátek v 19 hodin (hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie, střední škola řemesel a služeb, ostatní).
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby. Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se 
třídou i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní 
lekce, ples v bílém  a závěrečná barevná prodloužená. Platba v hotovosti 
s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském odě-
vu! Informace a přihlášky na program. oddělení JC tel.: 566 782 004 (005), 
po – pá 8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.     -prog-

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kteří máte studentské 
taneční kurzy nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve  ve l ké m s á le  Ju p i t e r  c lu bu  ve  Vel ké m Me z i ř íč í .
STARLET taneční škola manželů Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických 
i moderních).
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyučovacích lekcí, 
začátek kurzu v pondělí 4. 10. 2010 ve 21 hodin, 
ukončení kurzu 29. 11., možnost pokračování v kurzu 
pokročilých (leden–únor 2011). Uzávěrka přihlášek je 
1. 10. 2010. Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
Přihlášky a bližší informace na programovém oddě-
lení JC tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá (8–16 hodin).

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že si již 
mohou předplatitelé vyzvednout permanentky do Ho-
ráckého divadla Jihlava pro divadelní sezonu 2010–2011 
na programovém oddělení Jupiter clubu v I. patře. Permanentky je 
nutné si vyzvednout nejpozději do konce měsíce září 2010.         -prog-

Přestože už není rok mezi námi, 
stále se připomíná vším dobrým, 
co ve svém životě vykonal – ať 
mezi členy hasičského sboru nebo 
Vlastivědné a genealogické společ-
nosti – především ale jako náš milý 
tatínek a dědeček, pan
Josef Jaša
(2. 3. 1934–6. 9. 2009)
z Velkého Meziříčí.

Vzpomínají dcery s rodinami

Dne 7. 9. 2010 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Karel Chalupa
z Laviček.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 7. 9. uplynulo už 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček, pan
František Horký
z Horní Libochové.

Stále vzpomíná
a nikdy nezapomene manželka

a syn s rodinou. 

Dne 9. zář í 2010 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana
Viléma Kašpara
ze Šeborova
a 6. prosince 2010 jeho manželky 
Anežky Kašparové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Před třiceti lety dne 7. září 1980 
tragicky zahynul náš kamarád 
Karel Pešek
z Radostína nad Oslavou.

Stále vzpomínají
spolužáci z gymnázia

a třídní profesor.
IV. C (1979–1983)

Děkujeme všem, kteří se dne 28. 8. 2010 přišli rozloučit s naší mamin-
kou, paní
Marií Jeřábkovou.
Dále děkujeme pracovníkům
velkomeziříčské pohřební služby za jejich profesionální přístup.

Dcery s rodinami

Děkujeme všem, kteří přišli na poslední rozloučení s paní
Oldřiškou Fialovou.
Děkujeme také za projevy úcty a květinové dary.

Manžel a děti s rodinami

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

14. 9. přednáška  Obec Hluboké u Náměště Libor Smejkal
21. 9.  přednáška  Národní parky Jižní Afriky voj. kaplan Petr Svoboda
 5. 10. přednáška Socotra Jement Mgr. Marie Klementová
  Zemědělství bez traktorů VGS, 
12. 10.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Poslední mohykán na Vysočině nad Jihlavou
19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.

Pátek 10., sobota 11. v 19.30 hodin
DOSTAŇ HO TAM!
Hudební byznys se bohužel hroutí a podle toho vypadá dusná porada jed-
noho vydavatelství, na níž se marně hledají nápady na jeho resuscitaci. Až 
jistý Aaron Green přijde s nápadem, že by se dal ve slavném klubu Greek 
Teatre v Los Angeles uspořádat vzpomínkový koncert enfant terrible rock-
ové scény, Alduse Snowa. Kdyby Aaron věděl, jak si to tímhle nápadem 
zavaří, asi by si ho odpustil. Od „laskavého“ šéfa dostane 72 hodin na to, 
aby dojel pro Alduse do Londýna a přivezl ho do L. A. tak, aby vlezl na 
jeviště v Greek Theatre přesně deset let poté, co na něm stál naposledy. 
Aldusovo renomé rockové legendy bohužel doprovází slovíčko „bývalá“, 
protože po jednom příšerném singlu a bolestivém rozvodu „vypadl z vla-
ku“ a zpátky mu nepomohly chlast, drogy ani jednorázové přítelkyně, 
přestože je prakticky nepřetržitě užívá. Aaronovým úkolem bude sebrat 
tuhle lidskou trosku a přepravit ji v šibeničním termínu přes oceán. 
Jenže Aldus nemíní svou kůži prodat lacino, a tak ho Aaron chtě nechtě 
pronásleduje peklem nočních londýnských klubů, bohémských eskapád 
a šokujících zážitků, které normální smrtelník jen tak nerozdýchá. V hlav-
ní roli J. Hill, R. Brand, R. Byrneová, T. McKinney, Z. Salmon. Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Středa 15. v 19.30 hodin
POČÁTEK
Vaše mysl je místem činu.
Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění 
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, 
kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila 
vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také 
z něj udělala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane 
Cobb šanci na vykoupení. V hlavní roli L. DiCaprio, J. Gordon-Levitt, 
E. Pageová, T. Hardy. Režie Ch. Nolan. Sci-fi  fi lm USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 148 minut
Pátek 17., sobota 18. v 19.30 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl to „Sex ve městě“, 
kdyby život neměl v záloze pár překvapení… Režie Michael Patrick King. V hl. 
roli S. J. Parkerová, K. Davisová, C. Nixonová, K. Cattrallová, M. Chen. Ro-
mantická komedie USA, původní znění, české titulky. Ml. přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 141 minut
Sobota 25. v 19.30 hodin
DOPISY PRO JULII
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. V hlav-
ních rolích se představí A. Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!, 
oscarová V. Redgrave (Zvětšenina) a G. García Bernal (Špatná výchova). 
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Středa 29. v 18 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, rodinný 
příběh, v němž hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské předsta-
vivosti. Kuky se vrací představuje v kontextu současné domácí kinemato-
grafi e skutečně jedinečný snímek a to nejen pro své zaměření na rodinné 
publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a mo-
derní kombinaci hraného a animovaného příběhu, plného akčních scén 
a vtipných dialogů. Režie: Jan Svěrák. Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka.
K. Nováková. Mládeži přístupný.
Vstupné:70, 72 Kč 95 minut
Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
SMLOUVA S VRAHEM
V hlavní roli J.-P. Léaud, M. Clarkeová, K. Colley. Režie 
a scénář Aki Kaurismäki. Film Finska, Švédska, Francie, Velká 
Británie, SRN, 1990. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 80 minut

Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto 
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, 
Vanda Hybnerová

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin

Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Více strana 10.,
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice. Máš rád(a) pohyb, tanec 
a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? A je ti alespoň 7 let? Pak neváhej 
a přijď mezi nás. Tancujeme klasické country a line dance. Chceš-li 
se o nás dozvědět víc, máš možnost na www.kosatky.tym.cz, bližší 
info na tel.: 739 470 248, e-mail: prectisi3@seznam.cz, T. Vidlák.

Pozvánka na
přátelské setkání bývalých (i současných) 
pracovníků v telekomunikacích z pošt ve 
Velkém Meziříčí a Velké Bíteši.
Sejdeme se v pátek 10. září v 17. hodin v restauraci u Wachtlů.

Permanentky nutno vyzvednout na programovém oddělení JC, tel. 
566 782 004. Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 
260 Kč. Změna programu vyhrazena!

Nepůjde elektrický proud
Úterý 14. 9. 2010 od 7.30 do 15 hodin. Oblast: ulice Příční – č. p.: 1237/7, 
846,/9, 890/5, 892/1, 893/8, 906/6, 914/2, 923/4. Ulice Slepá – č. p.: 1838, 
1839, 1840/3.                                                                              -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 11. 9. MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí, 
tel.: 603 206 336. Neděle 12. 9. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.  Zdroj: http://www.nnm.cz
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pondělí 27. 9. Studenec
sobota 16. 10. Trnava
sobota 23. 10. Vídeň
úterý 16. 11  Studenec
sobota 20. 11. Vídeň

* do 30. 9. 2009 ve výstavní síni Jupiter clubu

TREFOS TŘEBÍČ: Josef Březina, Martin Bukovský, Mi-
chaela Hasíková, Josef Hlavnička, Petr Hofman, Ladislav 
Horák, Jaroslav Kršek, Žaneta Malá, Libor Papoušek, Karel 
Pšenka, Josef Pavelka, Pavel Rybníček, Věra Ryšková, 
Miroslav Sedláček, Miroslav Teplý

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Komunitní škola Tasov, o. s., zve rodiče s dětmi na

soutěžní odpoledne

které se koná v sobotu 11. září 2010 na hřišti za sokolovnou 
v Tasově. Start od 14 do 15 hodin. Pro účastníky jsou připra-
veny na jednotlivých stanovištích soutěžní úkoly a po jejich 
úspěšném splnění čekají na soutěžící odměny. Občerstvení je 
zajištěno. V případě deště se akce bude konat v sokolovně. – kr-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
VELKÁ BÍTEŠ
Pořádá
tradiční hodovou zábavu se skupinou

která se uskuteční v pátek 10. září 2010 
ve 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 
482 ve Velké Bíteši

SOUTĚŽ o volné vstupenky
Opět přinášíme našim čtenářům soutěž. Až do pondělí 27. 9. 2010 
můžete zkoušet štěstí v soutěži o volné vstupenky na koncert skupiny 
Kryštof, který se uskuteční v sobotu 2. 10. 2010. Ve středu 29. 9. 
zveřejníme jména tří vylosovaných výherců, kteří získají každý 2 
volné vstupenky. 
Otázka:
Kdy poprvé vystoupila skupina Kryštof ve Velkém Meziříčí?
Správnou 
odpověď 
vepište do 
kuponu 
(viz. níže) 
a vystřih-
nutý pak 
doneste 
do redak-
ce nej-
později 
v pondělí 
27. 9. do 
12 hodin. 

-red-

Program:
16 hodin mše sv. v místní kapli
16.45 hodin svatováclavský průvod obcí
17 hodin příjezd sv. Václava na nádvoří zám-

ku, životopis sv. Václava, vystoupení 
kejklíře Vítka, Společnosti histo-
rického šermu TAS, Lučišnického 
spolku Sherwood. K poslechu a tanci 
hraje skupina J. P. Exxpres.

První divadelní představení v rámci sezony podzim 2010
Neděle 19. září v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v pátek 24. září 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o.,Velké Meziříčí pořádá v úterý 5. října 2010 od 
19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu
show travesti skupiny SCREAMERS
s názvem
SCREAMERS V ŠAPITÓ.
Rezervace a prodej vstupenek od 8. září 2010 na program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004 – 5, 566 782 001.

Čtyři ženy se sejdou 
po smrti manžela jedné 
z nich. Jsou kamarád-
ky, věkově na rozhra-
ní, inteligentní, vtipné 
a  každá svým svéráz-
ným způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá 
další rozuzlení. Čí muž to tedy byl? V divadelní komedii se řeší mezi 
přítelkyněmi morální dilema jako věrnost a zbabělost, přátelství, práce 
a peníze, čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, 
co když to byla láska? Rozuzlení je šokující! Hrají: Dáša Bláhová, Dana 
Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou

Středa 13. října 
Divadelní představení

Neděle 28. listopadu

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení.                           -prog-

Čtvrtek 25. listopadu

Pátek 5. listopadu
tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem

– termín tohoto vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011

Pátek 15. října

(není součástí předplatného)

v 19.30 hodin v kinosále, 
vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
220 Kč na místě

Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč 
v předprodeji a 240 Kč na místě. Zarezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout do 27. 9.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pod vedením HANY CEJPKOVÉ 
pořádá

– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 1 lekce – dvě vyučovací ho-
diny)

– zahájení kurzu čtvrtek 7. října 2010 – ukončení kurzu – 10. února 
2011 – keramická dílna v Jupiter clubu – suterén

– cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 
keramiky

– kurz se uskuteční vždy ve čtvrtek cca v 16 hodin, pokud bude větší 
počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy – tj. první od 15.00 do 16.30 hodin, 
druhý od 17.00 do 18.30 hodin.

Seznámení s různými technikami
– modelování a výroba dekorativní a užitkové keramiky
– práce na hrnčířském kruhu
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel. 566 782 004-5, programové 
oddělení Jupiter clubu.
Uzávěrka přihlášek 30. září 2010.                                                    -prog-

* do 30. září Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

otevřeno 16. 9. 12–16 hodin, 17. 9. 10–16 hodin, 18. 9. 13–16 
hodin. Informace pro zájemce o vystavování modelů: DDM 
Velké Meziříčí, tel.: 566 781 852. 

* od 16. do 18. září v Domě dětí a mládeže Velké Meziříčí

výstava obrazů Mgr. Evy Rosové,
obrazy z let 2004–2009, 2. samostatná výstava

* do 19. září předsálí kina Jupiter clubu

Muzeum Vysočiny Třebíč s Městským muzeem ve Velké Bíteši vás zve 
na výstavu

Výstavní sál Městského muzea 
ve Velké Bíteši. 8. 9.–8. 10. 2010. 
Pracovní dny: 8–12, 14–16 hodin. 
O hodové sobotě 11. 9. 9–17 hodin, 
neděle 12. 9. 9–18 hodin.

Zahájení ve středu 8. září

Pátek 10. září
19 hodin TATA BAND a jeho dixilend pod vedením J. Kučery 
 hraje ve sklípku „na Pětce“
19 hodin Rocková noc live ROCK MADE IN GAMBRINUS
 (Demonium, Gate, Crasher, Ine Kafe)
20 hodin hodová zábava se skupinou RENOVACE, Kulturní 
 dům, Vlkovská 482

Sobota 11. září
14 – 16 hodin SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU.
 VIII. ročník přehlídky souborů a krojovaných skupin 
 z Podhorácka
20 hodin POSEZENÍ U CIMBÁLU ve sklípku „na Pětce“ 
 hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
21 hodin HODOVÁ DISKOTÉKA S MARTINEM HR-
 DINKOU a hosty

Neděle 12. září
 8 – 9 hodin  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana 
 Křtitele
 8.00 – 11.30 hodin  STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové 
 kapely HANAČKA z Břestě
 9.30 – 11.30 hodin  DECHOVÁ KAPELA VYSOČANKA z Brtnice – 
 pod májou
12.00 – 12.15 hodin KOLEČKO PRO CHASU pod májou
13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
13.30 – 14.30 hodin DOMÁCÍ A HOSTÉ – pod májou vystoupí děti 
 národopisného souboru BÍTEŠAN
15 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy 
 pod májou s rychtářem a právem
16 – 20 hodin ve sklípku „na Pětce“ hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
 PRESPOLAN
16 hodin  LOSOVÁNÍ HODOVÉ
 TOMBOLY

Ukončení středa 15. září
17 hodin  KÁCENÍ MÁJE
19 hodin HODOVÉ DOZVUKY
 S KAPELOU PRO-ROCK 
 ve sklípku „na Pětce“

Otevřené výstavy a doprovodné akce                                          -icvb-
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Dětské 
rybářské 
závody

Tuto neděli se uskutečnily ry-
bářské závody pro děti z Netína. 
Ty po skončení rybaření obdržely 
drobné ceny od místních stolních 
tenistů a občerstvily se opékáním 
párků. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat hlavně Petru Sýkorovi za 
organizaci závodů a krásně prožité 
nedělní odpoledne.

Děkují malí rybáři,
děti z Netína

FC VM – Sokol Křoví 3:0 (0:0)
Střelci: 50. Střecha, 56. Netolický, 
81. Souček. Rozhodčí: Šimák – 
Kůrka J., Nechvátal. Diváků 80. 
Sestava domácích: Invald – Mucha 
O., Večeřa Z., Střecha, Halámek 
– Netolický (57. Dočkal), Souček, 
Jedlička, Bouček – Veselý (45. Ví-
tek), Ďurica (88. Smejkal L.).
Na umělé trávě začala Benfika 
tak, jak se na domácí sluší a patří 
– aktivně. Jenomže i přes její tlak, 
který započal s úvodním hvizdem, 
byli nebezpečnějším mužstvem 
hosté, a to díky přesným nákopům 
na rychlého Čejku, jehož šance pa-
cifi kovala velkomeziříčská obrana 
a gólman nejen s maximálním 
úsilím, ale občas i s určitou dávkou 
štěstí. Naší rezervě chyběla opět 
odvaha a přímočarost ve finální 
fázi. Když k tomu připočteme ještě 
„tradiční“ nepřesnosti, nejčastěji 
nevynucené chyby padající na vrub 
nesoustředění se na „snadné“ herní 
situace, vyjde nám z této rovnice, 
že nejnebezpečnějšími příležitost-
mi byly pro domácí v první půli 
znovu četné standardní situace, 
ze kterých ovšem uhodilo až pět 
minut po přestávce… To si totiž 
na Jedličkův centr následující po 
Součkem nakrátko rozehraném 
rohu naskočil Střecha a hlavou 
přehodil příliš vyběhnuvšího Kar-
mazína v brance Křoví. A bylo ještě 
veseleji – o šest minut později se na 
hranici šestnáctky odvážně uvol-
nil Netolický a nádhernou ranou, 
která zapadla do šibenice branky 
hostí, dal domácím kopačkám klid. 
Hosté zbraně nesložili, jenže Čejka 
byl přeci jen osamocen a již velice 
důsledně hlídán, a tak byl nejne-
bezpečnějším a nejlepším hráčem 
Křoví exkapitán Benfi ky Kružík, 
který v celku našeho soupeře 
hostuje. Jenže i míč z jeho hlavy 
šel mimo branku, stejně tak i další 
střely jeho spoluhráčů, vyslané 
ovšem většinou z uctivé vzdálenos-
ti. Na kopačkách Křoví přibývalo 
s běžícím časem nervozity, naopak 
domácí měli zápas stále více pod 
kontrolou. Defi nitivní jistotu jim 
dal v 81. minutě jeden z nejlepších 
hráčů utkání Souček, když na půlicí 
čáře vybojoval míč na kapitánu 
Křoví L. Němcovi a svůj samostat-
ný nájezd s přehledem proměnil. 
V závěru ještě neproměnil velkou 
šanci Ďurica, který sám před bran-
kářem tak dlouho osciloval mezi 
zakončením a příhrou na volného 
Vítka, až o míč přišel. Za daného 
stavu to ovšem velkomeziříčskou 
rezervu tolik nebolelo. Body zůsta-
ly doma a vítězství rozdílem třídy 
má svou cenu.  

                 -kre-
I. A tř. sk. B

Ježek Rantířov – FC VM B 3:2 
(2:2)
Střelci: 4. a 65. Kovačík, 43. Ku-
bík – 29. Ďurica (PK), 32. Souček. 
Sestava hostí: Simandl – Netolický, 
Souček, Střecha, Halámek – Bou-
ček, Jedlička, Dočkal (70. Večeřa 
J.), Kafka (75. Smejkal) – Ďurica, 
Vítek (86. Kaminaras). Rozhodčí: 
Tesař. Diváků 80.
Dlouhé oťukávání se bohužel 
na mokrém, ale výborném hřišti 
v Rantířově nekonalo. Po špatně 

pokryté levé straně hostí pronikl do 
velkého čtverce ve 4. minutě Kubík 
a jeho prudký přízemní centr umís-
til na zadní tyči skluzem do branky 
domácí „buldozer“ Kovačík. Hosté 
hru postupně vyrovnali, ale Kafka 
v jejich první velké příležitosti ne-
dokázal ani vystřelit a přišel o míč. 
Do hry dostala Benfiku přísná 
penalta, kterou nařídil rozhodčí 
Tesař za držení Součka po zahrání 
velkomeziříčského rohového kopu. 
S přehledem ji proměnil Ďurica 
a neboť se domácí i po ní věnovali 
místo hraní fotbalu spíše diskuzím 
s rozhodčím, netrvalo dlouho, než 
z pozice stopera prošel jejich ne-
koncetrovanými řadami s míčem 
na noze Souček, jenž nedal umís-
těnou střelou k tyči rantířovskému 
brankáři Šeredovi žádnou šanci. 
V této fázi jakoby na hřišti bylo jen 
jedno mužstvo – Benfi ka. Jenomže 
přes totální převahu nedokázala 
domácí dorazit. Těsně vedle pálil 
agilní Bouček, po jeho akci měl 
pak obrovskou šanci na uklidňující 
třetí branku dobře hrající Vítek, 
jenže „zavřel oči“ a z malého vápna 
nedal. Opět platilo nedáš – dosta-
neš. Domácím, kteří se v této fázi 
dostávali na naši polovinu pouze 
dlouhými nákopy totiž dokázali po 
odvrácení jednoho z nich vrátit míč 
bleskurychle zpět za obranu, tam si 
naběhl pro změnu středem hřiště 
nekrytý Kubík a Simandl byl proti 
jeho přesné koncovce bezmocný.
Po přestávce zůstala veškerá polo-
časová předsevzetí v kabině. Domá-
cí Benfi ku zejména uprostřed pole 
jasně přehráli a gólu nakonec nedo-
kázal zabránit ani Simandl, který 
kryl několik vyložených šancí, ani 
bojující, ale přetížená obrana. Naší 
záloze jednak stále zoufaleji chyběl 
pohyb a rovněž se nevyvarovala 
mnoha zbytečných ztrát míčů. Od-
říznutí útočníci mnoho přihrávek 
nedostali. Gól nakonec padl po 
standardní situaci, když Střecha 
podklouzl v souboji s Kovačíkem 
a míč z hlavičkového souboje obou 
hráčů prolétl za Simandlova záda. 
Benfi ka se pokusila o vyrovnání, 
ale zůstalo jen u pokusu. Jedinou 
opravdu vyloženou šancí byla stře-
la osamoceného Kafky, který po 
chytrém přepuštění Jedličky mířil 
z dobré pozice bohužel kamsi vedle 
a vysoko… Závěr dohráli domácí 
nanejvýš zkušeně, tlak hostí zcela 
rozmělnili a mohli i zvýšit – jejich 
obrovské brejkové příležitosti ale 
Simandl dokázal s pomocí obrán-
ců zpacifikovat… Benfika se už 
zmohla jen na sérii standardek, 
kterou ovšem domácí s přehledem 
eliminovali. Za druhý poločas si 
domácí vítězství plně zasloužili. To 
co v něm hosté předvedli, bylo totiž 
zoufale málo.                        

-kre-
 1. Čáslavice-Sádek 5 5 0 0 15:5  15
 2. Hartvíkovice 5 3 2 0 11:5  11
 3. Přibyslavice 5 3 1 1 13:8  10
 4. Bohdalov 5 2 1 2 11:8  7
 5. Stonařov 5 2 1 2 10:9  7
 6. Náměšť n. O.-Vícenice 5 2 1 2 7:11 7
 7. V. Meziříčí B 4 1 2 1 8:6  5
 8. Kouty 4 1 2 1 3:3  5
 9. Křoví 5 1 2 2 14:15 5
10. Rapotice 4 1 1 2 10:9  4
11. Třešť 5 1 1 3 4:7  4
12. Bedřichov 4 1 1 2 7:11 4
13. Rantířov 4 1 0 3 8:13 3
14. Budišov-Nárameč 4 0 1 3 10:21 1

Turnaj starších žákyň
Poslední prázdninový víkend pro-
běhl v Havlíčkově Brodě přípravný 
předsezonní turnaj starších žaček. 
Trenéři měli k dispozici většinu 
hráčského kádru, připadajícího 
v úvahu pro náročnou podzimní 
část divizní soutěže. Proto do 
turnaje nominovali dvě družstva. 
V soubojích s domácím celkem 
a hráčkami Bohunic mohli vyzkou-
šet různé herní varianty. V herním 
projevu našich týmů se pak ukázaly 
i slabiny, na kterých bude nutné do 
začátku soutěží zapracovat.

Výsledky:
Sokol VM A – Havlíčkův Brod 
21:26, – Bohunice 24:19, – Sokol 
VM B 30:13,
Sokol VM B – Havlíčkův Brod 
14:18, – Bohunice 17:21.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková Ve-
ronika – Kratochvílová Hana (23), 
Partlová Markéta (16), Studená 
Kateřina (13), Zezulová Kristýna 
(11) Sedláčková Klára (7), Rosová 
Tereza, Škrdlová Renata (7), Ko-
pečková Kateřina (18), Koudelová 
Eliška (7), Bačová Soňa (4), Do-
ležalová Romana (3), Koudelová 
Tereza (1), Uhlířová Eva. Trenéři 
Záviška, Partlová.

Turnaj dorostenek
V neděli 5. září proběhl v pro-
storách sportovní haly přípravný 
turnaj dorostenek. Pozvánku na 
tuto poslední herní prověrku před 
startem prvoligové soutěže přijalo 
celkem pět týmů. Přítomní diváci 
mohli vidět „v akci“ úřadující 
mistryně České republiky hráčky 
Havlíčkova Brodu, družstvo Zory 
Olomouc vedené bývalým trenérem 
reprezentace žen dr. Lubomírem 

Krejčířem, hráčky Pardubic a celek 
prvoligových starších dorostenek 
Třebíče, v jejichž barvách se před-
stavilo i pět našich talentovaných 
hráček, které budou v této soutě-
ži hostovat. Celkovým vítězem 
se staly Hanačky, které prošly 
turnajem bez porážky a ukázaly 
svoji kolektivní sílu velmi dobrou 
připravenost. Druhou příčku obsa-
dily házenkářky Třebíče, bronzový 
stupínek patří hráčkám Havlíčkova 
Brodu, za nimiž následovaly mla-
dičké domácí naděje, které v sou-
boji pravdy porazily výrazným 
rozdílem Pardubické.

Výsledky:
Sokol VM – Zora Olomouc 16:31, 
– Spartak Třebíč 18:25, – Jiskra 
Havlíčkův Brod 21:26, – SKH D-P 
Pardubice 34:18.

Pořadí:
1. Olomouc 105:58 8
2. Třebíč  94:79 6
3. Havlíčkův Brod  77:72 4
4. Velké Meziříčí  89:100 2
5. Pardubice  61:116 0
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika-Kratochvílová Monika 
(18), Necidová Kristýna (17), Zá-
višková Iva (10), Studená Kateřina 
(5), Partlová Markéta (12), Krato-
chvílová Hana (16), Rosová Terezie, 
Sedláčková Klára (4), Zezulová 
Kristýna (2), Kopečková Kateřina 
(2), Koudelová Tereza (1), Nechvá-
talová Natálie (2). Trenéři Záviška, 
Vidláková, Partlová.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 11. září
8.00 mladší žáci KP Brno, 9.15 star-
ší žáci KP Brno, 11.00 I. liga mladší 
dorostenky Zora Olomouc, 13.00 
II. liga ženy Měnín                 -záv-

Krajské soutěže 2010/2011
V nastávající sezoně budou šachisté 
z Velkého Meziříčí a přilehlého 
okolí opět účinkovat v utkáních 
družstev kraje Vysočina. Tým VM 
A nastoupí do krajského přeboru, 
kolektiv VM B do regionální soutěže 
(pravděpodobně skupina „Východ“). 
Zdejší hráči však budou reprezen-
tovat i jiné oddíly, např. ŠK Gordic 
Jihlava, Caissu Třebíč, TJ Náměšť 
nad Oslavou a Sokol Jámy. Domácí 
zápasy Spartaku VM A se mají 
hrávat v restauraci v Domě zdraví, 
kde se budou konávat i čtvrteční 
večerní tréninkové partie našich 
hráčů + část přeboru našeho města; 
domácí zápasy celku Spartak VM B 
a nedělní dopolední tréninky, jakož 
i část přeboru VM, by měly být 
pořádány v kulečníkovém salónku 
restaurace U Kozů na Sokolovské 
ulici. O výsledcích týmů A i B bu-
deme pravidelně informovat.
Přebor Velkého Meziříčí 2010/2011 
se realizuje každým rokem, nu 
a nejinak tomu bude i letos. Poprvé 
půjde o klání obohacené věcnými 
cenami pro nejlepší účastníky – 
zato však o klání interní, tj. ryze 
uzavřené v rámci našeho města 
a okolí, tedy neofi ciální, nezapo-
jené do systému klasifi kace ELO 
Šachového svazu ČR. Přihlášky 
zájemců registrovaných i neregis-
trovaných se přijímají do 20. září 

v hostinci U Kozů (čtvrtky 18–22 
hodin, neděle 9–12 hodin), nebo 
osobně u M. Čtveráčka a V. Pařila. 
Hrací tempo partií: 2 hodiny na 40 
tahů plus 1 hodina do konce pro 
každého z obou hráčů; celková 
doba trvání jednoho duelu tedy činí 
maximálně šest hodin, to namísto 
dřívějších sedmi.

Mistrovství Evropy mládeže
Vrcholné setkání mladých hráčů 
a hráček starého kontinentu se ten-
tokrát uskuteční až na samotném 
jeho okraji, či spíše už mimo něj. 
Pořadatelem letošního juniorského 
šampionátu bude totiž Gruzie a dě-
jištěm přímořské Batumi, hlavní 
město Adžarské autonomní repub-
liky při severovýchodní hranici 
Turecka. Boje nejnižších věkových 
kategorií vyznavačů královské hry 
potrvají od 19. do 29. září. Českou 
republiku odletí reprezentovat také 
zdejší odchovanec. V kategorii do 
12 let bude totiž bojovat žák Vít 
Kratochvíl z Velkého Meziříčí, 
výrazný talent našeho šachu, loňský 
přeborník Moravy a Slezska. Vítko-
vi, jenž navštěvuje I. ZŠ Sokolov-
ská, přejeme, aby ve vzdálené zemi 
prokázal svou herní výkonnost 
a dovednost a aby dobře zastupoval 
jak svou vlast, tak i naše město, 
svou školu, svůj šachový oddíl TJ 
Náměšť nad Oslavou – nu a aby co 
nejlépe prezentoval především sám 
sebe. Oporou mu bude rodičovský 
doprovod. Hodně úspěchů!    -vp- 

MSDD
Starší dorost

FC VM – Sparta Brno B 3:2 (1:2)
Rozhodčí: Petr – Šula, Krejčí. Divá-
ků 35. Branky: Liška (7.), Hejtmánek 
(47.), Smejkal (55.) – Ryšavý (15.), 
Blaha (40.). Karty: žluté – Malec 
(76.). Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Polák, Wasserbauer (50. 
Pospíšil) – Nožička (88. Láznička), 
Smejkal, Malec, Kozuň – Kuřátko 
(45. Hejtmánek), Liška.
K utkání po půl roce nastoupil No-
žička, který si utrhl přední křížový 
vaz. Uzdravili se i obránci Pospíšil 
a Polák. Hráli jsme na podmáčeném 
travnatém hřišti.
Na začátku utkání hned ve 2. min. 
po souboji Kuřátka s brankářem se 
odrazil míč k Liškovi, ten nahrával 
na volej Smejkalovi, ale bohužel 
Smejkal střílel jen do náručí bran-
káře. V 5. min. dával Liška ze strany 
střílený míč do vápna na Kuřátka, 
ale ten střílel z voleje do náručí 
brankáře. O 2 min. později byl ve 
vápně faulovaný Kuřátko a kopala 
se penalta, na tu se postavil Liška, 
který trefi l jen brankáře, ale naštěstí 
se míč odrazil k němu a bez problé-
mu jej doklepl do brány. V 15. min. 
po rohu Lišky hlavičkoval Smejkal 
pod břevno, ale brankář excelent-
ně vyrazil na roh. Od té doby nás 
soupeř začal tlačit, protože jsme 
přestali běhat a dodržovat určité 
pokyny. V 18. min. nepokrytý hráč 
na středu dal křížnou přihrávku 
do lajny, ale Kozuň už nedokázal 
ubránit Ryšavého a dal dloubákem 
gól. Ve 33. min. po centru hostů do 
vápna, hlavičkovali jen do náručí 
Dohnala. Ve 40. min. po tvrdé 
přihrávce po zemi do našeho úze-

mí nikdo z nás nehrál, toho využil 
Blaha a bylo to 1:2.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
s touhou výsledek obrátit. Ve 46. 
min. šel sám po straně na Dohnala 
host. hráč, ale ten střílel jen vedle. 
Ve 47. min. po dlouhém výkopu 
Dohnala hlavičkoval Hejtmánek 
míč do prázdné brány. V 55. min. 
Liška udělal ve vápně dvěma hrá-
čům kličku a následně nahrával pod 
sebe Smejkalovi, ten z voleje dal gól 
a bylo to 3:2. V 69. min. po úniku 
host. hráče z pravé strany do vápna 
střílel těsně vedle levé tyče.
Konečně jsme hráli dnešní zápas 
s útočným tandemem Kuřátko 
a Liška. Od 15. min. do konce 45. 
min. jsme hráli bez pohybu, a to se 
projevilo i na výsledku. Za druhý 
poločas zaslouží kluci pochvalu – 
na hřišti byla vidět velká vůle po 
vítězství. Doufáme, že v příštím 
zápase ve středu proti Vrchovině 
získáme opět 3 body.          -sme,ls-
Krajský přebor – st. přípravka

Pelhřimov – FC VM 5:9 (branky: 5 
Partl, 4 Koudela)
Pelhřimov – FC VM 5:6 (branky: 3 
Rous, 3 Vošmera)
Jihlava – FC VM 3:8 (4 Partl, 2 
Koudela, Chalupa, Burian)
Jihlava – FC VM 10:2 (branky: 
Čech, Rous)
Krajský přebor – ml. přípravka
Pelhřimov – FC VM 4:0
Pelhřimov – FC VM 9:0
Jihlava – FC VM 1:4
Jihlava – FC VM 11:1
Okresní přebor – jednotná pří-

pravka
Nedvědice – FC VM 1:2 (branky: 
Vokurka, Malata)

-ves-

Hledáme fotbalové talenty
Naše přípravka zve do svých řad všechny chlapce a děvčata, kteří 
chtějí hrát fotbal. Zájemci mohou přijít na některý z našich tréninků, 
které se konají pravidelně každé úterý a čtvrtek na stadionu U Tržiště 
vždy od 15.30 hodin. Rodiče, přiveďte své ratolesti, pohyb je zdravější 

než vysedávání u televize nebo u počítače.
Info na tel. čísle: 737 320 599, Zdeněk Veselý

Nábor do basketbalu
Pondělí 13. 9. 2010, 15.00-15.30, tělocvična ZŠ Školní VM,

chlapci 1996-2003, děvčata 1996-2003, případně tel. 777 101 701.
Pokud by zájemcům nevyhovoval termín, tak mohou přijít ve středu 

15. 9. 2010 mezi 15.00 a 15.30.

Pro všechny zájemce z řad dětí zahajujeme 
nábor do přípravky ledního hokeje

Rádi přivítáme všechny děti ročníků 2003, 2004, mladší nebo i starší, 
které se chtějí naučit základům bruslení a hokeje. První trénink pro-
běhne 7. září 2010 od 15 hodin na ZS ve Velkém Meziříčí. Účast na 
tréninku je zdarma. Pro 100% zájemce máme dárek v podobě hokejky.
Přiveďte své děti mezi nové kamarády a dopřejte jim trávení volného 

času ve sportovním duchu.
Více informací na trénincích hokejové přípravky

nebo na tel.: 731 904 231, Petra Judová

Soutěž v požárním útoku

12. kolo Žďárské ligy
Lhotky 19. září 2010 v 11 hodin

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek zve všechny malé i velké 
nadšence, kteří rádi poznávají přírodu ze sedla kola

Cyklovýlet za krásami Velkomeziříčska.
V sobotu 18. září 2010. Sraz ve 14 hodin před ostrůvkem. Trasa: 
Balinské údolí – Baliny – Rohy – Nesměřské údolí (22 km). Co 
s sebou? Kolo v dobrém technickém stavu, sportovní oblečení, pití, 
něco k zakousnutí, děti do 18 let cyklistickou přilbu. Akce se koná 
v rámci Evropského týdne mobility, akci podporuje město Velké 

Meziříčí v rámci programu Zdravé město.

Veřejné bruslení

Motokros Dolní Heřmanice
18. 9. 2010 MORAVIA PITBIKE – CUP

19. 9. 2010 CHALUPA – CUP

Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

So 11. 9. 12.30–14.00
Ne 12. 9. 13.45–15.15
So 18. 9. 14.30–16.00
Ne 19. 9. 14.00–15.30

So 25. 9. 14.30–16.00
Ne 26. 9. 13.45–15.15
Po 27. 9. 10.00–11.30
St 29. 9. 10.00–11.30
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FOTBAL

ATLETIKA

ATLETIKA

STOLNÍ TENIS

LYŽOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

HÁZENÁ

BASKETBAL
Finále

krajského přeboru družstev
Na stadionu Spartaku Třebíč v ne-
děli proběhlo fi nále krajského pře-
boru mužů, žen, juniorů, juniorek, 
dorostenců, dorostenek a žactva.

Konečné pořadí družstev:
starší žákyně

1. TJ Spartak Třebíč 105.50
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 69.00
3. Atletika Jihlava 48.00
4. Centrum-DDM Ledeč n. Sáz. 30.50
5.  TJ Nové Město na Moravě 19.00
V této kategorii byla nejúspěš-
nější Martina Homolová. Vyhrála 
všechny své disciplíny (60 m 8,30 s, 
150 m 20,23 s a dálka 471 cm) a zis-
kem 33 bodů výrazně přispěla k 2. 
místu družstva.

starší žáci
1.  TJ Spartak Třebíč 237.00

2.  TJ Slavoj Pacov 91.00
3.  Atletika Jihlava 82.00
4.  TJ Sokol Velké Meziříčí 76.00

dorostenci
1.  Atletika Jihlava 94.00
2.  TJ Spartak Třebíč 36.00
3.  TJ Sokol Velké Meziříčí 17.00
4.  TJ Nové Město na Moravě 14.00
5.  TJ Jiskra Havlíčkův Brod 13.00
6.  TJ Slavoj Pacov 10.00

junioři
1.  TJ Spartak Třebíč 40.00
2.  TJ Sokol Velké Meziříčí 15.00
3.  TJ Slavoj Pacov 12.00
Na termín 25. září je plánováno 
semifi nále mistrovství ČR žákov-
ských družstev v Pardubicích, kde 
budou (v souladu se soutěžním 
řádem) za Spartak Třebíč startovat 
Jakub Havlíček, Martina Homo-
lová, Hana Kratochvílová, Martin 
Perutka, Radek Švihálek, Iva Záviš-
ková a Michal Kyus.                 -vill-

MSD sk. D
FC VM – Vrchovina 3:2 (2:2)
Střelci: Beran (11.), Jaroš (32.), 
P. Mucha (56.) – Smetana (5. + 33.). 
Rozhodčí: Reich – Ságl, Hájek, 
DS Laca, ž. k. Hort (26.), Berka 
(36.) – Burian (73.), bez č. k. Di-
váků 584. Sestava FC VM: Cha-
lupa – Z. Mucha, P. Mucha, Hort, 
J. Krejčí – Dufek (88. Veselý), 
Berka (85. E. Smejkal), L. Němec, 
Netrda – Jaroš, Beran (68. Pokorný). 
Hosté: Adamec – Polnický, Poul, 
Skalník, Kalich – Šustáček, Wol-
ker (15. Horáček), Michal, Šandera 
(67. Odehnal) – Buchta, Smetana 
(73. Burian).
Domácí v okresním derby před 
početným publikem hodlali napra-
vit svou poněkud pošramocenou 
reputaci z předchozího kola a obuli 
se do soupeře hned od první minu-
ty. V ní také zahrávali rohový kop 
a z následného závaru před Adam-
cem, na kterém se podíleli hlavně P. 
Mucha s Beranem, zakončoval ka-
pitán Velmezu Hort mimo tři tyče. 
I v následujících chvílích domácí zle 
zatápěli obraně Vrchoviny, ovšem 
jen do 5. min., kdy do rozhozené 
obrany Meziříčských udeřili rych-
lým protiútokem hosté. Šandera 
hladce pronikl po vylidněné levé 
straně až do vápna, dal míč pod sebe 
a Smetana zkušeně zajistil svému 
celku brzké a vzhledem k vývoji 
hry překvapivé vedení. Hráči domá-
cího celku zvedli hozenou rukavici 
rychle a zahájili tažení s jediným 
výsledkem – tj. minimálně vyrov-
nat, a to co nejrychleji. Povedlo se to 
v 11. min. po centru na sbíhajícího 
Dufka, Jarošově ostré falšované 
přízemní střele a nekompromisní 
dorážce Berana, který byl včas na 
pravém místě. Snaha otočit výsle-
dek ve svůj prospěch dostala kon-
krétnější podobu až o deset minut 
později. Po průniku Netrdy našel J. 
Krejčí ve vápně volného Berana, ten 
ale v tutové šanci míč špatně trefi l 
a poslal jej vysoko nad. Druhý roh 
domácích žádný užitek nepřinesl 
a stejně se vedlo slibné akci Dufka 
s Beranovou koncovkou. Vzápětí 
se po kolmici L. Němce ocitl před 
Adamcem Jaroš, byl však už příliš 
blízko a míč přes padajícího gól-
mana nepropasíroval. Z následného 
protiútoku mířil Smetana ve výhod-
né pozici těsně vedle a o minutu 
později už zase bylo všechno jinak. 
Po závaru v šestnáctce Vrchoviny 
vybojoval Beran míč pro Jaroše, 
a ten vývoj skóre otočil. Radost 
domácích příznivců však trvala jen 
krátce. Hned z rozehrávky Vrcho-
vina opět nachytala domácí obranu 
v nedbalkách, Polnický přesně 
předložil míč Smetanovi a hosté se 
radovali podruhé. Ještě do přestáv-
ky však mohli domácí jít znovu do 

nejméně jednobrankového vedení. 
Nejprve Jaroš vyzval k průniku 
rychlonohého Duf ka, který se, 
marně stíhán svým strážcem, řítil 
na Adamce, ten však čistou šanci 
zmařil. O pět minut později se po 
závaru ve vápně hostů ocitl v gó-
lové pozici Beran, ale po zákroku 
hostujícího brankáře z toho byl jen 
další roh. V 56. min. se po centru 
zprava ocitl v jasné pozici Jaroš, 
jeden z obránců však stačil jeho 
střelu tečovat a míč skončil o vlas 
vedle levé tyče. Ještě v téže minutě 
však meziříčský forvard po devá-
tém domácím rohu posunul míč na 
P. Muchu, a ten hlavou dal, jak se 
později ukázalo, vítěznou branku 
Velmezu. V následujících minutách 
se na kopačky obou celků začala 
vkrádat čím dál víc nervozita, fot-
balovost se změnila v řadu osobních 
soubojů s fauly na obou stranách 
a plynulost hry či přesná kombinace 
byly spíš výjimkou. Přesto se šance 
ke změně skóre vyskytly na obou 
stranách. V 59. min. měl takovou 
možnost do vápna pronikající 
Šustáček, trefi l však jen trubkový 
oblouk napínající síť. Dvě minuty 
nato Dufek po Netrdově centru 
pálil už z prostoru vápna nad a v 77. 
min. trefi l hostující Horáček málo 
vídanou střelou od boční autové 
čáry břevno. O pět minut později 
Jaroš, ve snaze obstřelit brankáře 
Vrchoviny, donutil Adamce k efekt-
nímu zákroku a v samotném závěru, 
kdy obrana Velmezu byla opět až 
příliš propustná, Buchta ve vý-
hodné pozici mezi tři tyče zamířit 
nedokázal. Trenér domácího celku 
M. Volf zhodnotil utkání těmito 
slovy: „První poločas se musel 
divákům líbit. Nechyběly nasazení, 
fotbalovost, hrál se otevřený fotbal 
před skvělou diváckou kulisou. 
Měli jsme tlak i šance, bohužel jsme 
místo vstřeleného gólu inkasovali. 
Dokázali jsme sice stav otočit, ale 
ihned z protiútoku jsme opět vinou 
nekoncentrovanosti inkasovali. 
Druhý poločas byl více o boji a díky 
důrazu jsme vstřelili vítěznou bran-
ku. Domnívám se, že naše výhra je 
zasloužená.“

-ber-
MSD sk. D

FS Napajedla – FC VM 0:1 (0:0)
Střelec: Dufek (57.). Rozhodčí: 
Hulcký – Drozdy, Bartoň , DS 
Legierský, ž. k. 2:4 (Jaroš, Hort, 
Krejčí, P. Mucha), bez č. k. Diváků 
250. Sestava FC VM: Chalupa – 
Z. Mucha, P. Mucha, Hort, J. Krej-
čí – Dufek (79. Pokorný), Berka 
(72. E. Smejkal), L. Němec, Netrda 
– Jaroš, Beran (62. Veselý). Na stří-
dání byli také připraveni R. Invald, 
Z. Večeřa a O. Mucha.
Meziříčští odjížděli do Napajedel 
s jasným cílem zakončit řadu ne-
příznivých výsledků a neodcházet 
z napajedelského trávníku s prázd-

nou. Už v první minutě zahrávali 
rohový kop, ze kterého více pro-
fi tovali domácí rychlým brejkem 
bez adekvátního zakončení. Krátce 
nato po úspěšném napadání domácí 
rozehrávky měli Jaroš s Beranem 
ke gólové šanci hodně blízko, 
domácí ji nakonec se štěstím do-
kázali zlikvidovat. Napajedelští 
si uvědomili, že takhle by daleko 
nedošli a odpověděli rychlou akcí 
s křížným pasem, po kterém se 
dostali do slibné střelecké pozice, 
ale mířili těsně nad. Následovala 
výhoda rohového kopu, odražený 
míč se ostrým přízemním centrem 
vrátil do vápna Velmezu a tento-
krát to byli hosté, kteří se štěstím 
situaci zvládli. Ke střele se domácí 
dostali v 10. min. po tr. kopu, kdy 
Chalupa míč vyboxoval za vápno 
přímo k nohám hráče domácího 
celku, ale střela o metr minula 
levou tyč. Hostům se kombinační 
hrou podař ilo územní převahu 
soupeře eliminovat, dostávali se do 
blízkosti branky Napajedel, jenže 
místo zakončení se snažili jít až 
do „kuchyně“, nebo hledali lépe 
postaveného spoluhráče a o šanci 
přišli. 21. min. přinesla největší 
šanci Fatry v průběhu celého zápa-
su. Hosté si špatně převzali útočící 
ekipu domácích, Hort nestačil uha-
sit vznikající požár a napajedelský 
Vácha šel sám na Chalupu. Ten 
však nepodlehl panice a přesně 
načasovaným zákrokem ukradl Vá-
chovi míč přímo z kopačky. V kon-
čící půlhodině prvního dějství pak 
pronikl po pravé straně Dufek, 
jeho centr odvrátila domácí obrana 
s námahou na roh a z něj následující 
závar měl gólovou příchuť. Zůstalo 
však jen u ní. O dvě minuty později 
stačil Chalupa nepříjemnou střelu 
vypálenou za hranicí vápna vyrazit 
jen před sebe, nikdo v zeleném však 
nablízku nebyl. To nastartovalo 
domácí ke zvýšení obrátek, ale do 
gólových šancí je obrana Velmezu 
nepustila. Naopak to byl v samot-
ném závěru poločasu Jaroš, který 
se před šestnáctkou uvolnil, vyslal 
do šance Dufka, jehož střelu vy-
tlačil domácí brankář na čtvrtý roh 
Velmezu. Z něj zakončoval hlavou 
Z. Mucha, ale mezi tři tyče zamí-
řit nedokázal. Hned po přestávce 
zahrávali hosté tr. kop už z ne-
bezpečné vzdálenosti, centrovaný 
míč prodloužil P. Mucha hlavou na 
Berana operujícího před branká-
řem, ten jej však v nelehké pozici 
přehodit nedokázal. Pak se prezen-
toval průnikem z vlastní poloviny 
až k vápnu soupeře J. Krejčí, našel 
na druhé straně nabíhajícího Be-
rana, který už byl mimo výhodný 
střelecký úhel a tak dal vyniknout 
gólmanovi Fatry. Krátce nato to 
byl pro změnu Dufek v šanci, který 
provětral pravou stranu defenzivy 
domácích a jehož centr nabíhající 

Jaroš v jasné pozici o krok minul. 
V 57. min. už jejich spolupráce 
vyšla stoprocentně. Po autu u pů-
licí čáry převzal míč Jaroš, prošel 
s ním před velké vápno a kolmicí 
za obranu vysunul do čisté šance 
Dufka, který s ní naložil náramně. 
Položil si brankáře na perfektně 
připravený trávník a hokejovým 
blafákem elegantně poslal svůj tým 
do vedení. O minutu poději nabuze-
ný a v těch chvílích výborně hrající 
Velmez donutil obranu Napajedel 
faulovat před vlastní šestnáctkou 
pronikajícího Jaroše. Sám posti-
žený se postavil k míči, přízemní 
střelou obstřelil zeď, ale domácí 
brankář byl u tyče včas. O 5 min. 
později po akci Jaroše s Hortem se 
dostal ke slovu opět Dufek, jeho 
průnik zastavili domácí jen za cenu 
rohového kopu, ale ten další změnu 
skóre nepřinesl. Náročný způsob 
hry se s postupujícím časem přece 
jen podepsal ubývajícími silami. 
Domácím se podařilo převzít ini-
ciativu a v závěrečné čtvrthodině 
dostat soupeře pod tlak. Přes důraz-
nou a obětavou defenzivu Velmezu 
se však do gólových šancí nedostali 
a museli se tak spokojit jen s něko-
lika standardními situacemi. Jen 
v 83. min. měla jejich akce gólové 
parametry, ale domácí s ní naložili 
hanebně. Velmez si tak po zásluze 
poprvé odváží z trávy v Napajed-
lech plný bodový zisk.
Trenér M. Volf hodnotil: „Hráli 
jsme od začátku aktivně a v prv-
ním poločase jsme byli domácím 
minimálně vyrovnaným soupeřem. 
Prvních 25 min. druhé půle jsme 
hráli jako z partesu a podařilo se 
nám po krásné akci vstřelit bran-
ku. Konec zápasu se odehrával za 
tlaku domácích, kteří vrhli všechny 
síly do útoku. Nakopávali dlouhé 
míče, ovšem naše obrana dnes 
hrála dobře a nedovolila domácím 
téměř nic.“
V následujícím kole čeká hráče 
a příznivce Velmezu Pelhřimov, 
který na domácím trávníku určitě 
nebude lehkým soupeřem. Utkání 
se hraje už ve středu 8. 9. v 17.00, 
odjezd je předběžně stanoven na 
14.00.

-ber-
 1. Rosice 5 3 1 1 13:6  10
 2. Konice 5 3 1 1 8:5  10
 3. RSM Hodonín 5 3 1 1 8:6  10
 4. Blansko 5 3 1 1 10:10 10
 5. Velké Meziříčí 5 3 0 2 6:8  9
 6. Žďár n. Sáz. 5 2 1 2 13:9  7
 7. Napajedla 5 2 1 2 8:7  7
 8. Vyškov 5 2 1 2 7:6  7
 9. Pelhřimov 5 2 1 2 9:9  7
10. Uherský Brod 5 2 1 2 4:4  7
11. Sparta Brno 5 2 1 2 6:7  7
12. Vikt. Otrokovice 5 2 0 3 12:10 6
13. Tasovice 5 1 2 2 5:11 5
14. Třebíč 5 0 4 1 5:6  4
15. Vrchovina 5 1 0 4 5:8  3
16. DOSTA Bystrc 5 0 2 3 1:8  2

Basketbal v nové sezoně
Nová basketbalová sezona nabírá po-
malu tréninkové tempo. Dorostenky 
BK Velké Meziříčí se připravují na 
svou druhou ligovou sezonu. První 
rok jsme všichni sbírali zkušenosti, 
které bychom chtěli přetavit v naši 
výhodu v dalších sezonách, z nichž 
ta následující právě začala. Děvčata 
mají za sebou první tréninky a pří-
pravný kemp ve Žďáře nad Sázavou. 
Soutěžní utkání začínají v říjnu. 
Během září bude nejen pokračovat 
tréninkové zatížení, ale tým BK 
bude prověřen přípravnými zápasy 
na tradičním turnaji v Kožlanech 
11. a 12. září. Během víkendu nás 
čeká pět ligových a extraligových 
družstev – Nusle, Příbor, Kladno, 
Plzeň a domácí Kožlany.
Žákyně se připravují stejně jako 

dorostenky již od začátku srpna 
s trenérskou dvojicí Kamil Hugo 
a Petr Filla mladší. Kromě příprav-
ného kempu mají za sebou také první 
úspěšný přípravný zápas s týmem 
Prostějova. Druhý víkend v září 
se tento tým vypraví na turnaj do 
Blanska. Soutěž začíná koncem 
října, takže je ještě dostatek času na 
kvalitní přípravu.
V ostatních kategoriích začínají tré-
ninky se začátkem školního roku – 
dívčí přípravky a minižákyně. Nově 
bychom chtěli otevřít také kategorie 
chlapců. Máme eminentní zájem ob-
sadit kategorii U14, což jsou chlapci 
ročníku narození 1996 a mladší. 
Uvítáme všechny zájemce od první 
třídy v kategoriích děvčat i chlapců. 
Zveme všechny zájemce v pondělí 
13. 9. 2010 mezi 15.00 a 15.30 do tě-
locvičny ZŠ Školní, kde budou všem 
předány provozní informace.    -rap-

Je to neuvěř itelné, jak ten čas 
běží. Ve čtvrtek 26. srpna si s Ab-
rahámem podal ruku pan Milan 
Večeřa. S kopanou 
začínal v rodném Ro-
večném. V roce 1989 
přišel za prací do Vel-
kého Meziříčí a také 
zde hned začal hrát za 
A tým mužů. Nejprve 
jako výborný útočník 
a střelec, ale postu-
pem času se z něj stal 
univerzál, kterého tre-
néři využívali na všech 
postech v sestavě. Svoji hráčskou 
závodní kariéru zakončil po sezoně 
1998/99. Ale okamžitě začal hrát za 
tým velkomeziříčských Old Boys. 

Naposledy to bylo v pátek 27. srpna. 
Ale to výjimečně nastoupil proti 
týmu starých pánů v mužstvu Slzy 
Velké Meziříčí, za které hrával 
také velmi úspěšně závodně malou 

kopanou. Výsledek 
tohoto střetnutí nebyl 
důležitý, důležité je, že 
Milanovi i přes mnohá 
zranění stále slouží 
zdraví a je plný elánu 
do života. A stále je 
také věrným přízniv-
cem velkomeziříčské 
kopané, do které také 
př ivedl svého syna 
Jakuba, jenž mu, nejen 

na hřišti, dělá velkou radost.
Milane, vše nej… do dalších let 
života Ti přeje výbor FC Velké Me-
ziříčí a všichni fotbaloví příznivci.

Mistrovství ČR do 22 let
V Břeclavi koncem srpna proběhlo 
republikové mistrovství atletů do 
22 let. Závodů se zúčastnil i 18letý 
Petr Holánek v disciplíně 3000 m 
překážek. Zlepšil si osobní rekord 
na 9:49,74 a obsadil v silné konku-
renci starších závodníků 8. místo.

Dařilo se i členům atletických klubů 
z Vysočiny – získali celkem 6 medailí 
a několik dalších fi nálových umístění.
Další mistrovství ČR, tentokrát žac-
tva, proběhne 11. a 12. září v Praze 
na Slavii. Startovat by z našeho 
oddílu měli Martin Perutka na 100 
a 200 m překážek, Jakub Havlíček 
ve vrhu koulí, a Iva Závišková 
v hodu oštěpem.                     -vill-

V sobotu a v neděli (4. a 5. září 2010) 
se na Fajtově kopci v lyžařském 
areálu Ski klubu Velké Meziříčí 
uskutečnil čtvrtý závod Českého po-
háru v lyžování na trávě. Při účasti 
šesti mistrů světa kraloval v obou 
disciplínách (obří slalom a slalom) 
osminásobný mistr světa Jan Němec 
ze Ski Olešnice. Je to nejrychlejší 

travní lyžař planety, kde mu od 
Evropy, Iráku a Japonska neřeknou 
jinak než „mimozemšťan“. Trať ob-
řího slalomu „prolétl“ fantastickou 
průměrnou rychlostí přes 50 km/h, 
což zdaleka nesvedou zimní lyžaři 
na této trati. Travní lyžování se 
po letech opět vrátilo na Fajťák. 
Celkové výsledky obou závodů 
s fotogalerií najdete na stránkách 
www.skivm.cz.                          -pz-

1. kolo českého poháru
Tatran Bohunice – Sokol VM 
17:30 (7:11)
Los úvodního kola poháru proti 
sobě postavil druholigové celky 
moravské skupiny. Na hře obou 
kolektivů byla znát první ostřejší 
zápasová konfrontace. Časté chyby 
a nepřesnosti v zakončení přeci jen 
v podání našeho týmu nebyly na 
prvním místě. Od úvodních minut 
jsme šli do vedení (0:3, 4:6, 5:9). 
Domácí tým i s málo početným ká-
drem dokázal ještě po první poločas 
vzdorovat a držet se „na dostřel“. 
Po změně stran postupně ubývající 

síly Bohunických znamenaly více 
prostoru a častějších možností ke 
skórování pro naše hráčky (9:14, 
13:20). Poslední fázi utkání pak 
zdecimovaný soupeř dohrával v po-
četní nevýhodě. 7 m–hody 5/3:4/3, 
vyloučení 2:2. Ve druhém kole, 
hraném v úterý 28. září, přivítáme 
na domácím hřišti juniorku Zory 
Olomouc.
Hrály: Lavická J. – Hrůzová J. 
(10/1), Dvořáková Š. (4/2), Plachet-
ská Ji. (4), Salašová I. (4), Ham-
merová T. (1), Svobodová Di. (1), 
Mejzlíková K. (1), Chlubnová J. (1), 
Vidláková R. (1), Plachetská Zu. (1), 
Klusáčková J. (1), Necidová S. (1). 
Trenér ing. Tvarůžek.            -záv-

Stolní tenis ve Lhotkách zápasem 
s Chmelnou vstoupil do své 21. se-
zony. Klub byl založen roku 1990 
Josefem Procházkou. Během 20 let 
za Lhotky nastoupilo 48 hráčů, kteří 
odehráli kolem 14 tisíc mistrov-
ských zápasů. Zdeněk Nevrtal je je-

diným členem, který odehrál všech 
20 sezon a má na kontě kolem 1300 
odehraných mistrovských zápasů. 
V současné době má klub 21 členů.

1. kolo českého poháru
Lhotky – Chmelná 0:10
Lhotky: Musil, Nevrtal, Chylík
Chmelná: Hadrava a Jírů po 3,5; 
Fuk 3                                         -pl-

Nedělní slalom, mistr světa Jan Gardavský, klub Star Suché Lazce T.J.
Foto: Petr Zezula


