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Dnes
SOS poradna

Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebite-
lů) ve středu 10. 8. od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

České fi lmy 
V peřině 
a Lidice

Nenechte si ujít nové české fi l-
my v kině Jupiter club: v pátek 
12. 8. v 18.30 hodin a v sobo-
tou 13. 8. ve 20 hodin hudební 
komedii V peřině s Lucií Bílou 
v hlavní roli. Historický váleč-
ný fi lm Lidice můžete vidět 
v pátek 19. 8. a v sobotu 20. 8. 
ve 20 hodin.
Více na straně 7

Heřmanická 
dechovka

V sobotu 13. 8. se od 16 hodin 
uskuteční již 3. ročník Heřma-
nické dechovky v přírodním 
areálu Dolní Heřmanice.
Více na straně 5

Jupiter club 
připravuje 4 klíče 
k velkomeziříčské 

bráně

Jupiter club připravuje tradiční 
soutěžní klání na sobotu 3. 9. 
od 15 hodin.
Podrobný program naleznete 
na straně 8

Oprava dálničního mostu 
začne již v září

Rekonstrukce dálničního mostu Vysočina ve Velkém Meziříčí bude za-
hájena v září. Investor, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, během srpna 
podepíše smlouvu s dodavatelem stavby a požádá o povolení uzavírky.

Hned v září čeká řidiče uzavírka pravého jízdního pásu pravého mostu, 
kde se budou provádět lokální opravy vozovky. Ty zvýší její únosnost 
pro nárůst zatížení dopravou, které tuto polovinu mostu čeká během 
rekonstrukce vozovky levého mostu. Ta bude následovat hned vzápětí. 
„Během uzavírky levého jízdního pásu bude zrekonstruována vozovka 
na levém mostě. To bude trvat asi sedm týdnů, kdy oba jízdní pásy budou 
uzavřeny mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 144,550-143,850, 
to znamená v délce sedmi set metrů,“ informuje Martina Vápeníková, 
tisková mluvčí ŘSD ČR. Podle zástupců ministerstva dopravy se v žád-
ném případě nepočítá s převáděním dopravy přes město Velké Meziříčí. 
V případě nějaké havárie či kolony na dálnici však není možné sjíždění 
aut do Velkého Meziříčí vyloučit.

Rekonstrukce vozovky levého mostu zahrnuje výměnu asfaltového 
souvrství včetně izolace na nosné konstrukci, opěrách a přechodových 
oblastech, dále výměnu vnitřního potrubí odvodnění mostu, výměnu 
vnějších odvodňovacích žlabů a opravu zábradlí.

V souvislosti s připravovanou akcí zástupci města Velké Meziříčí 
vznesli vůči ŘSD ČR požadavek, aby byl most Vysočina opatřen zábra-
nami proti seskoku sebevrahů, kteří právě zdejší stavbu často volí pro 
ukončení svého života. „Se zábranami proti skoku sebevrahů se nepočítá,“ 
podotkla Martina Vápeníková.

Jak vysvětlil hlavní projektant stavby, projekt na rekonstrukci byl hotov 
dávno předtím a nelze jej jen tak změnit. Metr zábradlí navíc sebevraha 
od jeho činu neodradí a navíc by bylo nutno vše znovu na celou plochu 
mostu důkladně přepočítat – zatížení, působení větru a podobně.

Předpokládané náklady blížící se opravy jsou 96 milionů korun. 
Rekonstrukce pravého mostu má následovat hned v příštím roce 2012.

Martina Strnadová

Most Vysočina
je most na 144. kilometru 

dálnice D 1, který překlenuje 
údolí řeky Oslavy ve Velkém 
Meziř íčí. Jeho rozměry, ale 
i výška nad terénem a způsob 
provedení jsou ojedinělé.

Ve skutečnosti jde o dva sou-
běžné ocelové mosty (pro každý 
směr jeden) stojící na betono-
vých pilířích. Ocelové nosníky 
mají váhu šest tisíc tun. Mos-
tovka dlouhá 425 metrů vede 
ve výšce 77 metrů. Díky těmto 

rozměrům jde o nejvyšší a druhý nejdelší most na dálnici D1. Postaven 
byl v letech 1972–78. Model mostu i další informace o něm lze nalézt 
v muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.     Zdroj: www.mestovm.cz

Dálniční most Vysočina tvoří jednu z nejvýraznějších dominant města. 
Nyní ho čeká nevyhnutelná oprava.                     Foto: Martina Strnadová

Také o letošním létě si mohou 
milovníci rybích specialit zakoupit 
čerstvé živé ryby na sádkách v Mos-
tištích, které provozuje Velkostatek 
Maria Podstatzká-Lichtenstein. Živí 
pstruzi a kapři jsou k prodeji v pátek 
od 11 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 

Hned dva autoři příběhů o rybách se sešli v za-
hradě velkomeziříčské knihovny první srpnový den 
letošního roku. Ten starší z nich, Bohumír Machát 
z Velkého Meziříčí, seznámil přítomné s některými 
povídkami (nejen) o rybách ze svojí třetí připravené 
knihy. Rukopis poslal do vydavatelství a nyní čeká, 
zda bude vydán. „I když došlo ve vedení vydavatelství 
ke změnám, přesto věřím, že uspěji,“ míní spisovatel 
a vášnivý rybář Machát.

Ten během svého čtení z rukopisu dal posluchačům 
možnost vybrat z nabízených návrhů název svojí nové 
knihy. Vyjmenoval několik kapitol – jako například 
Létající candáti, Kráska a sumec, Tečkovaní krasavci, 
Nevšední rybolov, Ukradený sumec či Kouzelný úhoř. 

Rybáři Machát a Opatřil
četli v zahradě ze svých knih

Bohumír Machát poslal do vydavatelství další rukopis

Právě posledně jmenovaná kapitola byla i autorovým 
favoritem. Nakonec s tímto názvem souhlasili i přítom-
ní. Takže nová Machátova kniha by se měla jmenovat 
Kouzelný úhoř.

Po těchto ukázkách následovalo čtení z již vydané 
publikace Jak se krotí sumec. O tomto vodním dravci 
pojednává nejen tato kniha, ale také povídka z nového 
svazku. Jak řekl autor, kdysi ulovili s kamarády parád-
ní kousek, ale někdo jim ho z bazénku na chatě ukradl. 
„A já jsem se až po více než třiceti letech dozvěděl, 
kdo byl ten zloděj,“ svěřil se B. Machát, „a že sumce 
vyudil a snědl. Ale stejně z toho pak dostal žlučníkový 
záchvat.“                           

(Pokračování na straně 3.)

Bohumír Machát (vlevo) drží knihu Dobrodružství kapříka Metlíka, kterou napsal Jan Opatřil (na snímku 
vpravo). Ten zase pózuje s publikací Jak se krotí sumec, již vydal jeho starší kolega Machát. Oba – každý ze svojí 
knihy – četli v zahradě velkomeziříčské knihovny minulý týden.                                                     Foto: Iva Horká

Sádky v Mostištích nabízejí i letos živé ryby
11 hodin. Cena pstruha duhového je 
115 korun za kilogram a kapr stojí 65 
korun za kilogram.

V době výlovů by měla být na-
bídka rozšířena o další druhy ryb, 
jako je například lín, amur, okoun, 
štika či candát.

„Uvažujeme i o tom, že by prodej 
živých ryb probíhal celoročně, 
pouze s výjimkou ledna a úno-
ra,“ dodali pracovníci střediska 
rybářství.

Text a foto: Iva Horká
(Článek je placenou inzercí)



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 29 10. srpna 2011 strana 2

Rozšíření mýta
na jedničky a některé dvojky 

přinese jen problémy
Nějaká chytrá hlava v Praze vymyslela, že mýto se bude platit i na 

silnicích, po kterých dopravci objíždějí dálnice. A další ministr dopravy 
se toho chytil. Prý po tom obce volají.

Také jsem si jako starosta města u dálnice D1, které má s kamiony tu 
nejhorší zkušenost, zprvu myslel, že je to dobrý nápad. Jenže při trochu 
hlubší úvaze, kterou zřejmě nově jmenovaný ministr dopravy neudělal, 
každý zjistí, že vhodným řešením je zrušit mýto úplně a vrátit se zpátky 
k osvědčeným dálničním známkám.

Mýto na silnicích kolem dálnice zaprvé neřeší počet kamionů v obcích. 
Sami tvůrci a propagátoři mýtného ve všech materiálech říkají, že redukce 
počtu kamionů mýtným systémem je nesmysl.

Zadruhé to znamená praktickou likvidaci místních dopravců, zdražení 
lokálních služeb a navíc zavedení nespravedlnosti. Franta z Meziříčí, 
který jezdí s liazkou a vozí třeba hlínu ze staveb v okolí, bude platit mýto, 
protože naše silnice je podle ministerstva objízdnou trasou dálnice. Stavby 
(rohlíky, jablka, mléko, co já vím co všechno) budou v okolí Meziříčí 
tudíž dražší. Pepa z Třebíče, který má stejné auto a živí se podobně, ale 
o dvacet kilometrů dál, nic platit nebude, nemusí zdražovat, tudíž se 
nezdraží ani návazné služby.

Zatřetí, a to je nejdůležitější: celý tenhle blbákov vede jen a jen k tomu, 
že úplně všechno, na co si kdo vzpomene, bude dražší. Mýto neplatí totiž 
ty zlé smradlavé kamiony, mýto platíme my všichni. Kamiony totiž nevozí 
své majitele, ale mandarinky, optické kabely, mouku, cement, zkrátka 
všechno. A to VŠECHNO je o mýto dražší.

Kudy z toho ven? Nejdříve je třeba uznat, že ten obří kšeft fi rmy Kapsch 
je skvělý jen pro ni, nám nepřináší nic, a celý jej poslat do kytek. Mýtné 
brány na dálnici prodat do sběru, nějaká kačka z toho bude. Pak se tiše vrá-
tit k samolepkám. Ty nikoho nenutí a nikdy nenutily, aby dálnici objížděl.

Hrůza, vyděsí se teď obhájci mýtných bran! Nebude z čeho opravovat 
silnice, lidé budou umírat! Jenže je to jinak.

Ono totiž mýto není to hlavní, o co nás stát v souvislosti s ježděním 
a dopravou oškube. Největším zdrojem peněz pro státní rozpočet v souvis-
losti s dopravou je spotřební daň z nafty a benzínu (11 a 13 korun za litr) 
a DPH (5 korun za litr), což je dohromady něco kolem 140 miliard ročně 
(zdroj: Spotřební daň z PHM za rok 2009 podle údajů GŘ cel; výnos z DPH 
z PHM odhadován podle roční spotřeby PHM v ČR, údaje Petrol.cz).

Dalších pět miliard z nás dostanou formou silniční daně (zdroj: Roz-
počet SFDI 2009). Mýto přinese pět miliard, dálniční známky (dodávky 
a osobáky) tři miliardy (zdroj: Rozpočet SFDI 2009).

Zajímavé je, že před zavedením mýta se na dálničních známkách (a to je 
před pěti lety s nižším provozem) vybraly čtyři miliardy (zdroj: Rozpočet 
SFDI 2006). To znamená, že kšeft fi rmy Kapsch přinesl zvýšení státních 
příjmů z dopravy o necelá dvě (čtete správně) dvě procenta. Jinými 
slovy: celé to bylo nanic. Tedy pardon, celé to bylo kvůli 1,5 miliardě 
korun, kterou ročně vydělá Kapsch. Rakouská fi rma sama přiznává, že 
zisk z mýtného představuje čtvrtinu jejího ročního zisku – je třeba také 
připomenout, že sídlo má ve Vídni a daně odvádí tedy kde? (zdroj: http://
www.ct24.cz/ekonomika/26653-sazka-na-myto-fi rme-kapsch-vysla-zisky-
-rostou-trojnasobne/?stepSlider=1)

Stát ročně z našeho cestování vybere něco kolem 160 miliard. Zpátky 
do silnic investuje zhruba padesát, podobnou částku prý dávají kraje – to 
se ale nedá spočítat přesně, tohle číslo je víceméně úspěšně utajováno 
(zdroj: zčásti údaje SFDI a tiskové zprávy jednotlivých krajů). Může to 
být daleko víc, anebo také daleko méně. Stav silnic by ostatně odpovídal 
spíš druhé variantě, nikdo nikdy také nespočítá, kolik nás budou stát 
opravy okresek rozbitých přetíženými kamiony.

Ministerstvo dopravy letos zdražilo mýto o čtvrtinu a stejně tomu prý 
bude od roku 2012. Chlubí se vybranými miliardami, ale přitom do silnic 
vrací asi dvě třetiny z toho, co nám vytahá z kapes. Zkrátka: jestli nám 
mají v Meziříčí přestat ucpávat ulice kamiony a jestli máme mít levnější 
mandarinky, vraťte nám Pražáci samolepky, koukejte se starat o silnice 
a přestaňte blbnout s mikrovlnnými a čipovými nesmysly.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Dne 25. 5. 2011 nabyl účinnosti 
zákon č. 133/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu.

Tento zákon nově upravil lhůty 
pro výměnu starších řidičských 
průkazů.

Podle nové právní úpravy platí, 
že řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 

2002 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2012

b) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 
2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.
Včasnou výměnou řidičského 

průkazu předejdete dlouhému 
čekání na úřadech a budete mít vy-
staven řidičský průkaz v zákonem 
stanovené lhůtě. Pokud necháte 
výměnu na poslední chvíli, nemusí 
být váš řidičský průkaz vyměněn 
včas a nebudete mít platný doklad 
k řízení vozidla.

Výměna řidičského průkazu je 
osvobozena od správního poplatku. 
Řidičský průkaz lze vyměnit pouze 
na příslušném pracovišti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo magistrátu města na území ČR 
(dle místa trvalého pobytu držitele 
řidičského průkazu).

Při výměně s sebou musíte mít:
– platný doklad totožnosti (občan-

ský průkaz, pas)
– jednu fotografii o rozměrech 

3,5 × 4,5 cm
– řidičský průkaz, kterému končí 

platnost.
Lhůta pro převzetí nového řidič-

ského průkazu je nejpozději do 20 
dnů ode dne podání žádosti (popř. 
do 5 pracovních dnů po úhradě 
správního poplatku 500 Kč).

Vzory všech stávajících platných 
řidičských průkazů a další potřebné 
informace lze najít na webových 
stránkách Městského úřadu Velké 
Meziříčí (www.mestovm.cz), popř. 
na webových stránkách Minister-
stva dopravy ČR (www.mdcr.cz, 
www.vymentesiridicak.cz/).

Ing. Marek Švaříček,
vedoucí odboru dopravy

a silničního hospodářství

Změna lhůty pro výměnu 
řidičských průkazů

Hasiči ve Velkém Meziříčí a ve 
zdejším regionu zasahují u výrazně 
vyššího počtu případů než v jiných 
srovnatelných obvodech. Je to stej-
ná situace, jako v případě policie, 
neboť kriminalita je zde také nej-
vyšší z celé Vysočiny. Může za to 
těsná blízkost dálnice D 1.

 „Oproti Bystřici nad Pernštej-
nem, Náměšti nad Oslavou nebo 
Velké Bíteši máme výrazně více 
zásahů,“ potvrzuje velitel požární 
stanice hasičského záchranného 
sboru ve Velkém Meziříčí Jiří Do-
ležal a dodává, „v jejich celkovém 
počtu na všechny typy událostí 
jsme jen těsně za Žďárem, který má 
mnohem víc obyvatel a je daleko 
větším městem, oproti Velkému 
Meziříčí. Ale u nás to srovnává 
dálnice a počet našich zásahů tak 
navyšují dopravní nehody.“ Zcela 
jasně o tom vypovídají čísla. Vel-
komeziříčská profesionální jednot-
ka hasičů v roce 2010 zasahovala 
u 329 událostí celkem, z toho 147 
krát vyjížděla k ohlášené dopravní 
nehodě, a to na dálnici nebo na 
silnici nižší třídy. Jen pro srovnání 
žďárská požární stanice vyjížděla 
v roce 2010 ke 112 dopravním 
nehodám.

Zásahový rajon jednotky požární 
stanice Velké Meziříčí zahrnuje 
vedle samotného města a jeho širo-
kého okolí dalších 44 obcí. K tomu 
navíc patří i bezmála padesátikilo-
metrový úsek dálnice D 1, a to od 
119. po 168. kilometr. Právě kvůli 
ní počet nehod naskakuje. Jednou 
z těch velkých byla událost na 157. 
kilometru D 1 ve směru na Brno 
ze 14. prosince 2010. „Došlo tam 
k nehodě dvou nákladních vozi-
del, těžkému zranění dvou řidičů 
a zablokování dálnice ve směru 
na Brno,“ popisuje událost Jiří 
Doležal. Zejména zásahy u těžkých 
dopravních nehod jsou pro hasiče 
psychicky velmi náročné. Naštěstí 

Velkomeziříčští hasiči
nejčastěji zasahují u dopravních nehod

všechny takové nejsou.
Vedle dopravních nehod zdejší 

jednotka v roce 2010 vyjížděla ke 
114 případům technických pomocí, 
pod nimiž si lze představit likvi-
dace obtížného hmyzu, otevírání 
uzamčených prostor, odstranění 
překážek z komunikací, čerpání 
vody, likvidace sněhových převisů 
apod. Teprve až za nimi násle-
duje počet zásahů u požárů – za 
loňský rok jich velkomeziříčští 
profesionální hasiči likvidovali 31. 
Jedním z důležitých byl třeba zásah 
u požáru hospodářské usedlosti ve 
Vídni, který se stal 11. ledna 2010. 
Další větší událostí byl požár pod-
krovních prostor rodinného domu 
v ulici Ke Třem Křížům ve Velkém 

Meziříčí dne 15. dubna 2010.
Do kategorie požárů hasiči začle-

ňují neohlášené vypalování klestí 
nebo zakázané 
vypalování trá-
vy. Dále tam 
pat ř í  požár y 
l e s a ,  d omů , 
obytných bu-
dov a prostorů 
fi rem. „Nyní se 
také lidé vrace-
jí k topení pev-
nými palivy, 
takže se množí 
i požáry komí-
nů,“ podotýká 
Doležal. Cel-
kově však po-

dle něj v posledních zhruba deseti 
letech požárů ubylo, ale rapidně 
přibylo dopravních nehod.

Zásahů, které hasiči evidují v ko-
lonce ostatní, se vloni událo 28. Při 
takových je lze spatřit v ochranných 
oblecích, neboť jde třeba o likvi-
dace nákaz, šíření chorob, balíčku 
s neznámým práškem a podobně. 
Dalších devět zásahů pak bylo při 
úniku nebezpečných látek.

Profesionální 
jednotka má 

dvaadvacet hasičů
Velkomeziříčskou profesionální 

jednotku hasičského záchranného 
sboru tvoří jedenadvacet přísluš-
níků spolu s velitelem stanice. To 
je maximální stav. Hasiči slouží ve 
třech směnách po sedmi příslušní-
cích. V době dovolených či kurzů 
atd. je minimální počet příslušníků 
připravených k výjezdu pět. Zdejší 
hasiči mají k dispozici celkem čtyři 
zásahová vozidla a jedno velitelské. 
Vloni došlo k částečné obměně 
zásahové techniky za novější. „Na-
místo automobilového žebříku na 
podvozku IFA vyrobeného v osm-
desátých letech meziříčská požární 
stanice obdržela dva roky používa-
ný Mercedes Atego AZ-30,“ dodává 
Jiří Doležal.   Martina Strnadová

Velitel velkomeziříčské požární stanice hasičského záchranného sboru 
Jiří Doležal ml.                                                 Foto: Martina Strnadová

Orientační dopravní značení, 
které dovede řidiče i chodce k důle-
žitým místům ve Velkém Meziříčí, 
se v jeho ulicích objeví do konce 
roku 2011. Vedení města na to vy-
členilo 400 tisíc korun z neúčelové 
rezervy rozpočtu. „Je velmi často 
kritizovanou věcí ve Velkém Mezi-
říčí, že nemáme označené budovy, 
sportoviště atd., tedy navigační ori-
entační systém,“ vysvětlil starosta 
Radovan Necid důvody, proč se pro 
tento krok nyní město rozhodlo.

Na tři sta šedesát tabulek o veli-
kosti 100 krát 20 centimetrů s vy-
značenými cíly veřejných institucí, 
sportovišť, kulturních a turistic-
kých cílů, ulic, komunálních cílů 
a podobně přibude vesměs na slou-
py veřejného osvětlení. „Tam, kde 
to nebude možné například z dů-
vodu chybějícího sloupu veřejného 
osvětlení, budou tabulky umístěny 
na standardní sloupky určené pro 
dopravní značky,“ doplnil vedoucí 

Na Hliništích přibudou další pozemky pro výstavbu rodinných domů. 
Na zasíťování devatenácti nových parcel se již pracuje. „Pokud vše dobře 
půjde, ještě letos by se mohly začít prodávat,“ říká místostarosta Josef 
Komínek a dodává, „o stavební místa ve městě je zájem, žadatelé sami 
volají na radnici a dotazují se.“

Výstavba inženýrských sítí vyjde město asi na 5,3 milionu korun. Za 
ty pořídí komunikace, plyn, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci. 
Dalšími penězi pak přispěje Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
na splaškovou kanalizaci. Finanční částka vzešlá z výběrového řízení 
je nižší, než se předpokládalo. Původní plány počítaly až se třinácti 
miliony korun.

Druhá etapa zasíťování Hlinišť připraví pro zájemce o bydlení městské 
stavební pozemky o velikosti kolem jednoho tisíce metrů čtverečních. 
V první etapě šlo o třicet čtyři parcel, které byly rozprodány převážně 
v letech 2005–2009. Velikostně byly menší, již od pěti set do tisíce 
metrů čtverečních, a ke koupi byly za cenu 750 korun za metr čtvereční.

Text a foto: Martina Strnadová

Probíhá zasíťování stavebních pozemků na Hliništích

Tabulky označí důležité cíle ve městě Exponát měsíce

Madona s dítětem
Přelom 19. a 20. století, lipové 

dřevo.
Dřevořezba z lipového dřeva, 

zpodobňující Madonu s dítětem. Na 
zadní straně signováno JK. 
Text a foto: Muzeum Velké Meziříčí

Vzory některých tabulek, které 
se objeví na sloupech veřejného 
osvětlení. Některé z nich budou 
oboustranné. 
Zdroj: archiv odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství MěÚ

odboru dopravy a silničního hos-
podářství městského úřadu Marek 
Švaříček a dodal, které konkrétní 
cíle byly pro označení vybrány. 
Jsou to: autobusové a vlakové ná-
draží včetně železniční zastávky, 
průmyslová zóna, hřbitov, Policie 
ČR, radnice, informační centrum, 
ulice, zámek, muzeum, koupaliště, 
poliklinika, kulturní centrum, ka-
tastrální úřad, fi nanční úřad, úřad 
práce, ze sportovišť to jsou Areál 
zdraví, zimní a fotbalový stadion, 
sportovní areál na Školní, tělocvič-
na na Hornoměstské (SŠŘS) a tělo-
cvična na Kostelní, dále veřejné WC 
a městská památková zóna.

Návrhy jednotlivých tabulek ke 
konkrétním cílům zpracuje grafi k 
a ve vhodných př ípadech text 
doplní i piktogram, jako třeba „i“ 
u informačního centra, lokomotiva 
u vlakového nádraží či červený kříž 
u polikliniky apod.

Martina Strnadová

Ilustrační foto: Iva Horká
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Jízdní řád vlaků zůstává zatím stejný. 
Hustotu spojů ohrožují státní škrty

Kraj Vysočina představil jízdní řád železniční osobní dopravy pro rok 
2012. V základní dopravní obslužnosti se na Vysočině až na drobné časové 
úpravy nic nemění. „České dráhy odjezdí podle platné desetileté smlouvy 
v novém roce stejný počet vlakokilometrů jako v roce 2011, to znamená 
čtyři miliony,“ okomentoval budoucí situaci z pohledu Kraje Vysočina 
Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

„Upozorňuji ale, že problém nastane, pokud stát nedodrží své povinnosti, 
které mu ukládá Memorandum mezi státem a kraji za účasti Asociace krajů 
ČR z roku 2009. Stát má ročně na úhradu ztráty z osobní železniční dopravy 
mezi všechny kraje rozdělit 2,6 miliardy korun. Platnost této smlouvy je 
deset let a garantuje nejen Kraji Vysočina, ale i ostatním krajům fi nanční 
prostředky ze státní pokladny, díky nímž dokážeme zajistit dopravní ob-
služnost v kraji stanovenou zákonem,“ upozorňuje náměstek Libor Joukl.

Mezi avizované a dosud známé škrty ministra fi nancí Miroslava 
Kalouska se dostala i část fi nančního obnosu zasílaného právě krajům 
na zajištění základní dopravní obslužnosti železnicí – např. i státem 
vlastněné České dráhy. Vláda svým usnesením č. 590 tiše schválila 
ponížení smlouvou domluvené částky pro všechny kraje na zajištění 
roční základní dopravní obslužnosti na dráze o 600 milionů korun. To 
znamená, že na krajské účty dojdou v následujících letech ročně pouhé 
dvě miliardy korun. V praxi by se tak škrty mohly projevit zrušením cca 
20 % procent vlakových spojů v Kraji Vysočina, což představuje 800 tisíc 
vlakokilomerů. To by se dotklo i využívaných spojů.

Kraj Vysočina je připraven do rozpočtu na rok 2012 zařadit stejnou 
částku na železniční osobní dopravu jako letos – povýšenou o ofi ciální 
infl aci. Svůj smluvní díl tedy dopravcům odešle. „Jestliže stát poruší 
smlouvu a nedostojí svým závazkům, bude z jeho dílu na provoz regio-
nálních tratí chybět zhruba 30 milionů korun. Mluvíme o třech desítkách 
milionů korun, které jdou nejen na dopravu lidí do zaměstnání, ale i na 
výplaty napřiklad státních zaměstnanců na dráze. Stát, resp. současná 
vláda, tím dává občanovi signál, že nemá zájem dále podporovat eko-
logickou dopravu a nezáleží mu na udržení zaměstnanosti v železniční 
osobní dopravě,“ zmiňuje aspekty vládních škrtů Libor Joukl.

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Novou sadu 39 informačních bro-
žur zaměřených na slohová období, 
typy kulturních a druhy přírodních 
památek a regiony, doplněných pře-
hlednou mapkou, nabízí kraj Vyso-
čina. Projekt za 4,4 milionu nabídne 
240 tisíc výtisků i nové webové 
stránky www.dedictvivysociny.cz.

„Cílem projektu bylo vytvořit 
ucelenou prezentaci kulturního 
a přírodního potenciálu kraje, 
zkvalitnit jeho propagaci, a tím 
posílit konkurenční pozici kraje 
Vysočina jako turistické destina-
ce,“ vysvětluje Alena Prokešová 
z odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu. Ta doplňuje, 
že celkové náklady na projekt činí 
4,4 milonů korun a jejich hlavní 
část bude uhrazena z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 
Podíl spolufi nancování kraje je 7,5 

Kraj představuje novou sérii brožur
kulturních památek a přírodních zajímavostí

procenta. Nyní již přístupné strán-
ky www.dedictvivysociny.cz obsa-
hují veškeré informace, které byly 
pro projekt shromážděny. Brožury 
jsou pak výtahem toho nejzajíma-
vějšího. „Kromě brožur byly navíc 
vydány i trhací mapy jednotlivých 
regionů obsahující přehled kultur-
ních objektů a přírodních lokalit 
nacházejících se v dané oblasti. 
Ocení je především návštěvníci 
Vysočiny, kteří rádi putují po pří-
rodních a kulturních zajímavostech. 
Publikace budou k dostání zejména 
v informačních centrech a rovněž 
v různých kulturních institucích po 
celé Vysočině,“ upozorňuje Tomáš 
Škaryd, radní kraje Vysočina pro 
oblast kultury a cestovního ruchu. 
Část nové edice tiskovin je také 
přeložena do angličtiny a němčiny.
Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

Slavíme 50. výročí založení
Dětské psychiatrické léčebny

Dne 1. září 1961 byla otevřena Dětská psychiatrická léčebna ve Velké Bí-
teši, 4. září byli přijati první pacienti a ročně zde absolvuje léčbu asi 250 dětí. 
Při příležitosti tohoto výročí pořádáme Den otevřených dveří. Na všechny 
zájemce se budeme těšit ve středu 14. 9. 2011 od 9 do 16 hodin. Především 
jsou srdečně zváni bývalí zaměstnanci, pro které bychom rádi připravili 
společné setkání ve 13 hodin. Přijďte se podívat a společně zavzpomínat.

Jménem vedení DPL a současných zaměstnanců zve
Alena Navrtalová – vrchní sestra

Řídil s 3,17 promile 
alkoholu v krvi

V sobotu 6. 8. před 20. hodinou 
jel řidič vozidla VW Vento ve Vel-
kém Meziříčí po ulici Třebíčská 
ve směru od centra. Po průjezdu 
mírnou pravotočivou zatáčkou 
ve stoupání po vjetí na most nad 
železniční tratí, nezvládl řízení 
vozidla, vyjel vpravo mimo ko-
munikaci, kde přední částí narazil 
do zábradlí. Na místě provedenou 
opakovanou dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno 2,99 a následně 
3,17 promile alkoholu. Řidiči byl 
na místě zadržen řidičský průkaz 
a další jízda mu byla zakázána. 
Ke zranění osob nedošlo, vzniklá 
škoda je výši 25.000 Kč.
Obchodník je stíhán 
za porušování práv 
k ochranné známce

Vyšetřovatel oddělení hospo-
dářské kriminality zahájil trestní 
stíhání pro přečiny porušení práv 
k ochranné známce a jiným ozna-
čením a porušení chráněných 
průmyslových práv proti šestačty-
řicetiletému obchodníkovi s texti-
lem a obuví ve Velkém Meziříčí. 
V lednu letošního roku bylo v jeho 
obchodě zajištěno zboží značně na-
podobující originální výrobky spo-
lečnosti Converse Inc, Burberry Li-
mited a Crocs Inc. Způsobená škoda 
přesahuje částku 130.000 korun.

Ukradl stroj 
na zpracování lnu
V době od 19. 7. do 4. 8. 2011 byl 

ze zemědělského areálu v obci Pav-
línov odcizen stroj na zpracování 
lnu v hodnotě 50 000 korun.

Letadlo při 
přistávání narazilo 

do jízdního kola
Dne 3. 8. v areálu letiště u Kři-

žanova došlo ke kolizi letadla 

a jízdního kola. Po přistání letounu 
OK-MIKE typu Z226MS pilot za-
jížděl na odstavné místo a přitom 
přejel odložené jízdní kolo zn. 
Eska. Došlo k poškození listové 
vrtule a laku letadla přibližně za 
200.000 korun. Majitel jízdního 
kola se ke způsobené škodě odmítl 
vyjádřit. U pilota letadla byla pro-
vedena dechová zkouška na zjištění 
přítomnosti alkoholu v dechu s ne-
gativním výsledkem.
Kradl ve sběrných 

surovinách
Dne 2. 8. se vloupal do areálu 

sběrných surovin ve Velkém Mezi-
říčí neznámý pachatel, jehož vyrušil 
majitel. Proto se dal na útěk, ale při 
překonávání oplocení si rozřízl patu 
až na kost. Čtyřiatřicetiletý muž 
se přiznal, že přišel krást barevné 
kovy, které chtěl znovu prodat 
a utržené peníze použít pro vlastní 
potřebu. Přestože nakonec způsobil 
škodu jen 450 korun na oplocení, 
bude stíhán pro trestný čin kráde-
že vloupáním, za který hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky.

Nalezli munici 
z II. světové války
Dne 29. 7. dopolene byl policis-

tům oznámen nález několika kusů 
různé munice pravděpodobně z II. 
světové války, mezi Bohdalcem 
a Ostrovem nad Oslavou. Na určené 
místo vyjeli policisté i pyrotech-
nická služba. Pyrotechnik provedl 
kontrolu okolí nálezu a dělostřelec-
ké granáty a nábojnici si převzal 
k dalšímu opatření.

Další pozůstatek z II. světové 
války byl objeven ve stejný den 
o půl páté. Vedoucí tábora nalezl 
v lesním porostu v blízkosti dětské-
ho tábora několik nábojů Mauser. 
Objev si převzal pyrotechnik ke 
znehodnocení a dále byla pyrotech-
nikem provedena kontrola blízkého 
okolí tábora.            

 -archiv PČR-

Ve středu 3. 8. 2011 v 10.54 vyjela jednotka SDH obce Velká Bíteš na 
výzvu KOIS Jihlava k dopravní nehodě nákladního automobilu převáže-
jícího dřevní kulatinu a osobního automobilu u obce Křoví (okr. Žďár nad 
Sázavou). Na místě již byla PČR. Průzkumem bylo zjištěno, že nedošlo 
k úniku provozních kapalin. Jednotka provedla odpojení autobaterie 
u havarovaného osobního automobilu. Na žádost policie provedla uzavření 
vozovky. Po zdokumentování nehody dopravní policií se zúčastnila od-
klizení sesutých a rozházených kmenů i zprůjezdnění silnice. Po předání 
místa zásahu jednotce HZS PS Velká Bíteš, která se dostavila od požáru 
lesní hrabanky v nedalekém Vlkově, se v 11.48 navrátila na stanici. Při 
nehodě nikdo nebyl zraněn. Příčina je v šetření policie.

David Dvořáček, DiS. Foto: archiv SDH

Jan Opatřil vydal 
Dobrodružství 

kapříka Metlíka
Čtyřiadvacetiletý Jan Opatřil 

ze Žďáru nad Sázavou představil 
svoji novou knížku Dobrodružství 
kapříka Metlíka, která vyšla v na-
kladatelství Sursum. Je v pevné 
vazbě o 179 stranách, doplněná 
autorovými kresbami ryb a dalších 
vodních živočichů. Obrázek na 
obálce publikace naopak nakres-
lila Opatřilova sestra. Ta byla tou, 
kdo bratrovi vnukla nápad, aby 
napsal knížku o kapříkovi pro děti, 
a vymyslela také jméno Metlík. 
„První knížku jsem vydal v roce 
2007 a jmenuje se Na rybách. Je 
tvořena povídkami z rybářského 
prostředí a je bohatě ilustrovaná,“ 
říká mladý autor, „Dobrodružství 
kapříka Metlíka jsem začal psát 
v šestnácti letech. K nápadu mne 
přivedla sestra Venda, která Met-
líka vymyslela.“

Půvabné čtení o kapříkovi a jeho 
rybích přátelích Okounkovi, Břé-

Rybáři Machát a Opatřil
četli v zahradě ze svých knih

(Pokračování ze strany 1.)

Součástí čtení a povídání o rybách a knihách byl táboráček, k němuž 
neodmyslitelně patří opékání špekáčků. Stejně tomu bylo i tentokrát. 
Nejenom při rybolovu vyhládne.                                    Foto: Iva Horká

ťovi či Šupinkovi, dále o dobro-
družství, které zažívá v malém 
rybníčku a pak ve veliké přehradě, 
hltaly zejména děti, ale i dospělí 
ocenili kouzlo příběhu. „Chtěl 
jsem, aby se také čtenáři dozvěděli 
něco o způsobu života ve vodě, po-
znali rybí říši a zejména děti, aby 
fandily rybím kamarádům v jejich 
náročných výpravách,“ pozna-
menal autor, absolvent gymnázia 
a nyní student oboru rybářství na 
Zemědělské fakultě Jihočeské uni-
verzity. Ten připravil také soutěž, 
při níž děti odpovídaly na zvídavé 
otázky o rybách a rybaření, za což 
byly odměňovány – jak jinak – než 
kyselými rybičkami, pochopitelně 
ve formě želé bonbónů.

Během čtení a pohodového poví-
dání o knihách či rybách, kdo chtěl, 
mohl si opéct špekáček, což naštěstí 
dovolilo počasí. To se po neobyčej-
ně chladném a deštivém víkendu 
umoudřilo a zahradní čítárnu zdejší 
knihovny onoho odpoledne zalilo 
sluncem.

Iva Horká

Kulatina zablokovala silnici

Jak je patrné z našich snímků, na silnici z Dolních Radslavic směrem do 
Lhotek začal kraj s  přestavbou opěrné zdi. U ní došlo k havárii a utržení 
silničního tělesa už loni. Podle informací tiskového mluvčího krajského 
úřadu v Jihlavě jsou nyní nutné  podchycení – sanace svahu podél silnice 
III/03719 , vyztužení svahu geomřížemi a stavební úpravy další opěrné 
zdi. Zejména půjde o opětovné dozdění uvolněných kamenů, dozděny 
budou i vzniklé kaverny a následně bude probíhat vyspárování. Nové 
vozovkové vrstvy budou vyztuženy tahovými geomřížemi. Ke zprovoz-
nění by mělo dojít do 30. 9. 2011, k dokončení celku pak do 31. 10. 2011. 
Oprava bude stát 4, 25 mil. Kč bez DPH.

Zprac.: Iva Horká, 2× foto: Martina Strnadová

Začali s opravou silnice do Lhotek

Porazil dopravní značení na křižovatce
Dne 30. 7. 

na křižovat-
ce ulic No-
vosady, Pod 
Hradbami 
a Vrchovec-
ká ve Velkém 
Meziříčí ne-
zvládl řízení 
čtyřiapade-
sátiletý řidič 
škodovky. 
Posrážel 
značky včet-
ně dopravní-
ho zařízení. 
Lehce zraně-
nému řidiči 
bylo naměřeno přes tři promile alkoholu v krvi. Škoda na autě i značkách 
činí přibližně 38 tisíc korun.                                                              -pčr-

Ilustrační foto: archiv redakce
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Občanská společnost umožňuje lidem se sdružovat, vytvářet určité 
organizace a jejich prostřednictvím se podílet na řešení osobních i spole-
čenských problémů. Hlavním prostředkem této činnosti je dobrovolnost. 
Být občanem, dobrovolníkem, znamená nezištně a ve svém volném čase 
využívat svých schopností, znalostí a energie ve prospěch ostatních lidí. 
Při rozmanitosti různých úkolů v občanské společnosti se uplatní lidé 
všech profesí. Dobrovolníci přispívají ke zlepšení života společnosti a jsou 
zdrojem síly a lidskosti. Celostátním koordinátorem v této oblasti je In-
formační centrum neziskových organizací. Úloha neziskových organizací 
v konkrétních oblastech našeho života je nezastupitelná. Je v zájmu celé 
společnosti, aby neziskové organizace rozšiřovaly svoji činnost, aby tato 
byla stále zřetelnější jak v místním, celostátním i mezinárodním měřítku. 
Je to nezbytné pro zachování stále udržitelného rozvoje. V rámci působ-
nosti neziskových organizací je nezbytné doplnit jejich seznam, aby byl 
přehled o jejich působnosti i o jejich zaměření. Z toho vyplyne, s kým kdy 
spolupracovat, která nezisková organizace se na co zaměřuje, které orga-
nizaci je třeba pomoci a v čem. V rámci Evropského roku dobrovolnictví 
je prostor k tomu, aby státní správa, samospráva i veřejnost byla dokonale 
informována o veškeré činnosti při vytváření občanské společnosti. 

PhDr. Arne Němec, předseda komise pro Zdravé město Velké Meziříčí

Rok 2011 – Evropský rok dobrovolnictví

Prázdnota a naplnění
Život může být nudný, nezáživný a prázdný. Stereotyp bez obsahu, 

přežívání bez vzruchu či radosti. Kde nic, tu nic, čas ubíhá a nic se neděje. 
Asi všichni tohle trochu známe, dříve nebo později nás něco podobného 
dostihne. Někdo tuto prázdnotu pocítí už v mládí, když neví, co vlastně 
v životě dělat, někdo možná později, když ho najednou přepadne pocit 
nesmyslnosti uprostřed toho, co dělá. Všichni se asi s touto prázdnotou 
budeme muset vyrovnávat, až nám – dožijeme-li se toho – nepůjde dělat 
vůbec nic, přestože bychom třeba rádi.

Ale naproti tomu může být přece život i úžasný a krásný. Plný barev, 
aktivit. Život plný vzrušení, smíchu a dobrodružství, zážitků a přátelství, 
radosti a vděčnosti. Je to možnost – a vůbec ne nereálná. Jsem přesvědčen, 
že ji máme do značné míry ve svých rukou a můžeme se pro ni rozhodnout. 
Znám osobně takové lidi, kteří jsou dokladem toho, že je možné naplnit 
své dny, prožít aktivně a pestře své roky, něco dobrého dělat, přinášet 
lidem užitek, inspiraci, radost, povzbuzení a naději.

Co proměňuje nudu v pestré zážitky, prázdnotu v naplnění? Dá se to 
snad vyjádřit různě. Pro mne je hnacím motorem tohoto pestrého, napl-
něného a smysluplného života síla, která má svůj zdroj mimo člověka. 
Odvažuji se ji označit slovem Bůh, ale na tom, jak ji kdo říká, zase tolik 
nezáleží. Mnohem víc záleží na tom, zda člověk svůj život vnímá, či 
nevnímá jako prázdný a co kolem sebe šíří. Ne, že by nepřicházely těžké 
chvíle, ale díky této síle mám v co věřit, čím se nechat inspirovat a za 
čím jít. Ať se vám daří vzdorovat prázdnotě a nalézat životní naplnění.

Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 10. do 14. 8. 2011
Středa 10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
 7.00 mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy,
 dva syny a dceru, rodiče Prokopovy a syna o.M.P.
Čtvrtek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
 7.00 mše sv. za rodiče Nováčkovy, dva syny a duše
 v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za Stanislava Krejčího, živou a zemřelou
 rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvku
 a duše v očistci o. M. P.
Pátek 12. 8.
 8.00 mše sv. za Františka Konečného, za živé
 a zemřelé členy rodiny Konečných a Nebohovy o. M. P.
 9.00 pohřební mše sv. za Vlastu Krejčí o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Pavlu Panákovou o. M. P.
18.00 pouť Nového Jeruzaléma – Oslavice
Sobota 13. 8. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Růženu Doležalovou, Jaroslava Drápelu,
 rodinu Drápelovu a Lorencovu o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Pytlíkovy a Vondráčkovy, živé
 a zemřelé příbuzné a duše v očistci o. L. Sz.
 8.00 mše sv. – Lavičky o. M. P.
Neděle 14. 8. – 20. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrčovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za farníky o. M. P.
10.30 mše sv. pro děti za rodiče Čtveráčkovy,
 živou a zemřelou přízeň o. M. P.
18.00 mše sv. za Františka Věžníka, dvoje rodiče,
 bratra a sestru  o. L. Sz.

Farní oznámení
V sobotu v 19.30 bude 5. příprava na manželství. V neděli 14. srpna 2011 
je v Netíně hlavní pouť. Mše sv. tam budou v 7.30, 9.00 a 11.00 hodin. Pěší 
poutníci vycházejí od kostela ve Velkém Meziříčí v 6.30 hodin a autobus 
pak odjíždí od fary v 9.45 hodin přes Lavičky, Olší a Závist. Nazpět pojede 
stejnou trasou ve 13.30 z Netína. V této souvislosti také prosíme, abyste 
vypravili na tuto pouť družičky. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. Na faře ve Velkém Meziříčí se mohou zapisovat poutníci na 
Velehrad, kteří na tuto pouť pojedou v sobotu 27. srpna 2011 autobusem. 
Bližší informace najdete v nástěnce pod věží. Autobus na Nový Jeruzalém 
do Oslavice pojede v pátek 12. srpna 2011 v 17.30 z Vídně, 17.35 z Mostišť 
a 17.40 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Dolní Bory 18.00 mše sv. za rodiče Charvátovy a syna,
za rodinu Konečnýcha rodinu Navrátilovu o. M. P.
Pátek 12. 8. – mše svatá nebude
Neděle 14. 8. – 20. neděle v mezidobí
Horní Bory 8.00 mše sv. za rodiče Stachovy, dceru a manžela o. M. P.

-P.LSz-

Společenství cyrilometodějských poutníků vás srdečně zve na

XI. pouť na Velehrad – AUTOBUSEM
Odjezd v sobotu 27. 8. – v 5.00 z Borů přes Vídeň a Mostiště, v 5.00 z Mě-
řína přes Uhřínov, v 5.00 z Netína kolem Kochánova a Laviček, v 5.30 od 
fary ve Vel. Meziříčí se zastávkou na Rudě a u benzinky ve Velké Bíteši
 8.00 odchod z Boršic – 8 km pěšky (může se dojet až přímo na Velehrad) 
a v 9.30 odchod z Tupes po nové cyklostezce bl. Jana Pavla II. – 3 km pěšky
12.00 slavná mše svatá s kardinálem Miloslavem Vlkem
15.00 beseda s profesorem Petrem Piťhou
16.00 zakončení a odjezd, návrat po 19 hodině.
Zapisujte se na faře ve Velkém Meziříčí, platit se bude až v autobuse (asi 250 
Kč, děti a mládež a pěší platí polovinu). Pěší se nahlaste přímo u Mons. Pe-
ňáze (kontakt na faře). V pondělí 22. 8. v 15.15 začínáme v Netíně, v úterý 
23. 8. v 6.30 vycházíme od Špitálku.                                                   Jan Peňáz

Českobratrská církev evangelická
14. 8.: 9 hodin – bohoslužby
21. 8.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách, které se konají v Husově domě (U Světlé 
24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz                                       -PJ-

Sokolská myšlenka, která se 
v šedesátých letech 19. století ší-
řila po vlastech českých, zakotvila 
i v našem městečku. Roku 1868 
byl u nás poprvé založen Sokol 
zásluhou učitelů F. Mohelského 
a J. Mezníka. Neměl však dlouhého 
trvání a r. 1873 byl přeměněn v ha-
sičský sbor.

Teprve 23. května 1895 byl u nás 
Sokol znovu ustanoven, a to záslu-
hou obvodního lékaře Dr. Karla 
Růžičky. Počáteční stav členstva 
byl 25. Mladá jednota se měla 
k životu, ale neměla místnosti na 
cvičení, proto zpočátku cvičila na 
dvoře A. Berana za roční nájemné 
3 zlaté. Během roku stoupl stav 
členstva na 47. 4. srpna 1895 uspo-
řádala již jednota své první veřejné 
cvičení, spojené se slavností rozvi-
nutí praporu, který darovaly Sokolu 
křižanovské vlastenky. Veřejné 
cvičení bylo konáno v kozlovském 
lese a zúčastnily se ho jako hosté 
sokolské jednoty z Velkého Mezi-
říčí a Třebíče. Cvičila se prostná, 
hrazda, skok do výše, honěná a hra 
s míčem. Pro zimní cvičení byla 
pronajata místnost u Josefa Mez-
níka za roční nájemné 15 zlatých.

Po celých 36 letech svého trvání 
se sokolská jednota tísnila v ma-
lých nevyhovujících místnostech, 
cvičilo se na dvorech, často nebylo 
vůbec kde cvičit a důsledkem toho 
byla ochabující činnost. Proto již od 
počátku trvání jednoty byly snahy 
po vlastní budově.

První pokusy byly činěny již 
v r. 1896. Tehdy byl kupován 
Halámkův dům, zdál se však dra-
hý. Pak p. Rauscher byl pověřen 
vypracováním náčrtku tělocvičny 
s rozpočtem 2 000 zlatých. V té-
mže roce založil cvičitelský sbor 
stavební fond z pokut (prohřešení 
proti tykání, užívání německých 
slov atd.), který si sám spravoval. 
Později fond převzala jednota a po-
kladník jej vykazoval v knihách. 
Rostl z darů a výtěžků různých 
akcí. V r. 1911 bylo uvažováno 
o koupi domu č. 59, pak byla ku-
pována Seyfriedova stodola, která 
byla vyceněna na 3 500 K. Od její 
koupi bylo upuštěno. V roce 1920 
byl získán od obce pozemek a v ná-
sledujícím roce již byla podniknuta 
stavební akce, kterou podnítil dar 
10 000 Kč od p. Jelínka z Ameriky. 
Vozilo se dříví a kámen, následoval 
záměr koupit dům pana Vrbky a je 
uvažováno o vhodnosti panského 
domu na Sychrově.

V roce 1930 padlo konečně na 
valné schůzi Sokola definitivní 
rozhodnutí. Stavební odbor se má 
postarat o konečné místo na stavbu. 
Během léta bylo dovezeno 70 m 
dřeva k vypálení cihel. Dne 27. čer-
vence bylo ujednáno s majitelkou 
usedlosti č. 133 odprodání stavení, 
zahrady a k ní přiléhajícího pole 
v celkové výměře 4 315 m2 za cenu 
40.600 Kč. Tím získala konečně 
jednota ve středu města proti škole 
místo pro sokolovnu i cvičiště. Byl 
přijat plán, navržený ing. Hemalou 
za přispění ing. Herzána, župního 

stavebního referenta. Během zimy 
se připravoval písek, kámen a bylo 
zbouráno zdivo staré budovy. 
Provedením stavby byl pověřen 
projektant, řemeslné práce zadány 
dle možnosti místním řemeslníkům 
s podmínkou, že vše bude hotovo 
do 15. srpna. Celková zastavěná 
plocha činí 509 m2 a celkový náklad 
je 286.000 Kč. Budova má čítár-
nu 30,5 m2, výborovnu 20,5 m2, 
předsálí 65, sál 160, přísálí 39, 
jeviště 60, šatnu obecenstva 13,5, 
šatnu herců 22 m2 s příslušnými 
menšími místnostmi. V podzemí 
je sklep, místnost pro nářadí, šatna 
cvičenců a sprchy (nikdy nebyly 
dokončeny, v budově nebyla voda). 
Nad přísálím a předsálím je galerie, 
v podkroví místnosti pro promítání 
fi lmů.

Se stavbou se začalo 14. dub-
na 1931. Na její úhradu měla jed-
nota 31.000 Kč hotovosti. Členové 
Sokola se uvolili odpracovat zdar-
ma každý 100 pracovních hodin 
a poskytnout 200 Kč bezúročné 
půjčky. (Pozn.: tyto půjčky byly 
řádně zapsány a postupně se pak 
členům jednoty vracely). Příznivci 
Sokola poskytli na stavbu mnoho 
peněžitých darů a potahy na dovoz 
stavebního materiálu dali zdarma.

Po č t y řech měsících práce 
16. srpna 1931 byla sokolovna 
v Křižanově slavnostně otevřena. 
V předvečer otevření – v sobotu 
15. ve 20 hodin – bylo na novém je-
višti sokolovny sehráno slavnostní 
divadelní představení od Fr. Sokola 
– Tůmy s názvem Gorali. V neděli 
v 9 hodin dopoledne proběhly 
zkoušky na cvičišti za sokolovnou, 
od 11 do 12 hodin pak byl koncert 
před sokolovnou. Ve 14 hodin se 
na Dolním náměstí seřadil průvod, 
který se vydal do sokolovny, před 
ní pak byly slavnostní projevy 
a následovalo otevření sokolovny. 
Po slavnosti se všichni odebrali 
na cvičiště do Šibeníku, kde bylo 
veřejné cvičení a večer byl tento 
slavnostní den zakončen sokolskou 
veselicí v nové sokolovně.

80 let slouží naše sokolovna kři-
žanovské veřejnosti. Zažila dobu 
rozkvětu sokolského hnutí, které 
bylo spjato s národním probuzením 
a vlastenectvím. V sokolovně se 
cvičilo a trénovalo, hrála a na-
cvičovala se divadla, pořádaly se 
karnevaly, plesy, estrády a taneční 
zábavy. V sokolovně bylo i kino, 
dokud nebylo v r. 1960 otevřeno 
nové kino Máj v Katolickém domě. 
Sokolovna žila rušným plnohodnot-
ným životem.

V roce 1977 došlo k předání 
sokolovny místnímu národnímu 
výboru, protože TJ Sokol neměl 
dostatek fi nančních prostředků na 
nutné opravy, které tato budova již 
potřebovala. Činnost jednoty však 
vlastnictví budovy nijak neomezilo, 
TJ měla nadále možnost budovu 
pronajímat a používat ji ke svým 
akcím.V roce 1988 byla sokolov-
na uzavřena a na náklady obce 
přestavována do nynější podoby. 
Práce probíhaly pod vedením Jaro-

míra Širhala, tehdejšího tajemníka 
MNV. Otevřena byla počátkem 
r. 1991 před pořádáním plesové se-
zony. Bylo zde odpracováno 6 500 
brigádnických hodin, nejvíce hodin 
odpracoval kromě zmíněného Jaro-
míra Širhala také F. Širhal, pánové 
Pávek, Pěchota a Ambrož.

16. června 1992 vrací obec Kři-
žanov budovu sokolovny bývalému 
majiteli, tedy TJ Sokol Křižanov. 
Ovšem v tomto roce se bývalá TJ 
Sokol rozpadá, vzniká Sokol nový 
pod vedením Karla Pelánka z Koz-
lova. Oddíl kopané se osamostat-
ňuje, pak odchází také oddíl hokeje 
i cyklistický oddíl. L. Kolář vede 
v sokolovně oddíl stolního tenisu, 
paní učitelka Dagmar Chmelíčková 
cvičí žákyně. V roce 1994 nacvičuje 
skladbu starších žákyň na Sokol-
ský slet v Praze, kterého se také 
zúčastní. V Křižanově vystoupilo 
24 cvičenek se svou skladbou pod 
vedením D. Chmelíčkové v ne-
děli 16. června na hřišti u školy 
u příležitosti 120. výročí založení 
hasičského sboru.

Postupně činnost Sokola utichá, 
až úplně zaniká a omezuje se 
jenom na provozování sokolovny. 
V době, kdy už je jasné, že se 
činnost Sokola nepodaří obnovit, 
vyvstává problém, co s budovou 
sokolovny. V obavách, aby soko-
lovna, kterou s láskou vystavěli 
a provozovali po celé roky Kři-
žanovští nepadla do cizích rukou, 
se před ukončením své činnosti 
usnáší valná hromada Sokola 
o předání budovy a pozemků za ní 
obci Křižanov za cenu znaleckého 
posudku. Převod byl uskutečněn 
v r. 2003. Od té doby je sokolovna 
majetkem městyse.

Životy mnoha Křižanovských 
jsou spojeny s osudem sokolovny. 
Prožili s ní své mládí, věnovali se 
sportu, kultuře, zábavě i péči o ni. 
Bohužel není v mých možnostech 
všechny vyjmenovat a na někoho 
nezapomenout. Proto jim věnujme 
tichou vzpomínku a v duchu jim 
poděkujme za všechno, co v Křiža-
nově vytvořili a dobrého vykonali.

Sluší se také vzpomenout sokol-
níků, kteří o tuto budovu pečovali. 
Zpočátku to byl pan Janák z Mezi-
říčské ulice, který pouze docházel 
sokolovnu spravovat, posléze bylo 
rozhodnuto, že je nutné, aby do-
movník v budově bydlel. Byl zde 
tedy zřízen jednopokojový byt pro 
sokolníka, kterým byl stanoven 
František Vrtěna. Ten se svou man-
želkou vykonával tuto práci 25 let 
do roku 1968, kdy se přestěhoval. 
Po nich působil jako sokolník pan 
Pařízek a po jeho odchodu pan Šil-
hán. Při přestavbě sokolovny byl byt 
sokolníka zrušen a domovníci tam 
pouze docházeli. Nejprve to byl Ja-
romír Širhal, potom Jaroslav Chylík 
a v současné době je to pan Bajer.

To je celá historie naší sokolovny, 
která letos slaví 80 let od svého 
otevření. Sokolovna je má srdeční 
záležitost, prožila jsem v ní 25 let 
svého života. Dalo by se mnohé vy-
právět a na hodně věcí vzpomínat, 
ale to už sem nepatří. Hodně štěstí, 
má milá sokolovno, přeji ti, abys 
ještě dlouho sloužila našemu měs-
tečku a abys opět ožila nadšením, 
sportem, mládím a radostí.

Eva Nagyová
V článku byl použit text a foto 

z Památníku Tělocvičné jednoty 
Sokol v Křižanově, který byl vydaný 
16. srpna 1931.

Křižanovská sokolovna slaví letos 80 let od svého otevření
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ZÁJMOVÉ ÚTVARY DDM

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
nabízí ZÚ 2011/2012

Pravidelné zájmové vzdělávání pro děti od 4 let: cvičení na velkých 
míčích, dětská herna „Verválek“, dramatický, fl étna, gymnastika, hli-
něnka, logopedie, malí šikulové, programování pro MŠ, taneční soubor 
„Radovánek“, výtvarný.

Pravidelné zájmové vzdělávání pro žáky ZŠ: anglický jazyk 
(1.–3. tř., 4.–9. tř.), basketbal (1.–3. tř., 4.–9. tř.), botanický kroužek (1.–3. 
tř., 4.–9. tř.), Crazy team (1.–3. tř., 4.–9. tř.), cviční na míčích (1.–3. tř., 
4.–9. tř.), cvičení pro děti s nadváhou (1.–3. tř., 4.–9. tř), dramatický 
(1.–3. tř., 4.–9. tř.), fl étna (1.–3. tř., 4.–9. tř.), fl orbal (7–10 let), gymnas-
tika (1.–3. tř., 4.–9. tř.), házená (6–11 let), hasičský (1.–3. tř., 4.–9. tř.), 
hliněnka (1.–3. tř.), Klub čtenářů (1.–3. tř., 4.–9. tř.), Literární a fi lmový 
klub (1.–3. tř., 4.–9. tř.), logopedie, malí šikulové, malování na hedvábí – 
půlroční program (1.–3. tř., 4.–9. tř.), malý cukrář (1.–3. tř., 4.–9. tř.), malý 
kuchař (1.–3. tř., 4.–9. tř.), mažoretky (1.–3. tř., 4.–9. tř.), miniházená (6–11 
let), mladý chovatel aneb hrátky se zvířátky (1.–3. tř., 4.–9. tř.), mladý 
kutil (1.–3. tř., 4.–9. tř.), paličkování (1.–3. tř., 4.–9. tř.), papírový mode-
lář (1.–3. tř., 4.–9. tř.), praktická dívka (1.–3. tř., 4.–9. tř.), programování 
(1.–3. tř., 4.–9. tř.), PROP klub (1.–3. tř., 4.–9. tř.), ruský jazyk (1.–3. tř., 
4.–9. tř), Smajlíci (1.–3. tř., 4.–9. tř.), sportovní, šachový (1.–3. tř., 4.–9. tř.), 
turistický a přírodovědný (1.–3. tř., 4.–9. tř.), taneční soubor „Butterfl y“, 
výtvarný (1.–3. tř., 4.–9. tř.), výtvarné práce s textilií (1.–3. tř., 4.–9. tř.).

Další zájmové útvary pro děti 4.–9. tříd ZŠ: aerobic, aranžování 
květin, country tance, dětský parlament „PARDEM“, dramatické studio 
(14–18 let), drátování, elektro, fi latelistický, fl orbal, kalanetika, kerami-
ka, Klub českého jazyka, Klub matematiků, kultura mluveného projevu 
(rétorika), kytara, letecký modelář, malá kopaná, mladý novinář, mladý 
zdravotník, německý jazyk, plastikový modelář, psaní na počítači, ra-
dioamatérské vysílání, rybářský, stepaerobic, stolní tenis, střelecký, 
šití a výroba střihů, tvorba www stránek a prezentací, taneční soubor 
„Heaven“, základy orientálních tanců.

Pravidelné zájmové vzdělávání pro mládež od 15 let: aerobic, anglic-
ký jazyk, aranžování květin, country tance, Crazy team, cvičení na míčích, 
dětský parlament „PARDEM“, dramatické studio, drátování, fi latelistický, 
fl étna, francouzský jazyk, kalanetika, keramika, Klub železničních mo-
delářů, kultura mluveného projevu (rétorika), kytara, letecký modelář, 
malá kopaná, malování na hedvábí – půlroční program, mažoretky, mladý 
kutil, mladý novinář, německý jazyk, stepaerobic, stolní tenis, střelecký, 
šití a výroba střihů, paličkování, plastikový modelář, programování, psaní 
na počítači, ruský jazyk, tvorba www stránek a prezentací, 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, kera-
mika, keramická dílna pro rodiče a děti, Klub leteckých modelářů, Klub 
železničních modelářů, kultura mluveného projevu (rétorika), malování 
na hedvábí – půlroční program, německý jazyk, paličkování, progra-
mování pro dospělé, ruský jazyk, střelecký, šití a výroba střihů, tvorba 
www stránek a prezentací, výtvarné práce s textilií, základy orientálních 
tanců – půlroční program.

Bližší informace získáte přímo v DDM na tel.: 566 781 851-853.

V sobotu 3. 9. 2011 od 14 hodin
proběhne v Osové Bítýšce u sokolovny

RODINNÝ DEN
s bohatým programem pro děti i dospělé – soutěže, skákací hrad, 
trampolína, kouzelník, hasiči, živá hudba, občerstvení. Pokračo-
vání ve večerních hodinách.                                             -ouob-

V sobotu 30. července uspořá-
dala Jezdecká Stáj Granus ve Strá-
necké Zhoři jezdecký den, v jehož 
programu byly jezdecké soutěže 
v parkurovém skákání od stupňů 
80 až do 120 cm, dále židličková 
soutěž, maraton koní v zápřahu 
a rychlostní soutěž Barell Race.

I přes nepř ízeň počasí jsme 
na kolbišti uvítali na pětatřicet 
sportovních dvojic z celého kraje 
Vysočina. Po veterinární přejímce 
koní byla vyhlášena prohlídka par-
kuru na koních a následně zahájení 
skokové soutěže číslo jedna – do 
80 cm. V ní 1. pozici vybojovala 
jezdkyně Adéla Drejčková s koněm 
Baltict startující za JK Drejčkovi 
Jihlava, na 2. místě se umístila 
Markéta Kujalová s koněm Alex 
za SK Horses Bohemia Breeding 
Radešínská Svratka a na 3. místě 
skončila jezdkyně Radka Křika-
vová s koněm Albert za JO Máj 
Třebenice stáj Mostiště.

Ve druhé skokové soutěži do 
90 cm zvítězila Adéla Drejčková 
s koněm Baltict startující za JK 
Drejčkovi Jihlava, druhá byla Petra 
Tunklová za stáj Májovská Chlumec 
u Dačic a bronz získala jezdkyně 
Betty Fialová s koněm Lacross star-
tující za JC Cheval Červený Kříž.

Ve třetí skokové soutěži do 
110 cm zvítězila Šárka Douchová 
s klisnou OK Bea za JK Ždírec, na 
2. místě se umístila jezdkyně Bohu-

Na jezdeckém dni ve Stránecké Zhoři závodili koně z celého kraje
slava Málkovská s koněm Tymián 
startující za stáj Májovská Chlumec 
u Dačic a 3. místo obsadila Petra 
Tunklová s koněm Lancelot ze stáje 
Málkovská Chlumec u Dačic.

V poslední skokové soutěži do 
120 cm vyhrála jezdkyně Jana Žáko-
vá s koněm Ebonit reprezentující stáj 
SK Horses Bohemia Breeding Rade-
šínská Svratka, na 2. místě se umísti-
la Šárka Douchová s klisnou OK Bea 
za JK Ždírec a bronzovou příčku 
obsadil domácí jezdec Jan Hlaváč 
s koněm Akim reprezentující Jez-
deckou stáj Granus Stránecká Zhoř.

Po ukončení každé skokové 
soutěže proběhlo dekorování fl oty 
soutěžících, kteří obdrželi věcné 
ceny z rukou prezidenta Agrární 
komory ČR ing. Jana Veleby, zá-
stupců obce a sponzorů. Pro první 
tři byly v každé soutěži nachystány 
poháry a fi nanční výhry.

Po ukončení skokových soutěží 
program jezdeckého dne pokračo-
val židličkovou soutěží pro děti, 
následoval maraton koní v zápřahu, 
kde nejvíce diváky oslovila „pára“ 
fríských vraníků z West Wild Ran-
che u Humpolce a tříletých hřebců 
polského sportovního plemene 
šlónského pana Filipi z Herálce. Po 
přehlídce koní v zápřahu následo-
vala rychlostní soutěž Barell race 
(jízda mezi sudy) na čas, kde na 
prvním místě se umístila Martina 
Gettringerová s klisnou Marylin, na 

Veronika Kazderová z Jezdecké stáje Granus Stránecká Zhoř při skokové 
soutěži.                                                              Foto: Martina Strnadová

I diváci se mohli svézt, a to v kočáře taženém koňmi.
Foto: Martina Strnadová

druhém Lenka Kopuleta na italském 
teplokrevníku My Diamant, obě ze 
stáje Dvorce u Jihlavy. Na třetím 
místě skončil Jiří Kališ s klisnou 
Catrine reprezentující stáj Okna 
Eurolex Velké Meziříčí. Pro divá-
ky byla připravena jízda na koni 
a v kočáře, dále závěrečná soutěž, 
a to parkur bez koní pro diváky na 
čas O nejlepšího skokana Stránecké 
Zhoře. Do této soutěže bylo přihlá-
šeno patnáct skokanů a první tři zís-
kali krásné věcné ceny. Po skončení 
pokračovala zábava s živou hudbou 
do ranních hodin.

Za možnost uspořádat tuto spor-
tovně-kulturní akci patří poděko-
vání především Obci Stránecká 
Zhoř i dalším sponzorům, a to 
jmenovitě f irmám ATP Motor, 

Renova Stránecká Zhoř, Oseva 
Stránecká Zhoř, Vemax, Autoservis 
Urbánek, Still Bartušek, Autocolor 
Šoukal, Construct, Uzenářství 
Sláma, MVDr. Mašek, Kamenictví 
Hlávka, Nápoje Homola, Zverimex 
Šurda. Mediálním partnerem akce 
byl týdeník Velkomeziříčsko. Podě-
kování patří také všem pořadatelům 
a dobrovolným hasičům ze Stránec-
ké Zhoře, kteří pro diváky připravili 
občerstvení.

Všechny příznivce jezdeckého 
sportu a milovníky koní si dovoluje-
me pozvat na Hubertovu jízdu do 
Stránecké Zhoře pořádanou dne 
15. října 2011. Foto a celá výsled-
ková listina ze závodů ve Stránecké 
Zhoři na www.jsgranus.blog.cz

Kolektiv JS Granus

Již popáté se ve Velkém Meziříčí setkaly krajkářky z celé republiky. 
V týdnu od 25. do 30. 7. se 
na Základní škole Oslavická 
pod vedením ak. mal. Ali-
ny Jaškové učily navrhovat 
paličkovanou krajku, fri-
volitkování a šitou krajku. 
V doplňkovém programu si 
krajkářky vyzkoušely plstě-
ní, leptání skla a tradičně 
keramiku. Několik účastnic 
si nad plamenem plynového 
hořáku prošlo techniku výro-
by vinutých perel. Doplňkový 
program zajistila Mgr. Ivana 
Hladíková. Děkujeme vedení 
školy a všem zúčastněným.

Text a foto: 
Mgr. Ivana Hladíková

Krajkářky z celé republiky 
se sešly v našem městě

Zkontrolovali 1670 vozidel
během akce TISPOL

Na území kraje Vysočina se v červnu konala celorepubliková dopravně 
bezpečnostní akce TISPOL, která současně probíhala ve všech členských 
zemích Evropské unie. Policisté se v rámci akce zaměřovali především 
na kontrolu, zdali řidiči neusedají za volant pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky.

V kraji Vysočina se do akce zapojili policisté dopravní a pořádkové 
policie, kteří od pondělí 6. června do neděle 12. června zkontrolovali 
celkem 1 670 vozidel a zjistili 248 přestupků. Celkem 238 přestupků bylo 
na místě vyřízeno blokovou pokutou v celkové výši 101 600 korun. Deset 
přestupků bylo oznámeno k projednání do správního řízení.

Při kontrolách policisté zjistili 59 přestupků, kdy řidič nebo spolujezdec ne-
použil při jízdě bezpečnostní pásy, ve dvaceti případech řidiči porušili nejvyš-
ší povolenou rychlost, v sedmi případech usedli za volant pod vlivem alkoholu. 
Šesti dopravních přestupků se dopustili cyklisté a za tyto přestupky obdrželi 
pokutu v celkové výši 1 000 korun. Jednalo se o cyklisty, kteří jeli na kole v noci 
bez řádného osvětlení. Jednoho přestupku se dopustil chodec, který přecházel 
silnici na červenou. Za přestupek zaplatil blokovou pokutu ve výši 500 korun.

Policisté při akci zjistili, že řidiči tří vozidel používali dálnici bez platné 
dálniční známky. Za tyto přestupky jim policisté udělili blokovou pokutu 
v celkové výši 3 500 korun. Policisté v průběhu týdne v rámci akce TISPOL 
uložili zahraničním řidičům dvě kauce v celkové výši 17 000 korun. Celkem 72 
vozidel mělo při kontrole nevyhovující technický stav, v osmi případech poli-
cisté zjistili, že na vozidle je jiná registrační značka a ve dvou případech kon-
trolovali vozidlo, které vyjelo do silničního provozu bez registrační značky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Snad každý ví, že Otcem vlasti je 
nazýván Karel IV., syn Jana Lucem-
burského a Elišky Přemyslovny, 
český král a římský císař. V letních 
měsících si připomeneme hned ně-
kolik výročí s ním spojených.
● 14. 5. 1316 se v Praze narodil 

(695 let)
● 11. 7. 1346 byl zvolen římským 

králem (665 let)
● 26. 8. 1346 se stal českým 

králem po smrti svého otce 

Jana Lucemburského v bitvě 
u Kresčaku (665 let) (ten se na-
rodil 10. 8. 1296 – 715 let)

● ke své korunovaci (2. 9. 1347) 
nechal zhotovit Svatováclavskou 
korunu

● 30. 7. 1366 zřídil Karlovu kolej 
s knihovnou, což byl zásadní 
krok k faktické existenci univer-
zity, již založil zřizovací listinou 
už roku 1348

-ripp-

Výročí Otce vlasti



pergola, gril, udírna. Nevolat RK. 
Cena dohodou. Tel.: 776 591 878.
■ Prodám pěkný byt 3+1, 9 km 
od VM, s garáží a zahrádkou. Cena 
800 000 Kč nebo výměna za menší 
ve VM. Tel.: 734 504 223.
■ Prodám byt 1+1 v OV o celkové 
výměře 30,8 m2 včetně vybavení, 
po modernizaci, orientace na jih, 
v blízkosti vlakové zastávky. Tel.: 
603 535 512.

■  Prodám stavební parcelu 
(750 m2) v zastavěné části obce Ru-
díkov. Na pozemku je domek, stodo-
la, zahradou protéká potůček. Cena 
dohodou. Tel.: 737 768 722, e-mail: 
HrbackovaZdenka@seznam.cz

■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem v OV ve Velkém Meziříčí. 
K bytu je možné prodat garáž 
vzdálenou 10 m od domu. Tel.: 
608 126 545.
■ Prodám rodinný domek ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Nejsme RK. Tel.: 733 658 714.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřední to-

■ Levně 25 ks šalovaček a 35 ks 
stahovek. Tel.: 775 242 341.
■ Hoblovku š. 20 cm s protahem 
a posuvem, odsávání. Dále frézu 
na dřevo. Vše domácí výroby. Dále 
elektrickou sekačku. Cena doho-
dou. Tel.: 608 022 589.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■ Staré stavební červené cihly, 
velikosti 28×14×cca 6,5 cm velké. 
Volejte od 11. 8. na tel.: 605 353 485.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v Měříně. Tel.: 
606 281 625.
■ Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví. Cihlový, ul. Bezručo-
va. Tel.: 724 233 710.

■ Prodám zahradu 680 m2 s cha-
tou na Fajtově kopci. Chata vy-
tápěná krbem, el. energie, voda, 
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Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich novin 
v Informačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Vel-

ké Bíteši, tel. 566 532 025, 566 532 
342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro in-

zerenty z Měřína je sběrna inzerce 
v papírnictví na měřínském náměstí. 

Pro Křižanovské je sběrna inzerce v no-
vinovém stánku na Benešově náměstí 
v Kř ižanově, u autobusové zastávky. 
V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smí-
šeného zboží u Jaroslavy Böhmové.   -red-

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Firmám a organizacím nabízíme:
1. Plošnou inzerci při opakování se slevami od 10 do 30 %
2. Bonusy k této inzerci: 

– ZDARMA PR článek (text a foto)
– ZDARMA umístění inzerátu na našem webu
Slevy při opakování inzerce: 3 až 5 opakování – 10 %, 6 až 11 opakování – 20 %, 12 a více 
opakování – 30 %.

3. Celostránkovou prezentaci (texty s fotkami) za výhodnou 
cenu
Lze ji využít při různých oslavách a výročích firem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb či činnosti nebo při otevírání nových prostor. 

Více informací získáte na redakčním telefonu: 566 782 009 (007), 739 100 979 nebo v redakci 
Velkomeziříčska – v budově Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí – či na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 
osob (vhodný k pořádání abiturientských srazů, 
rodinných oslav, slavnostních i smutečních hostin, 
prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob (prostory vhodné 
k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, 
seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle 
požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – 
max. kapacita 120 osob (vhodný k zasedání valných 
hromad, pořádání konferencí, seminářů, oslav, 
svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, 
koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 
7×3,5 m (vhodný k pořádání koncertů, besed, před-
nášek, konferencí, divadel pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, bese-
dám, netradičním divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, 
společenské s tanečním parketem 380 míst (vhodný 
pro plesy, přednášky, konference, fi remní akce, 
koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, 
obědy, rauty atd.) Ozvučení, osvětlení, datapro-
jekce. Připojení na internet. Akce na klíč (kulturní 
program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Týdeník Velkomeziříčsko s nákladem cca 3 100 ks je distribuován do regionu Velkomeziříčsko, 
Bítešsko, Měřínsko, Křižanovsko a Tasovsko s počtem obyvatel asi 40 tisíc. Jde zhruba o osmdesát 
prodejních míst v tomto regionu. Noviny jsou také zasílány předplatitelům po celé České republice 
včetně moha knihoven a dalších institucí. Náklad týdeníku ověřila auditorská firma ABC Praha.

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, Praha 7
Přijme do pracovního poměru pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

SVÁŘEČE
ZÁMEČNÍKY
PRACOVNÍKY PRO PŘÍPRAVNÉ 
A DOKONČOVACÍ PRÁCE
pro nový výrobní program
Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky
Kontakt: 566 520 394

nebytové prostory v centru 
Křižanova cca 60 – 120 m2.
Informace na tel.: 608 083 838.

Nepůjde el. proud
Budou vypnuty tyto oblasti:
Dne 18. 8. od 7.30 do 15.45 hodin ulice Novosady od ulice K Haltýři po 
Kostelní po jedné straně (č. p. 1129-94), ul. Kostelní 663, 93, 476. 
Dne 25. 8. od 7.30 do 11 hodin severní část obce Lhotky od č. p. 15 po 
konec obce Sviny.                                                                          -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 13. 8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 628 788. Neděle 14. 8. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 
552, Měřín, tel.: 566 544 165. Sobota 20. 8. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 
174, Svratka, tel.: 732 642 160. Neděle 21. 8. MUDr. Tomáš Ludin, 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

!!!NOVINKA!!!
U této hypotéky

nedokládáte faktury!
Více info.: Ing. Jiří Svoboda

Mobil: 608 824 424

Výprodej látek od 49 Kč/m
Zakázkové krejčovství – 
svatební kostýmy, šaty, 

kalhoty
Rose – M,

Náměstí 84 (stará pošta),
Velké Meziříčí, tel.: 566 520 355

Letní sleva
až 50 %

Prodám
■ Škodu Favorit + LPG, nákladní 
přívěsný vozík vhodný za traktor. 
Tel.: 724 071 828.
■ Holandský nábytek z ma-
sivního dubu. Krásnou obývací 
stěnu 254×57×198 (d, š, v), cena 
4.000 Kč, dále skleník v top stavu 
120×53×156 za 4.000 Kč, šatní skříń 
153×60×20 za 4.000 Kč, jídelní stůl 
114×84×75 rozložitelný na 188 nebo 
151 cm × 84×75 za 3.000 Kč. Možno 
koupit samostatně i jako komplet. 
Volejte večer po 18. hodině na tel.: 
603 104 380, 603 894 011.
■ Traktor Zetor 4011, bez TP, 
zachovalý a plně funkční, cena 
40.000 Kč.  Volejte večer po 
18. hodině na tel.: 603 894 011, 
603 104 380.
■ Jehňata – beránky 1 ks/1.500 Kč. 
Ovce 1.000 Kč. Secí stroj 3 m 
za 20.000 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Dětský hluboký kočárek, troj-
kombinace v dobrém stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 605 777 627.
■ Zimní pneumatiky 4 ks, 155/70 
R13 (málo jeté) s disky 5,5×13 
(Fiat Punto). Cena 1.600 Kč. Tel.: 
733 125 750.
■ Propanbutanové lahve, de-
setikilogramové. Cena 300 Kč. 
Dále prodám kuchyňský sporák 
na tuhá paliva FIKO 70 s vývodem 
napravo. Cena 2.000 Kč. Bory. Tel.: 
737 739 667.
■ Prodám hobliny 150 Kč/m3. 
Tel: 603 429 625.
■ Jehličnaté palivo 6–8 m3 v k. ú. 
Velké Meziříčí. 1 m3/600 Kč. Odvoz 

možný pouze s traktorem a vleč-
kou. Volejte po 18. hodině na tel.: 
737 846 754.
■ Stropní nosníky Jistrop – 13 ks, 
250/3000. Dále 145 ks Miako Jistrop 
19/62 a 44 ks Vencovka 185/70/333. 
Celková cena 10.000 Kč. Tel.: 
737 819 795.
■ Traverzy, I 24 cm – dél. 8 m, 
I 22 cm – dél. 8 m. Tel.: 723 553 834.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
živé/pů lka 35/45 Kč/kg. Tel.: 
602 732 803.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý, najeto 112 tis. km, TP 
do 07/12, cena 15.000 Kč. Tel.: 
602 732 803.
■ Škodu Felicii 1,3, eko poplatek 
za přepis je už zaplacen, STK 
8/2011, centrální zamykání, mlhov-
ky, bez koroze, cena 18.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Krmené husy. Cena 80 Kč/kg. 
Tel.: 723 128 907.
■ Počítač, monitor, klávesnici, 
reproduktory, mikrofon, včetně 
všech kabelů. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
604 104 366.
■ Fasádní barvu Mamut silikon 
standard – hrubost 1,5 mm. Zatí-
raná. K vidění na RD v Mostištích. 
Cena poloviční než ve stavebninách 
800 Kč/ks. Celkem 14 kýblů. Tel.: 
608 947 317.
■ Starší kuchyňskou linku, dýha 
dub, 420 cm + ostrou 80×160 cm, 
sklokeramická deska + trouba 7 let. 
Levně. Tel.: 776 319 525.
■ Dva strojky na konzervy, jeden 
litinový, druhý přimontovaný na 
stůl. Levně. Tel.: 725 892 606.

pení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Me-
ziříčí od 1. 9. 2011. Tel.: 739 622 786.
■ Nabízím k pronájmu menší za-
hradu s dřevěnou chatou v lokalitě 
Amerika. Příjezd z ulice Uhřínov-
ská. Tel.: 606 727 433.

Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk; komora a koupelna 
s WC. Plocha 40 m2. Na okraji 
VM. Volný od 1. 9. 2011. RK 
nevolat. Tel.: 604 726 835.

Pronajmu nadstandardní, 
nově zrekonstruovaný byt 
3+1 v blízkosti centra VM. 
Tel.: 731 471 080.

■ Pronajmu nadstandardně vy-
bavený byt 3+1 v novém bytovém 
domě, lokalita ul. Školní., 86 m2, 
balkon, alarm s PCO, možno i ga-
ráž, podl. topení, cena 1.400Kč/m2 
za rok, více info včetně foto na vy-
žádání mailem. Tel.: 775 985 034.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu garáž pro 2 osob-
ní vozy, Čechova ul., VM. Tel.: 
776 814 055.
■ Pronajmu garáž v Čechových 
sadech. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 1+1 v centru VM. 
Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Mí-

rová. Tel.: 608 882 252, e-mail: 
bytmirovavm@seznam.cz.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, od 1. 8. 2011. Tel. 
774 495 876.
Různé
■ Doučím německý jazyk. 
Bližší informace na tel.: 
737 446 218.

■ Vyjížďky na koni, hledám 
spolehlivého a zkušeného člověka 
staršího 16 let pro ježdění na koni. 
Tel.: 725 686 083 (Měřín).

Naučím základy jízdy na koni 
v anglickém i westernovém 
stylu. Možnost výjíždek do te-
rénu. Tel.: 603 104 380, e-mail: 
meggikone@seznam.cz

■ Zdarma nechám na navážku 
vlastního pozemku uložit kamení 
a hlínu např. z výkopu atd. Tel.: 
731 447 196.
■ Kdo daruje starší šatní skříň 
Univerzal. Možno i jiný typ. Tel.: 
736 283 980.
Daruji
■ Darujeme 3 koťátka. Černé 
a mourované kočky a bílostrakatý 
kocour. Tel.: 734 674 532.
■ Daruji do dobrých rukou 5le-
tou fenku křížence – dlouhosrstá, 
střední vzrůst, světlehnědá s bílou 
náprsenkou. Domácí prostředí, klid 
a péče, k dětem a jiným psům ne. 
Děkuji, spěchá – důvod stěhování. 
Tel.: 777 708 898.
■ Daruji dvouměsíční štěňata 
křížence malého vzrůstu, fenky. 
Tel.: 604 349 377.



Číslo 29 10. srpna 2011 strana 7

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

Pátek 12. srpna v 18.30 hodin, sobota 13. ve 20 hodin
V PEŘINĚ
Film V peř ině je 
hudební komedie 
v rozver ném let-
ním stylu Mamma 
Mia.  Velkolepé je 
obsazení fi lmu, kde 
zpívá a tančí kuráž-
ná a možná trošku 
potrhlá Lucie Bílá 
a Karel Roden se 
představí tak, jak 
jste ho ještě nevi-
děli. Silnou sestavu 
tvoř í i Jiř í Mádl, 
Anna Stropnická, 
čerstvá d ržitelka 
Českého lva Eliš-
ka Balzerová, Bo-
lek Polívka, Nikol Moravcová, Arnošt Goldf lam, Nina Divíšková. 
Dětských rolí se ujali Amelie Pokorná a Matěj Převrátil. Režie 
František A. Brabec. Hudební komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Středa 17. srpna v 20 hodin
THOR
Bůh. Rebel. Legenda. V hlavní roli Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Russo. Akční dobrodružný fan-
tasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 114 minut
Pátek 19., sobota 20. ve 20 hodin
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Režie: Petr Nikolaev. V hlavní roli Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, 
Roman Luknár, Karel Roden, Veronika Kubařová, Sabina Remundová, 
Jan Budař. Válečný fi lm ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 126 minut
Středa 24. ve 20 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5 
Akce v Riu. Akční kriminální drama USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 130 minut

KINO JUPITER – SRPEN 2011

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2011/2012
– volná místa!
Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje 
každoroční omezení provozní doby v červenci 
a srpnu do 16.30 a mimořádné uzavření od 
1. 8. do 12. 8. 2011 kvůli výměně oken a dveří. 
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.      -iv-

srpen (úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC)
16. 8. – přednáška
První zrušení Žďárského kláštera, PhDr. Oldřich Chládek
30. 8. – přednáška
Historie dopravy a motorismu ve V. Meziříčí, PaedDr. Josef Láznička

Změna programu vyhrazena

Občanské sdružení AD ASTRA 
(kynologické sdružení) pořádá dal-
ší z našich úspěšných psích-nepsích 
výletních akcí. Cíl je tentokráte 
stanoven na (pro mnohé neznámou) 
rozhlednu Rubačku, která leží 
nedaleko Velkého Meziříčí u obce 
Oslavička a vlastní dokonce svoji 
turistickou známku.

Délka trasy je předběžně sta-
novena na cca 15 km. Půjdeme 

směrem na Oslavici – Oslavičku – 
Rubačku a zpět směrem na Nesměř 
či na Baliny (rozhodnutí padne dle 
prošoupanosti kecek a celkové úna-
vě organismu našich pochodníků).

Místo srazu: louka mezi II. 
a III. ZŠ
Čas: sobota 13. srpna od 14 ho-

din
Srdečně zve 

Team AD ASTRA, o.s. 

POHLEDY Z RUBAČKY

Dne 9. 8. 2011 uplynulo 9. smutné 
výročí od tragického úmrtí
Veroniky Peroutkové
z Pustiny.

Všem, kteří nezapomněli,
děkuje rodina Peroutkova.

Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
největší však je to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
Byl jsi sluncem našich dní, 
Tvá slova a láska nám stále scházejí. 
Zůstanou jen vzpomínky, 
mnohdy i slza spadne, 
láska však k Tobě nám nikdy neuvadne.
Dne 13. 8. 2011 vzpomeneme na 2. smutné výročí, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Karel Mateja
z Jakubovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. 

Dne 15. 8. 2011 by se dožil 75 let 
náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan 
Miroslav Kačírek 
z Tasova. 
Dne 29. 11. 2011 uplyne 5 smutných 
let, kdy nás navždy opustil. 

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomíná manželka a celá rodina. 

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách 
zůstáváš dál. 
Dne 18. srpna si připomeneme 
5. smutné výročí, co nás navždy 
opustil pan 
Jiří Smejkal 
z Tasova. 

Stále vzpomíná rodina. 

Když probouzelo se ráno 
a nastával nový den, 
Ty jsi od nás odcházela 
snít svůj vlastní sen. 
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, 
uměla jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát. 
Takoví lidé by neměli umírat. 
Tisíce slov chtěli jsme Ti říct, 
tisíce vět z Tvých úst mělo ještě znít. 
Odešla jsi nám, osud si to přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí milované 
manželky, maminky a babičky, 
paní 
Emilie Kordulákové 
z Jívoví. 

S láskou vzpomínají 
manžel a dcera s rodinou. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí tichou vzpomínku s námi. 

Odešla jsi tiše, 
jak osud si přál, 
však v našich srdcích 
žiješ stále dál. 
Těžké bylo loučení, 
těžší je bez tebe žít, 
láska snad smrtí nekončí, 
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 19. 8. 2011 tomu bude jeden 
rok, kdy nás navždy opustila naše 
milá maminka, 
Marie Jeřábková 
z Tasova. 
Stále vzpomínají dcery s rodinami. 

Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.). 
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 22. srpna 2011 e-mailem: 
program@jupiterclub.cz, tel. 566 782 002-3, 728 898 157.
Změna programu vyhrazena.                                                              -sh-

Představení zařazená do abonentního cyklu:

– Ray Cooney, překlad Břetislav Hodek

– Peter Shaffer, překlad Martin Hilský

– Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen Drlík a František 
Zacharník

– Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan Kantůrek

– Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Lázňovských

– Alois Jirásek

Přednášky
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Zájezd pro seniory do Tábora
Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají zájezd pro seniory do 
historického města Tábor a Chýnovských jeskyní. Zájezd se uskuteční 
ve středu 14. 9. 2011.
Program: 
 7.05 odjezd od DPS – Zdenky Vorlové 2001
 7.15 odjezd od Domusu
 9.15 prohlídka Chýnovských jeskyní
11.00 oběd v restauraci Beseda v Táboře
12.30 prohlídka historického centra Tábora s průvodcem
14.00 chodby středověkého podzemí pod starou radnicí
16.00 odjezd směr Velké Meziříčí
18.00 plánovaný návrat.
Dále je možnost volby navštívit gotický sál, expozici Husité, expozici 
Život a práce středověké společnosti nebo vyhlídkovou věž Kotnov, vše 
v historickém centru Tábora. Cena zájezdu je 300 Kč. Zájemci se mohou 
hlásit na tel.: 566 520 154, 566 782 503 nebo přímo na Komenského 6 
osobně. Prosíme zájemce, aby se hlásili závazně i s telefonním kontaktem 
a s místem nástupu. Děkujeme za pochopení.                                     -ssm-

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Příběh o lásce a válce. On ostřílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a závětří si uží-
vat. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Těžko byste hledali 
nesourodější pár než jsou oni dva… Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 
Změna programu vyhrazena!                                                    -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: 
Linda Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto 
roli dostal Cenu Thálie v roce 2004)
Říjen 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Za práci jsi život dal 
a byl jsi ještě mlád, 
nám zbyly jenom slzy 
a vzpomínat.
Dne 10. srpna před 30 roky zahynul 
při svém povolání pan 
Bohuslav Říha 
z Kozlova. 

S láskou vzpomíná 
celá rodina Říhova. 

Dne 15. srpna si připomeneme 
20. smutné výročí úmrtí pana 
Stanislava Bence 
z Martinic.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. 

Manželka s rodinou



Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 

pro vás připravil cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za podpory Kraje 
Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011, vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři) 
Souboj  k lav í r n ích  i mprov i zátorů  – 
23. 11. 2011, Zdeněk Král, Tomáš Ibrmajer – kla-
vír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

Slavnostní novoroční 
koncert s přípitkem 
starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní 
trio a hosté – Jana 
Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, 
Miroslav Zicha – cello, 
Miki Isochi (Japonsko) 
– mezzosoprán, další 
operní sólista v jedná-
ní, vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, senioři).
Romantické kytary 
Karla Fleischlingera 
– 14. 3. 2012, vstup-
né: 150/120 Kč (děti, 
s t udent i ,  sen io ř i ) .
Koncer t mladých 
umělců – Trombono-
vý recitál 18. 4. 2012, 
vstupné: 150/120 Kč 
(děti, studenti, senioři).
Dámské k var teto 
Beladona Quartet – 
20. 5. 2012, vstupné: 
150/120 Kč (děti, stu-
denti, senioři).

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Výhody předplatného: výběr nej-
lepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty, úspora 440 Kč 
při koupi dětské či studentské abonentky, úspora 440 Kč při koupi abo-
nentky pro 1 osobu, úspora až 535 Kč na osobu při koupi abonentky pro 
2 osoby, zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem. Dárek 
k abonentce: Ke každé zakoupené abonentce obdržíte jako dárek CD s hud-
bou klavírního improvizátora Zdeňka Krále. Slevy: 50 % ze vstupného na 
jednotlivé koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel hudby držitelům prů-
kazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka je nepřenosná).

Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
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JUPITER CLUB UVÁDÍ

pátek 21. října 2011 
19.30 hodin, velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpoz-
ději do 28. 9.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004, (001).

Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, 
věk a kondici. Zumba je krásné spojení tance, aerobního pohybu 
a příjemné latinsko-americké hudby.
Každý čtvrtek, začíná se 29. září 2011, velký sál Jupiter clubu 
od 15 let neomezeně, zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční 
školy AURA.
I. kurz: 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz: 19.30–20.30 hodin
Nabídka:
1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce

Termíny:
29.  9. 2011 1. lekce  3. 11. 2011  6. lekce
 6. 10. 2011 2. lekce 10. 11. 2011  7. lekce
13. 10. 2011 3. lekce 17. 11. 2011  8. lekce
20. 10. 2011 4. lekce 24. 11. 2011  9. lekce
27. 10. 2011 5. lekce  1. 12. 2011 10. lekce

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 12. září 2011, ukončení do konce prosince 2011.
Uzávěrka přihlášek 10. září 2011. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
–vždy v pondělí, (26. 9. 2011 – nejsou), každé pondělí ve velkém sále JC.
Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená.
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 slu-
žeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené pak za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individuálně. 
V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, Ples v bílém a zá-
věrečná 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 oděvu. Informace a přihlášky na program.
oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 004 (005), otevřeno po–pá 8–16 hodin 
nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.

Jupiter club Velké Meziříčí pořádá 3. září 2011 na náměstí
19. ročník tradiční a oblíbené soutěže

Letošním tématem bude 140. výročí
založení jednoho z nejvýznamnějších spolků,
Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí.

15.00 – zahájení odpoledního bloku
* ukázka hasičské techniky
* soutěže pro děti
* programová show pro děti Minicirkus Navrátil
18.00–19.30 – vystoupení amatérské skupiny
* Na šikmé ploše
19.30–21.30 – soutěž
Programová show
* příjezd historického hasičského vozu
* nástup družstev (soutěží čtyřčlenná smíšená družstva zástupců 

z Velké Bíteše, Měřína, Křižanova a Velkého Meziříčí pod ve-
dením starostů)

* silák František
21.30–23.30 – hudební vystoupení
* Dalibor Janda Revival
* Na šikmé ploše                            Změna programu vyhrazena!!!
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20.–21. srpna 2011
Bohaté kolekce jiřinek, mečí-
ků, růží, kaktusy a sukulenty, 
pokojové květiny, okrasné 
dřeviny, aranžmá ze suchých 
rostlin, obrazy, fotografie, 
dřevořezba, keramika, krajka, 
perníky a další překvapení.
Od 9 do 18 hodin, kulturní 
dům v Moravci.

2. Předplatné – 5 lekcí – 300 Kč/60 Kč 1 lekce, nejsou datumově 
určeny lekce, určí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy: 80 Kč/1 lekce
Info pro předplatné: nelze se odhlašovat, můžete za sebe 
poslat náhradníka. Přihlásit se do kurzu 
ZUMBY je možné na tel.: 566 782 004-5, 
e - m a i l :  p r o g r a m @ j u p i t e r c l u b . c z , 
pronajem@jupiterclub.cz (jméno příjmení, 
tel. kontakt, nejpozději do 20. 9. 2011 
včetně zaplacení). Upozornění: od 17. 7. 
do 19. 8. 2011 přijímáme přihlášky pouze 
elektronicky.
Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu 
na kolegyni či lektora, není úmyslem vás zničit, ale naopak 
naladit a dodat energii a radost z pohybu. Radost ze ZUMBY 
můžete předat v podobě dárkového poukazu.                -prog-

Doporučujeme: 

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou 
inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!

Obhajoba jeskynního muže, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob 
Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami 
a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení 
pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel 
v USA i v Kanadě. Obhajoba jeskynního muže byla poprvé uvedena na 
Broadwayi v divadle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 399. uvedení 
17. července 1996 se dočkala zápisu do divadelních kronik, když překonala 
hry Search For Intelligent Life in the Universe (Hledání inteligentního 
života ve vesmíru) Lily Tomlinové a The World According to Me (Svět 
podle mě) Jackie Masonové. Tehdy se Obhajoba jeskynního muže stala 
nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye.

Jsme rádi, že hru Caveman máte možnost zhlédnout i u nás v Jupiter 
clubu. O toto představení je obrovský zájem a bývá na něj ve všech 
městech beznadějně vyprodáno.

V této one man show hrají v alternaci Jan Holík nebo Jakub Slach.
Pátek 14. října v 19.30 hodin ve velkém sále JC, vstupné 290 Kč. 

Rezervace a prodej vstupenek od 22. srpna 2011 na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. Změna programu vyhrazena!    -zh-

Jupiter club, s. r. o., uvede

Pondělí 26. září 2011 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: 190 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek na obě akce od 22. srpna 2011 na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na programovém oddělení JC. Změna programu 
vyhrazena!

Úterý 13. září 2011 v 19.30 hodin 
v kinosále JC. Vstupné: 200 Kč.
Pořad je přeřazen z 16. 5. 2011, 
zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.

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

KURZ
KERAMIKY

Podmínky kurzu: kurzovné 2.200 Kč (obsa-
huje 16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny); zahájení kurzu ve čtvrtek 
6. října 2011, ukončen bude 9. února 2012; proběhne v keramické dílně 
v Jupiter clubu – suterén; cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské 
hlíny na osobu, výpal keramiky; bude probíhat vždy ve čtvrtek cca 
v 16 hodin, při větším počtu zájemců proběhnou 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 př ihlásit na tel. 566 782 004-5, 
program@jupiterclub.cz, program. oddělení JC. Uzávěrka přihlášek 
30. září 2011.

V měsíci září se uskuteční 9. roč-
ník Dne zdraví ve Velkém Meziříčí. 
Tak jako v minulých letech je 
připravena řada zajímavých akcí, 
které, na rozdíl od předešlých let, 
proběhnou na různých místech ve 
městě. Po celý den bude otevřen 
areál SEV Ostrůvek, kde se bu-
dete moci seznámit s přírodními 
zahradami, představí se regionální 
farmy s nabídkou svých produktů, 
nachystány jsou přednášky a tvůrčí 
dílničky. Chybět nebude zdravotní 
vyšetření s VZP  a poradenství 

doplněné přednáškou a výstavami 
v Jupiter clubu. Ke Dni zdraví se 
připojily místní restaurace, které 
v tento den nabídnou polední menu 
odpovídající zdravému stravování. 
Ke zdravému životnímu stylu patří 
neodmyslitelně pohyb a tak si bu-
dete moci i zacvičit pod vedením 
zkušených instruktorů.  

Den zdraví se bude konat 22. září 
od 10 do 17 hodin, pořádá SEV Os-
trůvek ve spolupráci s Jupiter clu-
bem, s. r. o. a Městem Velké Mezi-
říčí.    SEV Ostrůvek, Alena Ruxová

Den zdraví ve Velkém Meziříčí



SILNIČNÍ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

HODNOCENÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ A FC VM V MSŽD D 2010/2011
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Víkend 23. – 24. července 2011 pa-
třil ve světě motocyklového sportu 
silničním závodům – mistrovství 
České republiky a mistrovství Ev-
ropy. Jely se na autodromu v Mostě 
a zúčastnil se jich i zdejší jezdec 
DRT racing teamu Viktor Dušek.
V pátek proběhl závod volné třídy do 
600 ccm, v němž chtěl Viktor Dušek 
uspět a vítězstvím si tak zajistit vede-
ní v průběžné kvalifi kaci. „To by mu 
přineslo i reálnou šanci na celkové 
vítězství v Přeboru ČR 2011. Bohužel 
pátá zatáčka mostecké trati se mu 
stala osudnou a Viktor hned v úvodu 
závodu havaroval a výrazně poničil 
svoji Yamahu,“ popsal problémy 
jezdce člen DRT racing teamu Milo-
slav Trojan. Závod tedy nedokončil 
a poškození stroje bylo navíc tako-
vého rozsahu, že vážně ohrozilo start 
Duška v dalších závodech mostec-
kého víkendu. Tým však zapracoval 
na opravě a jezdec se nakonec kva-
lifi koval jako třináctý do nedělního 

klání. „V závodě samotném se Viktor 
nakonec dokázal prosadit a skončil 
v elitní desítce Alpe Adria, když 
proťal cílovou pásku jako devátý. 
Připsal si také 11 bodů za páté místo 
v rámci hodnocení mistrovství České 
republiky,“ informoval M. Trojan.
„V sobotních kvalifikacích super-
sportů jsem se dostal na 1:42, což 
je můj nový mostecký osobák,“ 
zhodnotil svůj výkon jezdec Viktor 
Dušek a dodal, že po předchozí 
havárii ohnuté svody motocyklu mu 
neumožnily využít plný výkon moto-
ru. „V Mostě se mi standardně příliš 
nedaří, a tak i po tomto víkendu mám 
trochu smíšené pocity z výsledku. 
Pátek těžko hodnotit pozitivně, ale 
neděle byla v rámci možností dobrá,“ 
uzavřel Dušek.
DRT racing team děkuje velkome-
ziříčským sponzorům, kteří mu 
účast na silničních motocyklových 
závodech umožňují.

Připravila: Martina Strnadová Viktor Dušek při závodu na autodromu v Mostě.                                              Foto: archiv DRT racing teamu

HC Sokol Křižanov
vás zve na 22. ročník

Křižanovského 
triatlonu,
který se koná
v sobotu 27. srpna 2011
v areálu rekreačního střediska 
Drak v Křižanově.
Prezence probíhá od 10.00, 
start v 11.00
dorostenci, muži – 800 m pla-
vání – 45 km kolo – 8,5 km běh
dorostenky, ženy – 400 m pla-
vání – 30 km kolo – 4 km běh
Kategorie: muži – dorostenci, 
18 – 35 let, 36 – 49 let, 50 let 
a více
ženy – dorostenky, 18–39 let, 
40 let a více
Startovné 50 Kč (první 3 obdr-
ží cenu, všichni občerstvení).
Závod se koná za každého 
počasí, každý na vlastní ne-
bezpečí.                           -tok-

Umístění v sezoně 09/10: 7. místo, 
26 10 6 10 skóre 45:54 36 bodů
Podzimní část: 7. místo, 13 6 3 4 
skóre 24:27 21 bodů
Realizační tým: hlavní trenér Libor 
Deket, asistent trenéra Jan Heto.

Podzim 2010
Starší žáci začali přípravu na novou 
sezonu 12. července 2010 na umělé 
trávě. Zapojilo se do ní celkem 26 
hráčů. Hostování u nás prodloužil 
útočník Tomáš Zsihovics ze Starče 
a na střídavý start k nám přišel 
obránce Ladislav Cejnek z Bedři-
chova. Ostatní hráči spolu postu-
pují od mladší přípravky. V letním 
přechodném období naši mladíci 
odehráli celkem čtyři přípravná 
utkání, když porazili Vrchovinu 3:2, 
Bohunice 3:2, Žďár nad Sázavou 4:3 
a remizovali s Třebíčí 0:0. O branky 
v přípravě se postarali: Radim Liška 
5×, Zsihovics 2×, David Karma-
zín, Jiří Novotný a Daniel Krčál 
všichni 1×.
No, tak to je tedy začátek soutěže 
„jak se patří“, říkal si trenér po lo-
sovacím aktivu v Olomouci. 1. kolo 
venku Vyškov, sestupující z 1. ligy, 
2. kolo doma favorit soutěže Ha-
vlíčkův Brod, pak venku dohrávka 
1. kola Slovácko B, ale v průběhu 
soutěže se musí hrát s každým. 
Začátek hráči nezvládli, prohra 
7:1 ve Vyškově nepotěšila a měli 
v týdnu před Havlíčkovým Brodem 
o čem přemýšlet. Pak se jim poda-
řilo doma porazit Havlíčkobrodské 
1:0 a na Vyškov bylo zapomenuto. 
V tomto utkání tým podržel výbor-
ným výkonem brankář Jan Hladík. 
Pak přišla remíza v Uherském 
Hradišti a prohra v Bohunicích, 
kdy hráči nezvládli první poločas, 
který prohráli 3:0. Utkání skončilo 
nakonec 5:2 pro domácí. V dalších 

kolech se jim podařilo doma porazit 
Zlín B 3:2, kdy se dvakrát trefi la 
nová posila Ladislav Cejnek, pak 
přišlo důležité vítězství v Bystrci 
4:0. V dalším kole do VM zavítali 
hráči Břeclavi, první poločas 0:0, 
ale pak přišla slabá chvilka muž-
stva (během 10. minuty tři branky) 
a bylo po utkání, nakonec tedy 0:3. 
Derby v Novém Městě s Vrchovi-
nou stálo Velkomeziříčské mnoho 
psychických sil, když mohli v polo-
čase vyhrávat 4:0, ale branky přišly 
až v závěru utkání a s nimi radost 
z konečného vítězství 3:0. V devá-
tém kole přivítali žáci Velmezu na 
domácím stadionu tým Zbrojovky 
Brno B. Tomu měli co vracet, pro-
tože v minulé sezoně s ním prohráli 
0:7 a 1:9. Vyrovnané utkání rozhod-
la standardní situace v 15. minutě, 
kdy se po rohu kapitána Hynka Ráč-
ka trefi l obránce Vojtěch Smejkal. 
Desáté kolo jim velelo odcestovat 
do Kroměříže, kde je čekal třetí 
tým tabulky v čele s kanonýrem 
Ferkem, který se do této chvíle 
trefi l už dvacetkrát. Domácím se 
podařilo vstřelit branku v závěru 
prvního poločasu právě Ferkem, 
vyrovnání přišlo v 66. minutě, kdy 
se hlavou trefi l Jiří Novotný. Žáci 
Velmezu si za předvedený výkon 
právem odvezli cenný bod z Kro-
měříže. Pak přišlo derby s Jihlavou 
B. V utkání dvou rozdílných polo-
časů byli nakonec šťastnější hosté 
a odvezli si z Meziříčí vítězství 2:0. 
Ve dvanáctém kole se žáci Velme-
zu představili v Brně Komárově. 
Domácí tým před tímto utkáním 
vévodil moravskoslezské žákovské 
divizi. Hosté chtěli v zápase odčinit 
porážku z minulého kola, z domácí-
ho prostředí s Jihlavou B. Dostali se 
do rychlého vedení 2:0. Pak si dali 

vlastní branku a šlo se do kabin 
za stavu 2:1. Druhý poločas začali 
lépe hosté a domácí žáky zaskočili 
přestavením mužstva v systému 
4-3-3. Otočili skóre dvěma bran-
kami útočníka Tomáše Zsihovicse. 
Už se zdálo, že si Velkomeziříčští 
odvezou z Brna vynikající vítěz-
ství, jenže v 74. minutě se na rohu 
malého vápna ocitl útočník Soukup 
a prostřelil bezmocného brankáře 
Michala Kučeru. Rozhodčí poté 
ukončil utkání. Výsledek 3:3 na-
konec víc těšil domácí hráče, hosté 
odcházeli do kabin zklamaní. V po-
sledním podzimním utkání přivítali 
velkomeziříčští žáci v regionální 
derby tým HFK Třebíč. Domácí 
vedli 2:0, pak 3:1, nakonec utkání 
skončilo 3:2, kdy se za domácí 
dvakrát trefi l kapitán Hynek Ráček 
a útočník David Karmazín.

Zimní příprava
Trénovali jsme 3× týdně, 2× na 
umělé trávě, 1× v tělocvičně na 
2 ZŠ. V tomto období jsme absol-
vovali také soustředění, které se 
uskutečnilo tradičně v Bystřici nad 
Pernštejnem. Soustředění se nám 
podařilo, tým dobře potrénoval. 
Využili jsme kvalitní trávu v Do-
maníně, ve sportovní hale a k re-
habilitaci sloužily bazén a vířivka.
V zimním období jsme odehrá-
li celkem 7 přípravných utkání. 
Postupně jsme se střetli s týmy 
FK Kolín 1:2, Žďár 2:0, Bohunice 
2:2, Svitavy 1:0, Vrchovina 0:0, 
Jihlava 97 2:2, Třebíč 1:3. Střelci 
v zimních přípravných utkáních: 
Hynek Ráček 3×, Tomáš Zsihovics 
2×, Daniel Krčál, Radim Liška a Jiří 
Novotný 1×.

Halové turnaje
V Třebíči se 9. ledna 2011 uskuteč-
nil další ročník halového turnaje 

starších žáků. Zúčastnilo se jej 
celkem 8 týmů, FC Velké Meziříčí 
přihlásilo do turnaje dvě mužstva. 
Do finálového zápasu se probo-
jovaly týmy FC Velké Meziříčí 
bílá a 1. SK Prostějov. Toto utkání 
nabídlo mnoho pohledných fotba-
lových akcí i pěkných šest branek. 
Velkomeziříčští žáci vyhráli turnaj 
bez ztráty jediného bodu. O koneč-
né třetí místo se utkal Baník Zbýšov 
s druhým velkomeziříčským tý-
mem. Cenu pro nejlepšího brankáře 
turnaje obdržel velkomeziříčský 
Jan Hladík.

Turnaj ve Velkém Meziříčí
V neděli 23. 1. 2011 se konal již 
4. ročník halového turnaje starších 
žáků v malé kopané, ve sportovní 
hale ve Velkém Meziříčí. Turnaj byl 
velice kvalitně obsazen, zúčastnilo 
se celkem10 týmů, jeden ze sloven-
ské žákovské ligy, jeden z české 
a tři z moravskoslezské, dva z čes-
ké divize a tři z moravskoslezské 
žákovské divize. Do vyřazovacích 
bojů o celkové prvenství postoupila 
první čtyři mužstva z obou skupin, 
kde se začalo hrát vyřazovacím 
způsobem. V těchto utkání nebyla 
nouze o derby, střetly se spolu 
dva brněnské týmy, dva týmy 
z jižních Čech a také z Vysočiny. 
Naše čtvrtfi nálové utkání bylo od 
začátku vyrovnané, dokonce jsme 
se v osmé minutě dostali do vedení, 
když se trefi l Jiří Novotný, ale Jih-
lava během dvou minut vstřelila tři 
branky a postoupila do semifi nále. 
Nejhezčím utkání turnaje se podle 
všech zúčastněných stalo semi-
finále mezi Vysočinou Jihlavou 
a Zbrojovkou Brno. Nakonec byli 
úspěšnější hráči Jihlavy. V druhém 
semifi nále přehráli žáci Budějovic 
jasně Kolín, který se do semifi nále 
dostal brankou v poslední minutě 
čtvrtfi nálového utkání se Sencem.
Do samého fi nále se probojovali 
dva účastníci žákovské ligy – Jih-
lava a České Budějovice. Finále 
už bylo jednoznačnou záležitostí 
Jihlavy, která soupeře přehrála ve 
všech směrech a právem si odvezla 
vítězství v turnaji. V utkání o třetí 
místo si lehce poradila Zbrojovka 
Brno s Kolínem vysoko 8:1.

Jaro 2011
První jarní utkání žáci odehráli 
doma s Bohunicemi, vedení po 
poločase 2:0 nestačilo, hosté dvě-
ma brankami v závěru vyrovnali. 
Pak přišla dvě důležitá vítězství ve 
Zlíně 2:1 a doma s Bystrcí 2:0. Do 
Břeclavi odcestovali se šesti hráči 
základní sestavy, ale ani další, kteří 
dostali šanci a nastoupili, nezkla-
mali. Nakonec prohráli nešťastnou 
brankou 1:0. Další dvě utkání se 
jim vůbec nepovedla, když prohráli 
v Tuřanech s Brnem B 1:3. Ve středu 
11. 5. vedla cesta žáků Velmezu 
do Havlíčkova Brodu. Do zápasu 
nevstoupili vůbec dobře, když v 15. 
minutě svítilo skóre 3:0. Do polo-

času se jim podařilo snížit, branku 
vstřelil útočník Cejnek. Nástup do 
druhého poločasu se jim povedl, 
když během prvních pěti minut si 
vypracovali čtyři vyložené šance, 
ale dle přísloví „nedáš – dostaneš“ 
nakonec utkání skončilo 8:1 pro 
domácí. V dalším kole byl jejich 
soupeřem vedoucí tým soutěže 
Kroměříž. Hosté si v zápase vypra-
covali více střeleckých příležitostí 
a vyhráli 3:0. Derby s Vysočinou 
skončilo 1:1. První poločas byli 
lepší Velkomeziříčští, druhý po-
ločas domácí. V utkání se Spar-
tou Brno se jim podařil raketový 
nástup, když se v 1. minutě trefi l 
útočník Cejnek, ale hosté dokázali 
do poločasu vyrovnat. V druhém 
poločase se nejprve nechal vyloučit 
obránce Smejkal, pak chytil bran-
kář Hladík pokutový kop, domácí 
se v deseti ubránili, a tak utkání 
skončilo 1:1. Do Třebíče odcestoval 
tým bez čtyř opor a i když se hráči 
Velmezu snažili, tak prohráli 2:0. 
V předehrávce posledního kola se 
na zdejším hřišti představili žáci 
Vyškova, ve vyrovnaném utkání 
byli šťastnější hosté, když vyhráli 
3:1. Náš poslední zápas žáci Vel-
mezu odehráli na domácím hřišti, 
když jim za soupeře byli mladíci 
Slovácka B. Domácí po celé utkání 
vedli, hostům se podařilo snížit 
na rozdíl jedné branky v poslední 
minutě. Domácí se tak se sezonou, 
rozloučili vítězstvím 3:2.
Tým se po celou sezonu opíral 
o základní kostru, kterou tvořili 
brankáři Jan Hladík a Michal 
Kučera, obránci Michal Špaček, 
Jiří Novotný, Vojtěch Smejkal, 
dále záložníci Hynek Ráček 
a Lukáš Vokurka, útočníci To-
máš Zsihovics, Ladislav Cejnek. 
Tým nastupoval nečastěji v tom-
to složení: Jan Hladík (Michal 
Kučera) – Michal Špaček, Jiří 
Novotný, Vojtěch Smejkal, Zde-
něk Juda – Radim Liška, Lukáš 
Vokurka, Hynek Ráček, René 
Kurečka – Tomáš Zsihovics, 
Ladislav Cejnek. Nejlepším 
střelcem týmu se stal Tomáš Zsi-
hovics, kterému se podařilo skó-
rovat celkem 13×. O další branky 
se postarali Ladislav Cejnek 10×, 
Hynek Ráček 8×, Radim Liška 
4×, David Karmazín 3x, Lukáš 
Vokurka, Jiří Novotný a Vojtěch 
Smejkal 1×.
V sezoně 2010/2011 starší žáci 
odehráli 26 soutěžních kol, cel-
kem na hřišti strávili 1820 minut. 
V týmu se vystřídalo 26 hráčů. 
Nejvíce minut na hřišti strávil 
kapitán Hynek Ráček, a to 1815.
V sezoně 2010/2011 absolvoval 
tým celkem 110 tréninkových 
jednotek, přičemž nejlepší účast 
měli Lukáš Chalupa 92 %, Jan 
Heto 90 %, René Kurečka, Hy-
nek Ráček a Lukáš Vokurka 
89 %.

Tabulka MSŽD D podzim
 1. FC Sparta Brno 13 9 2 2 45:18 29
 2. FC Hav. Brod 13 9 1 3 45:15 28
 3. SK Kroměříž 13 8 3 2 48:12 27
 4. MSK Břeclav 13 8 2 3 48:15 26
 5. SK Vyškov 13 8 3 2 37:13 26
 6. 1. FC Brno B 13 7 0 6 50:25 21
 7. Velké Meziříčí 13 6 3 4 24:27 21
 8. 1. Slovácko B 13 6 2 5 36:34 20
 9. HFK Třebíč 13 4 4 5 28:22 16
10. Brno Bohunice 13 5 1 7 28:36 16
11. Vys. Jihlava B 13 4 2 7 22:26 14
12. Tescoma Zlín 13 3 3 7 37:43 12
13. Dosta Bystrc 13 1 1 11 7:60 4
14. Vrchovina 13 0 0 13 4:113 0

Tabulka MSŽD D
 1. SK Kroměříž 26 20 4 2 85:19 64
 2. FC Hav. Brod 26 19 3 4 83:27 60
 3. FC Sparta Brno 26 18 5 3 87:24 59
 4. SK Vyškov 26 14 4 4 65:35 46
 5. 1. FC Brno B 26 13 4 9 77:40 43
 6. MSK Břeclav 26 13 4 9 79:37 43
 7. Velké Meziříčí 26 10 6 10 45:54 36
 8. 1. Slovácko B 26 11 3 12 58:59 36
 9. Brno Bohunice 26 10 4 12 52:57 34
10. HFK Třebíč 26 9 5 12 44:44 32
11. Vys. Jihlava B 26 9 3 14 46:51 30
12. Tescoma Zlín 26 6 5 15 59:89 23
13. Dosta Bystrc 26 3 2 21 17:103 11
14. Vrchovina 26 1 0 25 14:172 3
Tým vytvoř il výbornou par tu 
a všem dokázal, že do této soutěže 
patří. Starší žáci Velmezu skončili 
na konečném 7. místě MSŽD D. 
Tímto umístěním se zapsali do 
historických tabulek klubu FC VM. 
Žádnému jinému týmu v žákovské 
kategorii se to nepodařilo. Starší 
žáci si za celou předvedenou sezonu 
zaslouží velkou pochvalu. Dokázali 
všem, že jsou dobří fotbalisté a dob-
ře reprezentovali klub v druhé nej-
vyšší žákovské soutěži v republice. 
Je to velký závazek pro hráče, kteří 
zůstávají, i pro ty, kteří přicházejí 
z mladších žáků.
Trenér týmu Libor Deket děkuje 
všem hráčům za výborný přístup 
v tréninkových jednotkách i mis-
trovských utkáních, zároveň i za 
vzornou reprezentaci klubu. Díky 
patří také jeho spolupracovníkovi 
Janu Hetovi, dále kolegům z mlad-
ších žáků za dobrou vzájemnou 
spolupráci a výpomoc. V neposled-
ní řadě celému výboru a městu za 
podporu klubu FC Velké Meziříčí, 
všem sponzorům klubu, že věnují 
své fi nanční prostředky na fotbal 
(bez nich by to nešlo), také rodičům, 
dědečkům a babičkám, kteří týmu 
po celou sezonu fandili a věřili mu.
Cíl pro příští sezonu je jasný, muž-
stvo připravit v krátké letní době 
na velmi náročnou sezonu, která 
v soutěži sportovních středisek 
mládeže určitě bude. Hrát dobrý 
fotbal, uspokojit věrné diváky. 
Zároveň vychovávat fotbalové ta-
lenty klubu, aby jednou nastoupili 
v prvním mužstvu, nebo ve vyšších 
soutěžích a dobře reprezentovali 
mateřský klub.

Připravil Libor Deket, 
trenér starších žáků

Horní řada zleva: Vít Procházka, David Karmazín, Tomáš Bačák, Michal Špaček, Zdeněk Juda, Jiří Novot-
ný, René Kurečka, Lukáš Chalupa, Marcel Kožený, Jakub Heto, Daniel Krčál. Spodní řada zleva: Tomáš 
Zsihovics, Ladislav Cejnek, trenér Libor Deket, Hynek Ráček, Michal Kučera, Jan Hladík, trenér Jan Heto, 
Radim Liška, Lukáš Vokurka.                                                                                                 Foto: archiv FC VM
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MIROSLAV ZAPLETAL A TOMÁŠ OUŘEDNÍČEK
ZÍSKALI CENNÉ BODY VE ŠPANĚLSKU

STARŠÍ DOROSTENCI FC VM
TRÉNOVALI NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ

FOTBAL A
Sparta Brno – FC Velké Meziříčí 
1:0 (1:0)
Sestava FC – Invald – Netolický, 
Mucha Z., Mucha P., Bouček – Krej-
čí, Hort, Berka, Smejkal, Netrda 
– Vítek, na lavičce Kruba, Beran, 
Ďurica a Kozuň, trenéři Maruška, 
Smejkal.
K prvnímu utkání nového ročníku 
divize D zajel tým FC Velké Mezi-
říčí na hřiště Sparty Brno. Po počá-
tečním oťukávání obou týmů se ve 
3. min po samostatném útoku dostal 
ke střele nikým neatakován hráč 
Pacák a z 25 metrů trefuje levý horní 
roh naší brány a domácí se ujímají 
vedení 1:0. Ve 4. min, v přerušené 
hře, sráží domácí Schneider našeho 
Edu Smejkala rukama k zemi, když 
se snaží rychle rozehrát přímý kop, 
rozhodčí však tuto situaci řeší pouze 
domluvou. V dalších minutách byla 
aktivita na kopačkách našeho týmu 
a přinesla v 7. min hlavičku Smej-
kala po centru Netrdy, bohužel nad 
bránu. V 9. min podnikli domácí 
rychlý protiútok, kdy na přízem-
ní centr Pavlase do vápna nikdo 
z útočníků domácího týmu naštěstí 
nedosáhl, i když následně reklamují 
nedovolený zákrok na nabíhajícího 
Krejčího. Ve 12. min našel Michal 
Bouček přesnou přihrávkou Jirku 

Horta a jeho centr do vápna odvrá-
tila domácí obrana na první rohový 
kop. Ten rozehrál Miloš Netrda, ale 
Patrik Mucha zamířil hlavou vysoko 
nad branku domácích. V 15. min 
obdržel žlutou kartu Jarda Krejčí 
po ostrém skluzu u postranní čáry. 
Domácí hráči v této fázi utkání po 
získání míče volili většinou dlouhé 
nákopy do našeho pokutového úze-
mí, kde končily většinou v náručí 
gólmana Invalda. V 16. min poslal 
pěkný centr Netrda do vápna, ten 
však zachytil domácí golman těsně 
před nabíhajícím Hortem. V 19. min 
zahráváme další rohový kop, k od-
raženému míči se dostává Lukáš 
Berka, ale jeho střela končí vedle 
domácí branky. Ve 20. min se do-
stali do útoku domácí. Hráč Pacák 
si zpracoval míč na hranici našeho 
vápna pomocí ruky, rozhodčí však 
nechal pokračovat ve hře, přihrávka 
šla na Krejčího, který naštěstí míč 
netrefi l. V 22. min se domácí Czucz 
dostal za naši obranu, ale v převzetí 
míče mu zabránil včasným vyběh-
nutím Roman Invald. V 25. min byl 
ve středu hřiště nešetrně faulován 
Jirka Hort, rozhodčí nařídil přímý 
kop bez potrestání domácího hráče. 
Po jeho rozehrání posílá Hort přesný 
centr do vápna na Vítka, ten však 
místo střely volí centr, který domácí 
obrana zablokuje. V následné minu-

tě po skrumáži ve vápně domácích 
reklamují naši hráči ruku, ale roz-
hodčí nechává pokračovat ve hře. 
V 27. minutě rozehrál přímý kop 
Jarda Krejčí, míč podskakuje Jakub 
Vítek a za ním stojící Eda Smejkal 
ve velké šanci míří vedle domácí 
branky. Hned o minutu později se 
po ose Krejčí, Hort a Berka dostává 
k zakončení Jakub Vítek, ale bo-
hužel jeho střela jen o kousek míjí 
pravou tyč domácí branky. V těchto 
minutách naši hráči dostávají domá-
cí tým pod velký tlak, ale bohužel 
jim chybí více klidu při zakončení. 
Ve 30. min stahuje zezadu rukou 
Jirku Horta domácí hráč Czucz, 
který má již žlutou kartu po faulu 
na Berku, rozhodčí však tuto situaci 
nechává bez karetního potrestání. 
Přímý kop odvrací domácí obrana 
na další rohový kop, který roze-
hráváme nakrátko, ale míč končí 
v autu. Ve 34. min přichází další 
centr do vápna domácích, k míči se 
dostal Jarda Krejčí, jeho střela je 
však blokována. Ve 37. minutě po 
průniku Krejčího kope přímý kop 
z 20 metrů Miloš Netrda, trefuje 
však blízko stojící zeď domácích. 
Následný centr za obranu na Pa-
trika Muchu zastavuje zdvižený 
praporek rozhodčího. Ve 42. min 
posílá přesný centr na Jirku Horta 
Eda Smejkal, ten z první nachází 

ve vápně Jardu Krejčího, tomu však 
míč v dobré pozici odskakuje a do-
mácí obrana ho dostává do bezpečí. 
V závěru poločasu se naši hráči 
snaží o vyrovnání, ale přihrávka 
Krejčího na Horta končí střelou nad 
brankou a další centr do vápna Eda 
Smejkal netrefuje a jeho následné 
přihrávce na Lukáše Berku chybí 
přesnost.
Do druhého poločasu nastupují oba 
týmy bez změn v sestavě. Domácí 
hráči začínají aktivně, ale jejich cen-
try končí v rukou našeho gólmana. 
V 49. min posílá přesnou přihrávkou 
Bouček za obranu domácích Vítka, 
jeho centr však končí v boční síti 
domácí branky. V 50. min se do 
šance ve vápně dostává domácí Pa-
cák. Jeho pokus o zakončení rukou 
však rozhodčí přehlíží. Následný 
pokus o přečíslení řeší včasným 
vyběhnutím Roman Invald, k míči 
se dostává však hráč Pavlas, ale 
jeho střela z 35 metrů končí nad 
naší brankou. V 53. min posílá po 
přihrávce Netolického pěkný centr 
Jirka Hort, Smejkalovi však míč 
odskakuje a k následné dorážce se 
nikdo z našich hráčů nedostává. 
V 54. min dochází k přerušení 
hry, když se za domácí brankou 
spustila umělá závlaha. Po odstra-
nění závady zahrává Netrda přímý 
kop, jeho přízemní střelu odvrátí 

domácí obrana a následuje rychlý 
protiútok, kdy se domácí dostávají 
do přečíslení. Naštěstí se podaří Pa-
triku Muchovi tento útok přesným 
skluzem přerušit. V 57. min se do 
rychlého protiútoku dostávají naši 
hráči. Smejkalovi se však nepodaří 
posunout přihrávku na zcela volné-
ho Horta. Z následného útoku tre-
fuje z hranice vápna Pavlas břevno 
naší branky. Útok hostí pak přeruší 
Smejkal faulem a následný přímý 
kop Schneidera k tyči kryje Invald. 
V 64. min rozhodčí darují domácím 
autové vhazování, jejich rychlé ro-
zehrání musí zastavit faulem Patrik 
Mucha, za což obdrží žlutou kartu. 
Následný přímý kop končí střelou na 
naši bránu. Invald je však připraven. 
Naši hráči rozehrávají rychlý útok 
za obranu hostí, k míči se dostává 
Jakub Vítek, ale je zezadu atakován 
obráncem domácích a k překvapení 
všech rozhodčí tento souboj pone-
chává bez přerušení hry. V 67. min 
střídá Jirku Horta Vlasta Beran. 
V této části utkání se již vytratila 
z naší hry potřebná přesnost. A tak 
se domácí hráči často dostávají do 
nebezpečných protiútoků. Nedaří 
se nám udržet míč na delší čas pod 
kontrolou. V 73. min po ztrátě míče 
přerušuje rychlý útok domácích 
Michal Bouček, k odraženému míči 
se však dostává hráč Fuks a jeho tvr-

dou střelu k levé tyči kryje Roman 
Invald. V 76. min posílá Bouček 
centr na Patrika Muchu, domácím 
se však podaří míč odvrátit na 
rohový kop. Přetažený centr však 
končí v autu. V 78. min dostává 
za podobný zákrok, který na Vítka 
prošel bez povšimnutí rozhodčího, 
žlutou kartu dobře hrající Honza 
Netolický. Následný přímý kop od-
vrací Zdenek Mucha. Z následného 
rohového kopu se k odraženému 
míči dostává Schneider a jeho pří-
zemní střelu kryje gólman Invald. 
Poslední minuty zápasu přináší 
snahu našeho týmu o vyrovnání, 
ale do gólové situace se však již 
nedostáváme. Domácí hráči s pře-
hledem kontrolují prostor kolem 
pokutového území a nám chybí 
více klidu při přihrávce. Poslední 
náš pokus Boučka končí v 89. min 
nad domácí brankou. K překvapení 
všech v 90. min ukončí, ne vždy 
přesný rozhodčí Mikula utkání aniž 
by za mnohé přerušení hry, střídá-
ní, závadu na závlaze a zdržování 
domácích nastavil alespoň jednu 
minutu. I když byl náš tým po vět-
šinu utkání aktivnější, připravil si 
dostatek slibných situací, nepřesnost 
finálních přihrávek a nepřesnost 
v zakončení nás připravila o mož-
nost získání bodů v tomto souboji.

Jaroslav Mynář, vedoucí mužstva

Nejúspěšnější česká posádka cross-
-country rallye Miroslav Zapletal 
– Tomáš Ouředníček obsadila 
celkově 4. příčku v závodě FIA 
Světového poháru.
Dalším závodem v pořadí FIA 
Světového poháru byl Baja Spain, 
který se každoročně koná v okolí 
města Zaragoza.
Tradičně silně obsazená soutěž (71 
posádek) se letos poprvé počítá i do 
FIA Světového poháru, a také proto 
se Miroslav Zapletal se svým navi-
gátorem Tomášem Ouředníčkem 
soutěže zúčastnili. Průběžně jsou 
v šampionátu na 4. místě a body ze 
Španělska mohou ještě s pořadím 
řádně zamíchat.
Krátké drama zažila posádka po 
absolvování technických přejímek, 
kdy se nečekaně objevila závažná 
chyba na motoru, která by neu-
možnila odstartovat. Po rychlém 
servisním zásahu továrních me-
chaniků BMW X-raid se nakonec 
motor podařilo opravit.
V důsledku probíhající opravy ne-
mohla posádka rekognoskovat trasu 
prologu (a napsat si rallye rozpis), 
a tak se 9. místo po jízdě „na oči“ 
dá považovat za úspěch.
Náročné a velmi rychlé tratě umož-
nily Miroslavu Zapletalovi využít 
výkon nového BMW na maximum 
(topspeed přes 180 km/h) a po-
stupně posádka zlepšovala své 

umístění. Skvělým výsledkem 
týmu je 4. místo celkově a 2. místo 
v kategorii T1.2. Český tým si tak 
přičte další body do mistrovství 
světa a navíc ukázal, že může držet 
krok se světovou špičkou.
Miroslav Zapletal s navigátorem 
Tomášem Ouředníčkem tak obhájili 
průběžnou 4. pozici v mistrovství 
světa.
„Potvrdilo se nám, že nové nasta-
vení motoru je výborné. Španělské 
tratě jsou vždy velkou výzvou – jsou 
velmi rychlé, ale současně i velmi 
záludné, od širokých šotolinových 
úseků přes horské kamenité stezky. 
Vyzkoušel jsem si i různá nastavení 
brzd a mohl jsem tak nové BMW 
dále optimalizovat pro různé typy 
tratí. S výsledkem jsem opravdu 
spokojen,“ komentoval situaci Mi-
roslav Zapletal.
 „Španělsko je pro mne synonymem 
horka, ale letos se to dalo vydržet, 
bylo maximálně 29 stupňů. Na-
vigačně nebyl závod příliš těžký, 
přesto byl největší roadbook, jaký 
jsem kdy viděl: přes 400 stran! 
Trasa 170 km rychlostní zkoušky 
byla pro mne snad nejhezčí, jakou 
jsem kdy s Mirkem odjel. V roce 
2009 jsme byli sedmí, letos čtvrtí, 
pokud to tak půjde dál, napřesrok 
snad vyhrajeme!“ dodal Tomáš 
Ouředníček.
Šampionát pokračuje v Maďarsku 

(srpen), poté se přesune do Afriky 
(Egypt – říjen) a vyvrcholí v Portu-
galsku (říjen/listopad).
Výsledky Baja Espana Aragon 
(TOP5):
Campos (PRT) / Baptista (PRT) – 
BMW X3 CC
Ten Brinke (NLD) / Baumel (FRA) 
– MITSUBISHI Racing Lancer
Van Loon (NLD) / Scholtalbers 
(NLD) – MITSUBISHI Racing 
Lancer.
Zapletal (CZE) / Ouředníček 
(CZE) – BMW X3 CC
Wevers (NLD) / Poel (NLD) – MIT-
SUBISHI Racing Lancer
Tým OFFROADSPORT.CZ má 
tradici od roku 2002. Jeho pilot 
Miroslav Zapletal začal s moto-
r istickým spor tem závoděním 
v motocyklovém Enduro. V roce 
2001 poprvé zkusil soutěžní vůz, 
na který defi nitivně přesedlal o rok 
později. Je trojnásobným vítězem 
domácího seriálu v cross-country 
rallye a vicemistr stejného seriálu 
v Maďarsku. V mezinárodním se-
riálu FIA Bajas se v roce 2007 stal 
druhým vicemistrem. Ve stejném 
roce 2007 poprvé absolvoval Rallye 
Dakar, ve které skončil v hodnocení 
aut celkově 54. a 5. mezi nováčky. 
V dakarské sérii 2009 závodů Cen-
tral Europe a Pax Rally vybojoval 
8. a 9. místo v nabité konkurenci 
včetně továrních vozů. Historický 

úspěch vybojoval 
tým Zapletal-Ou-
ředníček na Ra-
llye Dakar 2009: 
7. místo celkově; 
3. místo v katego-
rii T1.1 (benzin). 
Tým tak nečekaně 
porazil dva silné 
tovární týmy (Mit-
subishi, BMW). 
Rok 2009 se stal 
nejúspěšnějším ro-
kem týmu: mistr 
ČR, mistr Ma-
ďarska, 1. vice-
mistr FIA Cen-
tral Europe Zone, 
1. vice mistr FIA 
BAJAS.

Jana Klezlová
Foto: archiv týmu

Offroadsport

Letní fotbalovou přípravu jsme 
začali 13. 7. 2011 na umělé trávě. 
Před soustředěním jsme absolvovali 
čtvrteční výběh v parku za hotelo-
vou školou a páteční trénink opět na 
umělé trávě. V sobotu jsme zajížděli 
na přátelský zápas do Náramče, 
kde nás čekal celek Znojma. Ten 
hraje druhou ligu, tudíž před námi 
nebyl lehký zápas. První poločas 
jsme odehráli velice dobře, ale ve 
druhém poločase přihrál Kameník 
bezmyšlenkovitě na střed hřiště 
a jeho špatnou přihrávku potrestal 
znojemský útočník. Poté jsme ob-
drželi gól z dálky přímo do středu 
brány, když míč zaplaval před 
brankářem Pöpperlem. Poslední 
gól jsme dostali tím, že se Bradáč, 
který klusem přibíhal z útočné 
půlky, nedokázal vrátit do obrany. 
Náš jediný gól vstřelil Bárta, když 
vymetl „pavučinu“ na zadní šibeni-
ci. Až na velice zbytečné góly, které 
jsme obdrželi, jsme zápas po herní 
stránce naprosto zvládli.
Znojmo – FC VM 3:1 (0:0)
Střelec: Bárta. Sestava: Pöpperl – 
Maloušek, Štefka, Jahoda, Bradáč 
– Bárta, Láznička, Prchal, Kame-
ník – Polanský, Komínek. Střídali: 

Hejtmánek, Pól, Rosický, Ostrý 
M., Ostrý Š.
V pondělí jsme měli lehký střelecký 
a regenerační trénink.

Štoky u Jihlavy 2011
Od úterý do soboty (19.–23. 7. 2011) 
jsme absolvovali soustředění ve 
Štokách u Jihlavy. Soustředění se 
zúčastnilo 16 hráčů + 2 trenéři. 
V úterý a středu jsme měli třífázo-
vý trénink, ve čtvrtek dvoufázový 
(kondiční a regenerační) + zápas 
s Humpolcem, v pátek jsme měli 
dvoufázový (střelecký a regenerač-
ní) + zápas klubem Štoky a v sobotu 
opět jednofázový trénink.
Čtvrteční zápas s Humpolcem jsme 
nezvládli, protože na všechny kluky 
padla únava. Na začátku utkání v 6. 
minutě na nás rozhodčí pískl rych-
lou penaltu, když zahrál ve vápně 
rukou Štefka, a soupeř se nemýlil. 
První poločas jsme odehráli špatně 
a ve druhém poločase došlo k ra-
zantnímu zlepšení.
FC VM – Humpolec 0:1 (0:1)
Sestava: Pöpperl – Rosický, Štefka, 
Komínek, Bradáč – Bárta, Láznič-
ka, Prchal, Kameník – Hejtmánek, 
Pól. Střídali: Nápravník, Voneš, 
Ostrý M., Ostrý Š., Dohnal.

Páteční zápas se Štoky jsme ode-
hráli s jejich dorostenci. První gól 
vstřelil Martin Ostrý, když dostal 
krásnou přihrávku pod sebe od 
Hejtmánka. Další minuty jsme pod-
cenili, protože jsme si mysleli, že 
jim dáme „deset branek a půjdeme 
na ubytovnu“. Ale realita byla jiná, 
když jsme dostali vyrovnávací gól 
po propadnutí naší obrany. Za osm 
minut později šly Štoky do vedení, 
když neudržel míč v náručí Dohnal. 
Do druhého poločasu bylo hráčům 
domluveno, a tím došlo ve druhém 
poločase k výraznému zlepšení, 
když jsme ve všech směrech sou-
peře předčili.
Štoky – FC VM 3:9 (2:2)
Střelci: 3x Pól a Kameník, 1x Ostrý 
M., Láznička, Hejtmánek. Sestava: 
Dohnal – Rosický, Nápravník, 
Komínek, Bradáč – Ostrý M., 
Láznička, Prchal, Ostrý Š. – Pól, 
Hejtmánek. Střídali: Bárta, Štefka, 
Kameník, Pöpperl.
Hráčům děkujeme za řádně od-
pracované soustředění , které 
nebylo tak jednoduché, jak si 
někteří představovali. Doufáme, 
že se tato příprava kladně projeví 
v sezoně!                                    -ls-

Soustředění ve Štokách – horní řada zleva: trenér Petr Koláčný, Vojtěch Dohnal, Jakub Rosický, Vojtěch 
Bradáč, Jan Hejtmánek, Stanislav Štefka, Ladislav Bárta, Jan Pól, David Kameník, Jaroslav Jahoda, trenér 
Libor Smejkal ml.; dolní řada zleva: Štěpán Ostrý, Josef Láznička, Martin Ostrý, Jan Nápravník, Adam Ko-
mínek, Matěj Prchal; chybí: Jakub Voneš, Horst Pöpperl, Miloslav Maloušek, Jiří Polanský, David Polák, 
Lukáš Pazderka, Jan Řeháček.                                                                                               Foto: archiv FC VM


