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Kvůli Horácké rallye
budou omezení 

na silnicích
Z důvodu konání 22. Ho-
rácké rallye 2011 v sobotu 
10. 9. 2011 od 9.30 do 16 ho-
din úřady povolily úplnou 
uzavírku a zvláštní užívání 
silnic číslo III/3923, III/3924 
a III/3906 na trase Náměšť nad 
Os la vou-Ocmanice-Zahrád-

ka-Pyšel-Vaneč-Tasov-Holubí 
Zhoř-Březka-Nové Sady, a to 
za těchto podmínek:
1. Uzavírka a zvláštní uží-

vání silnice č. III/3923, 
III/3924 a III/3906 na tra-
se: Náměšť nad Oslavou 
(ul. Ocmanická)-Ocmani-
ce-Zahrádka-Pyšel-Vaneč-
-Tasov-Holubí Zhoř-Březka 
(okolo)-kř iž. sil. II/602 
(Nové Sady).

2. Nařízená objížďka: Po 
silnicích I., II. a III. třídy 
trasou: Náměšť nad Osla-
vou-Kralice-Jinošov-Velká 
Bíteš-Lhotka-Tasov.

Zdroj: odbor dopravy MěÚ 
Velké Meziříčí

-zprac.: ivh-

Poprvé v dlouholeté historii včelařství v našem regionu podle sdělení 
Aloise Hájka, předsedy Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO 
ČSV) ve Velkém Meziříčí, museli zdejší včelaři přistoupit k pálení včel-
stev. Důvodem je mor včelího plodu, který se začal rozmáhat na Vysočině 
a bohužel také na Velkomeziříčsku. Existence této choroby, nejhorší 
metly včelařů, zapříčinila to, že v závěru srpna letošního roku muselo 
být zlikvidováno několik desítek včelstev. Ta byla spálena u Petrávče, ve 
Lhotkách a v Dolních Heřmanicích. Byla mezi nimi i včelstva z Velkého 
Meziříčí, kupříkladu z Fajtova kopce. Stejně tak byly do ohně přidány 
pomůcky a ostatní zařízení včelařů z napadených úlů, ale také med.

„Proti této nakažlivé chorobě zatím neexistuje úspěšné léčivo, a tak 
nezbývá, než napadené včely spálit. Pálí se celé úly s již usmrcenými 
včelami, ale i ostatní zařízení a pomůcky, se kterými se v tahových včelách 
pracuje,“ informoval veřejnost Alois Hájek již v minulém čísle týdeníku 
Velkomeziříčsko. Podle slov včelařů však nemoc nemá vliv na kvalitu 
medu, lidé ho mohou normálně konzumovat. Včelí mor není přenosný 
na člověka.

Samotné pálení na poli u Pe-
trávče proběhlo za účasti předsedy 
ZO ČSV Velké Meziříčí, zástupce 
Okresní veterinární správy ze Žďá-
ru nad Sázavou, ale také zástupce 
Města Velké Meziříčí.

Před tím provedl Výzkumný 
ústav včelařský v rámci celého kraje 
Vysočina celoplošné vyšetření všech 
včelstev, které v tomto prostoru 
včelaři mají. „Na základě zaslaných 
vzorků od jednotlivých včelařů a po 
jejich laboratorním vyšetření jsme 
se dozvěděli, že na území, které 
obhospodařuje ZO včelařů Velké 
Meziříčí je z celkového počtu sta-
novišť 12, které jsou napadeny tímto 
nebezpečným morem,“ upřesňuje 
předseda místního svazu.

Ve spolupráci s Okresní veterinár-
ní správou ve Žďáře n. S. se znovu 

proto rozběhla podrobná diagnostika každého včelstva z těchto dvanácti 
stanovišť. Konečné stanovisko Krajské veterinární správy v Jihlavě uložilo 
likvidaci 68 včelstev ze sedmi stanovišť na území, které obhospodařuje ZO 
ČSV Velké Meziříčí. Současně s tímto rozhodnutím se ke zdolání této ne-
bezpečné nákazy zřizuje plošné ochranné pásmo zahrnující celkem 37 obcí. 
Včelařská základní organizace a obecní úřady v ochranném pásmu obdržely 
mapu celého pásma a text nařízení Krajské veterinární správy Jihlava.

V tomto ochranném pásmu je zakázán jakýkoliv přesun zařízení, včel-
stev a včelích produktů za stanovenou hranici pásma. Zamořená stanoviště 
se musí celá asanovat. Tato opatření budou trvat dvanáct měsíců od doby 
utracení posledních včelstev z vyhlášených ohnisek moru.

Škodu, která včelařům vznikla, uhradí na základě podané žádosti stát.
„Ale peníze vám mnohdy nenahradí vše, o co jste přišli,“ řekl na místě 

jeden z včelařů, který bezmocně přihlížel, jak jeho včely a mnohaletá 
práce mizí v plamenech, „ale co se dá dělat, musím to brát sportovně, 
je to zkrátka život, jak umírají lidé, odcházejí i zvířata,“ přidal se další 

včelař. Ten musel utratit sedmnáct 
včelstev. „Měl jsem je dvacet let,“ 
dodal s tím, že ho tato ztráta i přesto 
mrzí.

Pokud by si však chtěl pořídit 
nové včely, musí je umístit na 
úplně jiné, čisté stanoviště. Kromě 
toho je bezpodmínečně nutné, aby 
nakoupil také nové úly i všechny 
pomůcky. Asanaci totiž včelaři byli 
nuceni udělat i ve svých domech.

Iva Horká

Alois Hájek, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů ve 
Velkém Meziříčí, se osobně pálení včelstev zúčastnil. Ukazuje na hořící 
úly a další pomůcky, které pohltily plameny.                   Foto: Iva Horká

Na Velkomeziříčsku se objevil včelí mor. 
Nakažená včelstva musela být spálena

Oprava mostu začne o víkendu. 
Lze očekávat dopravní potíže
Rekonstrukce vozovky zdejšího dálničního mostu Vysočina začne již 

tuto sobotu 10. září 2011. S tím souvisí i nevyhnutelná uzavírka opravo-
vaného, a to levého jízdního pásu dálnice D 1 ve směru z Brna na Prahu 
v kilometrech 144,6 až 143,8. Provoz proto bude veden obousměrně 
pravým jízdním pruhem. Práce na levé polovině mostu i její uzavírka 
mají skončit do 6. listopadu 2011. Druhou půlku mostu hodlá Ředitelství 
silnic a dálnic ČR opravovat v příštím roce.

Vedení Velkého Meziříčí v této souvislosti očekává možné zácpy až 
dopravní kolaps ve městě. A to i vzhledem k tomu, že nebyla stanovena 
žádná objízdná trasa uzavírky a celá doprava tak bude vedena obousměrně 
jen zmiňovanou pravou polovinou mostu. A to třípruhovým systémem 
2+1, který bude dvakrát za týden změněn. Prakticky tedy od neděle do 
středy pojedou dva jízdní pruhy na Prahu a jeden na Brno. Ve druhé 
polovině týdne tomu bude naopak – dva pruhy na Brno a jeden na Prahu.

Zkušenosti Velkomeziříčských i dopravní policie z podobných situací 
jasně ukazují, že v případě neprůjezdnosti dálnice například kvůli doprav-
ní nehodě apod. řidiči volí z jejich pohledu nejjednodušší možnost – na 
nejbližším exitu sjedou na souběžnou komunikaci, což je v tomto případě 
průtah Velkým Meziříčím II/602, který totálně zablokují. Město proto ve 
spolupráci s policií hledá nejvhodnější řešení pro zmírnění takové situ-
ace. Policisté by podle vedoucího Odboru služby dopravní policie KŘP 
Kraje Vysočina plk. Oldřicha Nováka měli být v místě uzavírky mostu 
téměř nepřetržitě přítomni. „S dopravní policií jsme se dohodli na trvalé 
komunikaci v průběhu uzavírky mostu,“ potvrzuje starosta Radovan Necid 
a dodává, že policisté by tak měli monitorovat situaci a účinně zasáhnout 
zejména v případě, když se doprava ve městě začne komplikovat. V krajním 
případě mohou kamiony odstavit na tělese dálnice a neumožnit jim sjet na 
vedlejší komunikaci. „To je důležité. Dlouhé kamiony totiž způsobují to, že 
mezi semafory ve městě projede méně aut,“ hodnotí R. Necid. Navíc do-
pravní policie oslovila dopisem sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia 
a požádala je o spolupráci. Jednotlivé autodopravce jejich prostřednictvím 
upozornila na kritický úsek dálnice D 1 i souběžné silnice II/602 a na 
možné dopravní problémy, které v místě mohou očekávat. Ti si díky tomu 
budou moci včas naplánovat změnu své jízdy tak, aby se zmiňovanému 
úseku vyhnuli některou z nadregionálních tras – například přes Žďár či 
Třebíč apod. – a neblokovali tudíž ani sebe, ani místní dopravu.

Velkomeziříčští vedle toho hodlají zmírňovat dopravní komplikace 
i vlastními silami se zapojením městské policie. Například v krizové si-
tuaci vypnutím semaforu na přechodu pro chodce na Novosadech, kdy by 
na bezpečnost chodců dohlíželi strážníci. „Zároveň městskou policii pově-
řím, aby místním řidičům v těchto kritických chvílích pomáhala s naleze-
ním optimální trasy,“ dodává starosta a připomíná hlavní problém – jediná 
souběžná komunikace s dálnicí vede úzkou ulicí Novosady a současně 
tvoří i páteřní silnici města. „Každý, kdo potřebuje jet k lékaři, nakoupit 
nebo pro děti do školy na Novosady zkrátka musí,“ konstatuje R. Necid. 
Ucpané Novosady se pak stávají pastí, a to i pro sanitky či hasičské vozy. 
Řešením této opakující se problematické dopravní situace ve Velkém 
Meziříčí jsou malý a velký obchvat města, po kterých Velkomeziříčští 
již dlouhodobě volají.                                        (Pokračování na straně 3.)

Oblíbenou a dnes již tradiční soutěž 4 klíče k velko-
meziříčské bráně, která se letos konala už po devate-
nácté, po čtyřech letech vyhrálo domácí družstvo. Bě-
hem čtyř disciplín neztratilo ani bod. S plným počtem 
16 bodů tedy vystoupalo na příčku nejvyšší. Radost 
domácích byla veliká a soutěžní družstvo složené z ha-
sičů Tomáše Mikiška, Ivy Jelínkové a manželů Jitky 
a Martina Plachetských v čele se starostou Radovanem 
Necidem obecenstvo odměnilo zaslouženým aplausem. 
Druhé místo se 12 body obsadili soutěžící z Křižanova 
pod vedením starostky Marie Smejkalové, třetí byli 
z Velké Bíteše s místostarostou Tomášem Kučerou. 
Čtvrtí letos skončili Měřínští, kteří v předchozích třech 
ročnících odjížděli jako suverénní vítězové a klíče tak 
v Měříně skoro zdomácněly. Družstvo ale porážku 

Klíče k velkomeziříčské bráně se po čtyřech letech vrátily domů

Soutěž čtyř měst vyhráli místní

pod vedením bývalé místostarostky Anny Oulehlo-
vé – a s vydatnou podporou starosty Jiřího Servíta 
v publiku – neslo statečně a s humorem.

Přitom letos soutěžící museli prokázat ještě o něco 
víc umu a šikovnosti. Jelikož se letošní téma neslo 
v duchu 140. výročí založení zdejšího sboru dobro-
volných hasičů (SDH), byly k tomu také koncipovány 
i disciplíny. A nebyly zrovna jednoduché. Při první 
moderátor soutěže Milan Dufek, ředitel pořádajícího 
Jupiter clubu, kterému zdatně sekundoval starosta SDH 
Velké Meziříčí Miroslav Jágrik a bratr Antonín Teplý, 
oznámil na fi ktivní linku 150 požár v prostoru náměstí. 
K němu v reálu vyjíždějí hasičská auta, která se bohu-
žel někdy potýkají s neočekávanými událostmi – třeba 
s defekty na pneumatice.     (Pokračování na straně 3.)

Soutěžní družstvo Velkého Meziříčí pod vedením starosty Radovana Necida vybojovalo s přehledem první 
místo. Snímek je zachycuje v jedné ze soutěžních disciplín.                                                       Foto: Iva Horká

Připravily Simona Fňukalová
a Iva Horká

Dnes
SOS poradna

Pravidelná poradna SOS 
(sdružení 

obrany 
spotře-

bitelů) se 
uskuteční dnes, ve středu 7. 9., 
od 14 do 16 hodin v nové 
budově MěÚ (obecní živnos-
tenský úřad, dveře č. 4).

Bítešské hody
Od 7. do 14. září probíhají 
tradiční bítešské hody.
Více na straně 7

Pozvánka 
na jednání 

Zastupitelstva 
města Velké 

Meziříčí
Úterý 13. 9. v 15 hodin, kon-
certní sál Jupiter clubu, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí.
Více na straně 2

XVII. ročník 
DRAKIÁDY

Vážení podnikatelé,
opět vás oslovujeme ve věci 
blížící se velkomeziř íčské 
drakiády. Letos již sedmnácté 
v pořadí. Pořádání této dnes již 
významné společenské akce 
se stává stále náročnější. Děti 
z Velkého Meziříčí i okolí opět 
očekávají, že i letošní drakiáda 
bude tak pěkná a zajímavá jako 
všechny předcházející. Proto 
se na vás obracíme 
se žádostí o spon-
zorský dar a věří-
me ve vaši pod-
poru jako v minulých
letech.

Stejně jako fi nanční a věcné 
příspěvky uvítáme i vaši or-
ganizační výpomoc při konání 
drakiády samotné. S tím, jak 
se akce každoročně rozrůstá 
a rozšiřují se doprovodné 
programy, zvyšuje se i její 
organizační náročnost. Proto, 
máte-li o tento druh pomoci 
zájem, obraťte se pro bližší 
informace na Josefa Komínka 
a Pavla Janštu. Věříme, že si 
vedle fi nanční a věcné podpory 
této všeobecně oblíbené a pro 
naše město dnes již typické ak-
ce najdete trochu volného času.
Přijďte se v neděli 2. října 
2011 podívat na Fajtův kopec. 
Za vaše případné příspěvky 
a dary vám srdečně děkujeme.
Přípravný výbor drakiády

Upozornění 
pro čtenáře – 

vycházíme 
27. září!

Ve středu 
28. září je 
státní svátek, 

Velkomeziříč-
sko (34. číslo) pro-

to vyjde již v úterý 27. září.
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Pozvánka na jednání Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí,

které se uskuteční v úterý 13. září 2011 v 15 hodin v koncertním sále 
Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Návrh směny pozemku města za pozemek HOD Březejc – k. ú. Lhotky
 4. Žádost o prodej asi 280 m2 z parc. č. 5999/54 v Čechových sadech
 5. Žádost o prodej asi celkem 280 m2 z parc. č. 5999/54 a 6035/14 

v Čechových sadech
 6. Návrh na výkup části místní komunikace parc. č. 2863/73 na ul. Nad Tratí
 7. Návrh na směnu pozemků mezi městem a žadatelkou
 8. Návrh na prodej pozemku parc. č. 2784/2 o výměře 14 m2, ul. Poříčí
 9. Návrh na prodej dílu „b“ o výměře 8 m2 z parc. č. 2789 k. ú. Velké Meziříčí
10. Žádost kraje Vysočina o darování pozemku parc. č. 1636/2 k. ú. VM
11. Rozpočtová opatření:

– Zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ VM
– Vybavení kuchyně ŠJ při ZŠ Sokolovská, ul. Poštovní
– Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská VM
– Vybudování sociálního zařízení pro dětské dopravní hřiště
– Rekonstrukce topení v MŠ Olší nad Oslavou
– Poskytnutí dotace na obnovu nemovitých kulturních památek – 

oprava fasády vnitřního nádvoří zámku vč. restaurování
– Dotace pro FC VM – dofi nancování opravy společenské místnosti 

v areálu FC U Tržiště
– Dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina – 

pořízení přístroje na automatickou masáž srdce – LUCAS pro 
stanoviště VM

– Dotace pro nakladatelství Tváře – úhrada části nákladů spojených 
s vydáním publikace Velkomeziříčsko na starých pohlednicích 
z ateliéru Rudolfa Skopce

12. Rozpočtové opatření – investiční příspěvek pro SVK Žďársko – 
navýšení příspěvku na inženýrskou činnost – příprava a realizace 
výstavby Dyje II

13. Stav rezerv k 31. 8. 2011
14. Prodej bytových jednotek
15. Diskuze, interpelace
16. Závěr                      Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Zahájení nového školního roku 
připadlo na čtvrtek 1. září. Poprvé 
do školy se vypravili i prvňáčci ve 
Velkém Meziříčí a jeho místních 
částech. Ty ze základní školy 
v Mostištích přišel uvítat ve škol-
ních lavicích i velkomeziříčský 

Zahájili školní rok, někteří poprvé

Děti přivítala jak paní ředitelka, tak paní učitelky, ale také místostarosta 
města Josef Komínek (na snímku).                              Foto: Pavel Stupka

místostarosta Josef Komínek. Letos 
jich tam nastoupil rekordní počet 
– devatenáct – a ujala se jich paní 
učitelka Lea Fučíková. Počty na-
stoupivších žáků v dalších školách 
přineseme koncem září v našem 
týdeníku.                             -mars-

Stížnosti občanů přiměly vedení 
Velkého Meziříčí zabývat se zámě-
rem přemístit městský psí útulek 
do nových prostor. Sousedy ruší 
zejména hluk v nočních hodinách.

Již asi čtrnáct let je městský psí 
útulek v Zámecké ulici na soukro-
mém pozemku vedoucí tohoto zaří-
zení Heleny Krátké. Městská policie 
často v noci přiveze nějakého nové-
ho obyvatele do útulku, ostatní psi 
se rozštěkají, čímž obyvatelé okol-
ních domů logicky nadšeni nejsou. 
Vzhledem k tomu by tak bylo ideální 
přemístit útočiště pro opuštěné či 
zatoulané psy někam zcela mimo 
bytovou zónu. Jenomže výstavba 
psího útulku dle předepsaných 
norem na „zelené louce“ by stála ne-
malé fi nance a tři nebo čtyři miliony 
korun město nehodlá investovat.

„Na druhou stranu bychom chtěli 
stav v útulku zlepšit,“ říká starosta 

Radovan Necid. Město se proto do-
hodlo s Helenou Krátkou na řešení, 
jak vylepšit podmínky nejen pro 
samotné psy, ale i pro sousedy. V její 
zahradě je bývalý skleník, který již 
neslouží svému účelu. Místo něj 
město hodlá postavit nový objekt. 
V něm by bylo šest kotců oproti 
současným pěti nevyhovujícím, ale 
psi by měli svůj prostor i venku. 
Během dne by mohli pobývat na 
čerstvém vzduchu, na noc by je pro-
vozovatelka zavírala dovnitř, stejně 
jako za mrazů v zimních měsících. 
Útulek by tak zůstal v podstatě 
na stávajícím místě, což vyhovuje 
i městské policii. Navíc se tím ušetří 
fi nance oproti výstavbě na „zelené 
louce“, jelikož je tam zavedena voda, 
elektřina apod. Zvažovaná varianta 
předpokládá investici kolem 850 
tisíc korun.

Martina Strnadová

Město hodlá zlepšit podmínky
v psím útulku

V Křižanově znovu 
otevřeli sokolovnu 
a nově i klubovnu

Výstava z historie křižanovské obce sokolské je k vidění v sále sokolovny, 
která byla znovu otevřena po 80 letech.           Foto: Martina Strnadová

Členové občanského sdružení Vodotrysk si užívají nové klubovny, kterou 
vlastními silami zbudovali.                               Foto: Martina Strnadová

Křižanovští slavili 80 let od postavení tamní sokolovny. Při té pří-
ležitosti bylo ve stejné budově nově otevřeno i volnočasové centrum 
občanského sdružení Vodotrysk.

Obojí připadlo na sobotu 3. září, kdy bylo v areálu sokolovny po celý 
den rušno. V sále probíhala výstava z historie křižanovské obce sokolské, 
ale také Roládový jarmark. Zájemci mohli nahlédnout i do zrekonstruo-
vaných prostor klubovny Vodotrysku. Za sokolovnou pak byly k vidění 
ukázky řemeslných prací – kování nožů, dřevořezby –, pro děti nechyběly 
soutěže a skákací hrad a pro všechny samozřejmě posezení s občerstvením 
a k večeru i se živou hudbou Šafářanky a Team Rocku.

„Jednota Sokola Křižanov má své kořeny a svou historii. Byla zalo-
žena v roce 1868 jako jedna z prvních na Moravě. Teprve v r. 1931 se 
tehdejšímu představenstvu Sokola podařilo zakoupit vhodný dům na 
Horním Městě naproti školy. Dům byl zbourán, během čtyř měsíců byla 
postavena sokolovna a 16. srpna 1931 byla slavnostně otevřena,“ připo-
mněla historická fakta Eva Nagyová s tím, že Sokoli tak konečně získali 
svou budovu, kde se mohli scházet, cvičit, hrát divadlo, prostě starat se 
o kulturní vyžití městysu.

A o podobné se snaží i členové občanského sdružení Vodotrysk. 
K tomu jim až donedávna chyběly vlastní prostory. Počátkem letošního 
roku proto požádali městys, zda by se pro ně něco nenašlo. „Poskytli 
jsme jim prostory v sokolovně pod jevištěm a v bývalém šenku. Všechno 
bylo staré, mokré, neudržované,“ říká starostka městysu Křižanov Marie 
Smejkalová a dodává, že na opravu jim zastupitelstvo vyčlenilo ještě 100 
tisíc korun. A to pouze na materiál, práce si členové Vodotrysku zajistili 
svépomocí. „Obětovali pátky, soboty, neděle a také většinu volného času 
o prázdninách. Přesvědčili jsme se o tom, co skupina mladých lidí svou 
obětavostí a pílí pod dobrým vedením dokáže,“ zhodnotila výsledek jejich 
snažení starostka. 

Nově opravené a zařízené prostory v sokolovně čítají klubovnu s ba-
rem, sklad i sociální zařízení, prostě nezbytné zázemí pro nejrůznější 
činnost. Bude je krom Vodotrysku využívat třeba i klub seniorů a další, 
kteří si požádají.

Sdružení Vodotrysk má další smělé plány
Vodotrysk má v současné době asi dvacet členů ve věku zhruba od 10 

až do 44 let. Jádro skupiny pak tvoří mladí kolem 17–18 let. Členové mají 
za sebou již mnohé akce v městysu a další v plánu. Občanské sdružení 
založili teprve letos, ale činní byli již dávno předtím. Původně Vodotrysk 
vznikl jako školní časopis základní školy. „Potom jsme začali pomáhat 
místnímu mateřskému centru s pořádáním různých akcí pro maminky 
s dětmi, mateřské škole a dalším, až jsme se dostali k vlastním akcím, 
vesměs kulturním,“ přibližuje začátky aktivit Vodotrysku jeho členka 
Eva Hammerová. Z nich lze jmenovat například loňský fi lmový nonstop 
víkend, různé workshopy atd. „Fotili jsme třeba s krabicí od bot, malo-
vali jsme autobusové zastávky,“ doplňuje Eva Hammerová a dodává, že 
se Vodotrysk snaží získat na svou činnost peníze skrze různé projekty, 
„například z projektu Nadace O2 Think Big jsme dostali peníze na další 
workshopy. Chystáme tak kreslení pravou mozkovou hemisférou a další 
hraní – v zimě budeme dělat stavby ze sněhu. Chtěli bychom založit i knižní 
klub, abychom děti přivedli zpátky ke čtení.“ Členové Vodotrysku se hod-
lají pustit i do velkorysejších akcí. Shánějí proto fi nance na vybudování 
víceúčelového hřiště za sokolovnou a ve stejném areálu by chtěli postavit 
i dětské hřiště pro nejmenší.                                       Martina Strnadová

Občané se starostou probírali 
dopravu i psy

První setkání velkomeziříčských občanů se 
starostou Radovanem Necidem po prázdninové 
odmlce proběhlo ve čtvrtek 1. září na malé scéně 
Jupiter clubu. Hlavními tématy diskuze byly ten-
tokrát blížící se rekonstrukce dálničního mostu 
Vysočina a s ní i očekávané dopravní kompli-
kace ve městě. Další debata se pak rozproudila 
kolem psů – došlo na úklid nečistot po nich, 
stížnosti lidí na psí útulek i jejich požadavky 
na zřízení kynologického cvičiště apod.

Tématu opravy mostu a s tím spojených dopravních problémů se po-
drobně věnujeme v samostatném článku na straně 1. Vedení města v této 
věci jednalo s policií a dalšími o možnostech řešení, která by případným 
dopravním zácpám co nejvíce zamezila. „Opatření jsme přijali celou 
řadu, ale dopravní problémy stejně žádné z nich zcela nevyřeší,“ podotkl 
Radovan Necid. Občané s nimi prostě musí počítat a připravit se na ně. 
A to až do 6. listopadu, kdy má oprava levé poloviny mostu skončit. I tak 
však rekonstrukci vítá, protože jen dobře sjízdná dálnice odlehčí dopravu 
ve Velkém Meziříčí. V opačném případě se tisíce aut valí přes město, kte-
rým vede hlavní dopravní tah souběžný s D 1. Přitom právě úsek dálnice 
mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím patří k těm nejvytíženějším. Tomu 
odpovídá i jeho stav, který je velmi špatný. Proto záměr Ředitelství silnic 
a dálnic ČR rozšířit D 1 na celkem šest jízdních pruhů od Benešova až 
po Kývalku a s tím i opravit vozovku v celém daném úseku mohou řidiči 
jedině uvítat, bude-li zrealizován.

Setkání se starostou tentokrát navštívili zástupci kynologického ob-
čanského sdružení AD Astra Dolní Heřmanice se svým požadavkem na 
vybudování cvičiště pro psy. To podle nich ve Velkém Meziříčí chybí. 
„Nám stačí v podstatě jen oplocená louka, ostatní si zajistíme vlastními 
silami,“ vyjádřili se zástupci sdružení, které se věnuje agility, výcviku 
poslušnosti psů atd. Město hodlá budovat nové cvičiště na Bejkovci pro 
hasiče. Zazněla proto i možnost, zda by to nešlo propojit a vymezit tam 
prostor i pro kynologické aktivity. Další možností by mohla být výstavba 
nového psího útulku, kterou v současnosti město také řeší, a souběžně 
i cvičiště pro psy v jednom prostoru. Ale k této variantě se starosta stavěl 
odmítavě, a to z fi nančních důvodů. Co se týče městského psího útulku, 
město hodlá zachovat spíš status quo a v současném útulku na Zámecké 
ulici provést různá opatření a zlepšení, což vyjde levněji než stavba na 
„zelené louce“. Starosta proto vyzval zástupce sdružení AD Astra k ná-
vštěvě radnice s tím, že společně budou hledat prostor, kde by cvičiště 
pro psy mohlo vzniknout.                      Text a foto: Martina Strnadová

Usnesení z 20. zasedání Rady města Velké 
Meziříčí ze 24. 8. 2011

1. Rada města schvaluje:
* návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve 

prospěch E.ON distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku 
města parc. č. 2795, ul. Podhradí s právem uložení zemního kabelo-
vého vedení – přípojky NN – právem provozování, údržby a oprav 
na dobu trvání stavby

* prodloužení nájemních smluv na dobu určitou 12 měsíců od 1. 9. 2011 
k ubytovacím jednotkám v domě Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí

* rozpočtové opatření: zdroj:
60.000 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5011, org. 4
21.000 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5021, org. 4
20.250 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5031, org. 4
  7.350 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5032, org. 4
    150 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5051, org. 4
    300 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5153, org. 4
    450 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5154, org. 4
rozdělení:
60.000 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5011, org. 17
21.000 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5021, org. 17
20.250 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5031, org. 17
  7.350 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5032, org. 17
    150 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5151,  org. 17
    300 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5153, org. 17
    450 Kč – § 6171 činnost místní správy, pol. 5154, org. 17

* rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3412 péče o sportovní zařízení – prodloužení 

provozu mobilního WC na dopravním hřišti po dobu podzimní výuky
* rozpočtové opatření: zdroj: 33 tis. Kč – § 2212 rezerva na opravu 

komunikací
rozdělení: 33 tis. Kč – § 3639 zaměření dětských hřišť

* rozpočtové opatření: zdroj: 16 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 16 tis. Kč – § 3412 dofi nancování plynofi kace budovy Tržiště

* rozpočtové opatření: zdroj: 64 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 64 tis. Kč – § 3631 rekonstrukce veř. osvětlení na ul. U Světlé

* rozpočtové opatření: zdroj: 8 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 8 tis. Kč – § 2212 oprava přístřešku autobusové zastávky 
u ZŠ Oslavická – pojistná událost

* rozpočtové opatření: zdroj: 200 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 200 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty.

2. Rada města souhlasí:
* se zveřejněním záměru darování pozemku parc. č. 1636/2 o výměře 

947 m2 ul. Nad Gymnáziem, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města odsouhlasit darování tohoto pozemku Kraji 
Vysočina. Důvodem je sjednotit vlastnický a uživatelský stav 
předmětného pozemku, který slouží jako sportovní hřiště gymnázia 
a vybudovat odpovídající oplocení tohoto pozemku

* se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, 
do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
částka v Kč  poskytovatel  přijetí fi n. prostředků  účel
 50.000  min.kultury  srpen 2011  obnova kultur-
   ních památek

    100  obec Martinice  květen 2011  veř. právní 
    smlouva – evi-
    dence obyvatel 
    v r. 2010

(Pokračování na straně 5.)
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Začal školní rok. O některé 
střední školy zájem je, o jiné ne
Do školních lavic usedlo v novém školním roce na Vysočině 41 301 žáků 

základních škol a 24 026 studentů středních škol. Do prvních tříd základ-
ních škol zasedlo 5 078 prvňáčků a do prvních ročníků středních škol 
nastoupilo na Vysočině 4897 studentů.

Z novinek, které čekají školství v regionu, vybíráme vznik Praktické 
školy při krajské speciální Základní škole v Moravských Budějovicích. 
„Jejím úkolem bude zajišťování střední formy vzdělávání pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami,“ upřesnila krajská radní pro ob-
last školství Marie Kružíková. Počet středních škol, které nabízí denní 
středoškolské studium, zůstal beze změny. Nově se otevírají obory 
tesař (Nové Město na Moravě) a předškolní a mimoškolní pedagogika 
(Jihlava) výměnou za jiný obor. Ve Světlé nad Sázavou dochází k pře-
sunu oborů sociální péče a podnikání z České zemědělské akademie na 
Uměleckořemeslnou akademii. Nabídku dálkového studia v pedagogice 
a sociální činnosti rozšíří střední škola v Obratani. Výjimečnými obory 
zůstávají hodinář, fotograf na Střední škole obchodu a služeb Jihlava, 
železničář na Střední odborné škole Nové Město na Moravě. Druhým 
rokem pokračuje maturitní obor se zaměřením řízení sportu na Střední 
škole obchodu a služeb Jihlava. „Jde o ekonomický obor s posílenými 
hodinami tělesné výchovy. Škola současně vytváří rozvrhové podmínky 
pro tréninky zajišťované sportovními kluby. Jde o zajímavou alternativu 
sportovním gymnáziím,“ dodává Marie Kružíková. Zcela ojedinělé je svou 
orientací a vznikem oborové zaměření energetika na Střední průmyslové 
škole Třebíč. Obor vznikl a je realizován v rámci společného projektu 
kraje Vysočina, ČEZ a.s. a SPŠ Třebíč. „V minulých dvou letech existence 
měl největší převis zájmu v kraji,“ řekl Kamil Ubr z krajského odboru 
školství, mládeže a sportu. Za výjimečné lze rovněž považovat sesku-
pení uměleckořemeslných oborů na Střední škole uměleckoprůmyslové 
ve Světlé nad Sázavou – jednotlivé obory jsou sice nabízeny i na jiných 
školách v republice, ale na této škole se setkávají různá řemesla – sklo, 
kámen, keramika, kováři, designéři.

Naopak přetrvává nízký zájem o textilní učební obory (krejčí, šička) 
a obory řezník a sklář. Na některých školách také klesá zájem o obor 
automechanik, u něhož v posledních letech vzrůstal počet absolventů 
evidovaných na úřadu práce. „Pokles počtu deváťáků se však projevuje 
i poklesem zájmu o většinu studijních oborů, včetně obchodních akademií 
a gymnázií v menších městech. Volná místa jsou v zemědělských oborech 
a po recesi se ještě neobnovil tradiční zájem o strojírenství,“ dodává 
Kamil Ubr. Počet míst na středních školách v Kraji Vysočina se přitom 
nesnižoval a školy nabídly cca 6300 míst.

Pokračuje podpora vytipovaných učebních oborů formou motivačních 
stipendií. Již v prvním roce pomohla tato podpora zmírnit pokles zájmu 
o učební obory a z odezvy ze škol se rovněž začíná projevovat pozitivní 
vliv na docházku učňů do školy a přípravu na výuku. V tomto školním 
roce bude pokračovat modernizace technických středních škol. Po CNC 
výukových pracovištích a učebnách mechatroniky bude letos podpořeno 
pořízení soudobých přístrojů pro moderní měření ve strojírenství. Stejně 
jako v loňském roce bude základní vzdělávání v regionu zajišťováno i 15 
malotřídkami.

Prázdniny v kraji Vysočina ve školním roce 2011/2012:
Podzimní  26.–27. října 2011
Vánoční  23. prosince 2011–2. ledna 2012
Pololetní 3. února 2011
Jarní  27. února–4. března 2012
Velikonoční 5. a 6. dubna 2012
Hlavní/velké 30. června–2. září 2012.

Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Trámový strop není původní

Oprava mostu začne o víkendu. 
Lze očekávat dopravní problémy

(Pokračování ze strany 1.) Pomoci zmírnit 
dopravní zácpy vedle vedení města a policistů 
mohou i samotní občané Velkého Meziříčí. 
Starosta žádá řidiče, aby v těch nejkritičtěj-
ších obdobích pokud možno nevyjížděli. Jako 
krizový lze očekávat zejména první týden 
po zahájení uzavírky, než si řidiči na nové 
okolnosti zvyknou. A dále pak situace v pří-
padě např. havárie na dálnici a také období 
dopravní špičky ve městě. Ta bývá pravidelně 
ráno při cestě lidí do zaměstnání a hlavně 
pak odpoledne mezi druhou a třetí při jejich 
návratu z práce. „Pokud v této době ostatní 
zůstanou doma, pomohou tím zlepšit situaci,“ nabádá starosta Necid 
místní obyvatele s tím, že budou-li nuceni přece jen se někam neodklad-
ně vypravit, nechť místo auta využijí raději jiný dopravní prostředek, 
případně vyrazí pěšky.                                                Martina Strnadová

Klíče k velkomeziříčské bráně se po čtyřech letech vrátily domů
Soutěž čtyř měst vyhráli místní

(Pokračování ze strany 1.) A právě blesková 
výměna porouchaného kola byla prvním úkolem, 
s nímž museli soutěžící zápolit. Kouleli proto 
obrovskou pneumatiku po určené trase ve středu 
náměstí a navíc ještě na čas.

Diváky v sobotu večer 3. září ale obzvlášť po-
bavila druhá soutěžní disciplína, a to dálková do-
prava. Tu moderátor uvedl slovy, že v dřívějších 
dobách se voda musela často dopravovat pomocí 
džberů, při tom hasiči využívali techniku zvanou 
‚dálková doprava‘. To se voda přepravovala od 
strojníka přes rozdělovače a další dva hasiče 
až na cíl. V případě sobotní soutěže byli tím 
terčem vedoucí jednotlivých družstev. A právě 
domácí družstvo se starostou Necidem zvládlo 
tuto disciplínu – stejně jako všechny ostatní – na 
výbornou. Přepravilo všech patnáct kusů vajec 
bez jediného karambolu. To ostatní soutěžící už 
tak šikovní nebyli, a tak o rozbitá vejce a upatlané 
ruce nebyla vskutku nouze. Alespoň částečně 
tak tato soutěž demonstrovala, že i hasiči, kteří 
jsou nedílnou součástí záchranného systému, se 
často musejí potýkat s nepříjemnými situacemi, 
jež ohrožují mnohdy i jejich život. A je přitom víc 
než smutné, že spousta lidí jejich obětavou práci 
nedokáže ocenit. Hold jim tedy byl vzdán alespoň 
na meziříčském náměstí z úst Milana Dufka.

Třetímu úkolu předcházel krátký fi lm Libora 
Smejkala a Jiřího Michlíčka z roku 1987, který 
zachycoval velkou povodeň v našem městě v roce 
1985. Poté moderátor oznámil pokyn soutěžícím 
– evakuace osob za pomoci záchranných doprav-
ních prostředků. Těmi byly vozíky na kolečkách 
a natažené lano z jednoho konce soutěžního pro-
storu na druhý. Soutěžící měli za úkol na vozíku 
zdárně tuto trasu zdolat přeručkováním.

A protože místní hasiči letos slavili ono zmí-
něné výročí, poslední disciplína byla věnována 
výrobě narozeninového dortu – z hasičských 
hadic. Ty posloužily jako korpus, do něhož byly 
zapíchnuty tři číslice 1 – 4 – 0, symbolizující 
140 let od založení SDH, a na vrcholu Soptík, 
jehož zapálením starostové vytvořili asi metrový 
pyrotechnický vulkán s příznačným názvem.

Tradičně byla připravena i soutěž pro starosty, 
neboli vedoucí družstev. Tentokrát hasili oheň 
pomocí hasicího přístroje. Tato disciplína měla 
pomoci při rozstřelu mezi dvěma družstvy, která 
měla v závěru stejný počet bodů. Napomohla 
nakonec rozhodnout souboj o třetí místo.

„Šli jsme do soutěže s tím, že chceme vyhrát, 
a také jsme si věřili. Naši hasiči slaví letos 140 let 
založení sboru, a proto byl pro ně výsledek také 
trochu prestižní záležitostí. Já osobně jsem to 
též tak trochu bral, protože jsem se soutěže 
zúčastnil v roli starosty poprvé,“ vyjádřil se 
pro náš týdeník R. Necid. Podle jeho sdělení 
se tým soustředil hlavně na detaily ovlivňující 
měřené časy a měl i štěstí při losování pořadí. 
„To ale nakonec nerozhodlo, rozhodla šikovnost 
a rychlost všech v našem družstvu. Báječnému 
týmu jsem poděkoval za vzornou reprezentaci 
města a pozval jsem všechny na jedno vítězné 
pivo,“ dodal starosta Necid.

Mezi soutěžními disciplínami byly připraveny 
ukázky požárního útoku starších žáků-hasičů, ale 
také siláka Františka Šebely, který hodlá jít ve 
stopách věhlasného a dnes již zesnulého Franty 
Kocourka. Šebela na pódiu ohýbal železné tyče 
o krk, o hlavu, přes zuby a přes ohryzek tak zlehka 
jako kdyby byly z gumy, nechal na sobě asistenta 
kovat na kovadlině, jež mu ležela na břichu, či si 
se zátěží dvou dospělých mužů lehl na fakírskou 
podložku s hřebíky. Když vytvaroval ze silné a ši-
roké pásoviny ‚ptáka kolibříka‘, divákům se tajil 
dech. Na závěr ukázal svoji sílu při tažení auto-
mobilu s řidičem a plným dětí na laně v zubech.

Tečku za večerem udělal Dalibor Jan-
da revival, který nabídl posluchačům zná-
mé hity někdejšího populárního zpěváka. 

V odpoledním programu pro děti, který při-
pravil dům 
dětí a mláde-
že spolu se 
SDH, nechy-
běly soutěže 
pro nejmen-
ší ,  u ká z k y 
hasičské 
techniky či 
programová 
show Mini-
cirkusu Na-
vrátil. Poté 
na pódiu před 
radnicí až do 
začátku ve-
černího blo-

ku hrála skupina Na šikmé ploše. Letos počasí 
soutěži přálo, a tak se na náměstí bavilo celé od-
poledne i večer početné publikum.        Iva Horká

Silák Franta ohýbá pásovinu přes krk. Vytvořil z ní podobu ptáka.                    Foto: Iva Horká

Soutěžní družstvo Křižanova, které obsadilo 2. místo, vedla starostka Marie Smejkalová (vlevo). 
Vpravo moderátorská dvojice: v popředí Miroslav Jágrik, vzadu Milan Dufek.         Foto: Iva Horká

Program soutěže začal odpoledním blokem pro děti, které sledovaly minicirkus.   Foto: Milan Dufek

V minulém čísle Velkomeziříč-
ska se v souvislosti s restaurováním 
maleb ve vestibulu radnice objevila 
zmínka o obnovení trámového stro-
pu v zasedací místnosti radnice při 
posledních opravách.

Je sice pravda, že strop byl na 
stejné místo umístěn už podruhé, 
ale původně zde nebyl.

Gotický trámový strop se docho-
val v Kolouchově hostinci U Bílého 
anděla, který stával naproti radnice, 
přibližně na místě dnešní lékárny, 
ale zasahoval ještě více do ulice 

Vrchovecká. Zde zažil jistě i rušné 
chvíle, vždyť v trámech skončily 
i olověné kulky z bambitky.

Když byla z důvodu rozšíření uli-
ce hospoda v roce 1932 zbořena, byl 
strop umístěn v prostorách muzea 
na radnici. Po odstěhování muzea 
opustil radnici i strop, který však na 
zámku nebylo kde instalovat, proto 
byl pouze provizorně uložen. Při 
zmíněných opravách radnice se pak 
strop vrátil zase do stejné místnosti, 
v níž byla zřízena zasedačka.

-ripp-

Poděkování
19. ročník regionální soutěže 4 klíče k vel-

komeziříčské bráně se vydařil. Chtěl bych 
poděkovat všem přítomným divákům, kteří v od-
poledním dětském bloku i večerním programu 
vytvořili skvělou kulisu. Velký dík patří našim 
partnerům z Velké Bíteše, Měřína i Křižanova. 
Týmy v čele se svými starosty či místostarosty 
aktivním zapojením přispívají již téměř dvě 
desítky let k rozvoji spolupráce měst a obcí, 
tvořících páteř jednoho z územně správních cel-
ků Kraje Vysočina – Velkomeziříčsko-Bítešsko.

Začal nový školní rok, nebojím se tedy 
přirovnání, že soutěžně zábavní pořad 4 
klíče k velkomeziříčské bráně uspěl na jed-
ničku. Kdo se na výsledné jedničce podílel? 
Organizaci, program a scénář zajistil tým 

pracovníků Jupiter clubu. Sbor dobrovolných 
hasičů ve Velkém Meziříčí v čele s Mirkem 
Jágrikem připravil ukázky, soutěže, hasičskou 
techniku včetně historického vozu, uniforem 
a také vítězný tým vzešel z jeho řad. Dům dětí 
a mládeže ve Velkém Meziříčí si vzal patronát 
nad dětským odpolednem. Firma RentalPro 
je naším stálým partnerem, bez ní by nebylo 
pódium, světla, zvuk. McDonald’s z Fajtova 
kopce nabídl občerstvení pracovnímu týmu. 
Kamarádi z Eurowagonu nám poskytli mobilní 
zázemí pro účinkující. Náměstí připravily 
a následně uklidily TS města a o bezpečnost 
se postarala městská policie. Finančně akci 
podpořil Fond Vysočiny, pořádající města 
a Jupiter club, s. r. o.                Milan Dufek, 

ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Dalibor Janda revival.
Foto: Iva Horká
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Spolužáci
Začátek školního roku se pokouší vnést do našich dní zase obvyklý pra-

videlný rytmus. Začíná škola dětem, studentům, učňům, jejich učitelům. 
Mnoho času, řadu let strávíme s druhými lidmi ve škole. Dnes je možné, 
že rodiče mohou učit své děti doma. Jistě má toto domácí vyučování své 
dobré důvody i výsledky. Ale zdá se mi, že něco podstatného při něm 
chybí. Totiž spolužáci – žáci, kteří jsou spolu v přehledné a stálé skupině, 
ve třídě s vlastní a neopakovatelnou atmosférou.

S přibývajícími léty o svých spolužácích pořád mluvíme jako o klucích 
a holkách. Vůbec nevadí, že už jim je třeba padesát nebo sedmdesát let. 
Pro nás zůstanou naši spolužáci celý život svědky všelijakých trapasů, 
průšvihů ve škole i krachů v prvních láskách. Kdo jiný s námi prožil, 
jak jsme podváděli při písemkách a bojovali s učiteli, dokud jsme časem 
nepochopili, že to jsou taky lidé? Kdo nás víc zná v lecjakých nelichoti-
vých situacích, kdo jiný ví, s kým jsme se porovnávali a vyrovnávali? Se 
spolužáky jsme spojeni jedinečným poutem. Je proto zvláštní, jak někdy 
jako rodiče nebo prarodiče bereme spolužáky svých dětí málo na vědo-
mí. Víme, jak se aspoň někteří jmenují? S kým naše dítě ve třídě nejvíc 
kamarádí, koho si bere za vzor, koho z nějakých důvodů odmítá? Kdo je 
ve třídě outsider, a proč? A kdo má vždycky hlavní slovo, a proč? A jak

se k nim chová naše dítě?
Být spolužákem je příležitost učit se pohybovat se mezi zájmy vlast-

ními a společnými, mezi sobectvím a solidaritou. Je to možnost poznat 
sebe i ty druhé, které jsme si nevybrali, a učit se s nimi žít. Je to dobré 
mít spolužáky a spolužákem být.                                          Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 7. do 11. září 2011
Středa 7. 9.
 7.00 mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Jahodovy 
 a Hlavovy o. L. Sz.
18.15 mše sv. – Vídeň o. L. Sz.
Čtvrtek 8. 9. – svátek Narození Panny Marie
 7.00 mše sv. za zemřelého manžela a za živé 
 a zemřelé členy rodiny Javůrkovy o. M. P.
18.00 mše sv. za živou rodinu Krčálovu, s prosbou o Boží
 požehnání a pomoc a ochranu Panny Marie o. L. Sz.
18.00 mše sv. – Mostiště o. M. P.
Pátek 9. 9.
 8.00 mše sv. za rodiče Drápelovy a Pařízkovy, 
 manžele Slabých a Boží ochranu a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za zemřelého Václava Švástu o. M. P.
13.00 mše sv. – domov pro seniory o. M. P.
Sobota 10. 9. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za P. Josefa Handla, sestru Hedviku,
 za Marii Kyjánkovou, za Boží milost, lásku 
 a ochranu Panny Marie o. M. P.
11.30 svatba se mší sv. Lukáš Barák-Jana Pacalová o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Anežku a Ludvíka Šitkovy, 
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava Kosourovy 
 a duše v očistci o. M. P.
 8.00 mše sv. – Lavičky o. M. P.
Neděle 11. 9. – 24. neděle v mezidobí – den poděkování za úrodu
 7.30 mše sv. za Alžbětu a Tomáše Krchňavých, 
 rodiče a sourozence  o. M. P
 9.00 mše sv. na poděkování za úrodu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti – na poděkování Pánu Bohu 
 za dožití 94 let života o. L. Sz.
14.00 Farní den – adorace nejsvětější svátosti a pobožnost 
 s obnovou manželských slibů
18.00 mše sv. za Jaroslava a Andělu Chlubnovy, 
 jejich rodiče a duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
Od středy 7. září 2011 budou večerní úřední hodiny na faře. V pátek od 
14.00 do 16.30 hodin adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 19.00 v Oslavici mše 
sv. pro biřmovance 4., 5. a 6. skupiny. V sobotu v 8.00 setkání všech mi-
nistrantů, zveme také děti, které by chtěly začít ministrovat a sloužit Pánu 
Bohu v kostele. V sobotu v 19.30 bude 2. příprava na svátost manželství. 
V neděli 11. září při mši sv. v 9.00 hodin poděkujeme Pánu Bohu. Prosíme 
zástupce obcí, aby jako každoročně připravili dožínkové věnce. V neděli 
11. září od 14.00 proběhne 3. farní den, program je ve vývěsce. Rozvrh 
hodin na náboženství ve šk. roce 2011/2012 je ve vývěskách a na webo-
výchch stránkách děkanství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2012 za 55 Kč. 

Ohlášky pro Bory a okolí od 7. do 11. 9.
Pátek 9. 9.
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti a svátost smíření
18.00 mše sv. za Růženu Polovou, rodiče Vávrovy, 
 rodiče Polovy a syna, rodiče Lacinovy a syna o. M. P.
Neděle 11. 9. – 24. neděle v mezidobí
 9.45 mše sv. – Horní Bory za Stanislava Beneše, 
 rodiče a duše v očistci o. M. P.

III. farní den ve Velkém Meziříčí
– v neděli 11. 9. 2011
Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi i každého z vás.
14.00 Adorace před Nejsvětější svátostí
15.00 Eucharistická pobožnost s obnovou manžel-

ských slibů a svátostné požehnání, po něm loso-
vání výherců soutěže Toulky velkomeziříčským děkanstvím.

16.00 Setkání farníků na Ostrůvku (za nepříznivého počasí na faře).
Pro děti budou připraveny hry a trampolína a pro všechny ostatní 
kulturní program. Občerstvení zajištěno.                                  -drl-

Hluboké lesy, rozsáhlé vodní 
plochy, osamělá stavení připomí-
nající Kanadu inspirovaly naše 
předky k totožnému pojmenování 
oblasti nedaleko Jindřichova Hrad-
ce. Jenom přídavné jméno „Česká“ 
návštěvníkům připomíná, že nejsou 
za oceánem. Také tyto končiny 
byly jedním z cílů výletů uživatelů 
velkomeziříčského stacionáře Nesa, 
který je jedním ze zařízení Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Právě 
v této oblasti trávili svoji letošní 
společnou dovolenou. Velkou část 
České Kanady projeli místní úz-
kokolejkou. O tom, že úzkokolejka 
má nejen úzký rozchod kolejí, ale 
i dveře a vysoké schodky, se mohl 
přesvědčit jeden z cestovatelů na 
vozíku. Jenom díky pomoci něko-
lika silných rukou byl vyzdvižen 
do vagonu a mohl si tak užít jízdu 
touto krásnou krajinou. Uživatelé 
Nesy navštívili během svého pobytu 
nejenom Českou Kanadu, ale i další 
krásy Jindřichohradecka. Zavítali na 

zámky Červená Lhota a Jemčina, 
prošli si celé město Jindřichův Hra-
dec, ale také navštívili statek a chrá-
něné dílny ve vesničce Plasná. „Asi 
nejsilnějším zážitkem byl pro většinu 
uživatelů výstup po 153 schodech 
na vyhlídkovou věž v Jindřichově 
Hradci a následný výhled. Pro jiné 
uživatele bylo největší radostí kaž-
dodenní večerní koupání v krytém 
bazénu, který byl přímo v penzionu, 
kde jsme byli ubytováni. Stejně jako 
každý rok si pobyt všichni uživatelé 
naplno užili. Letos k tomu určitě 
přispělo i krásné počasí,“ uvedla 
Bc. Anděla Kašparová, sociální 
pracovnice denního stacionáře Nesa.

Tento pobyt mohl být zrealizo-
ván díky fi nanční podpoře, kte-
rou poskytli pořadatelé z výtěžku 
Křesťanského plesu velkomezi-
říčské farnosti. Z výtěžku bylo 
uhrazeno ubytování osobních 
asistentů a doprava uživatelů.

Ing. Alena Poulová, 
vedoucí denního stacionáře Nesa

Daniel Adam z Veleslavína
Před 465 lety, 31. 8. 1546, se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína. 

Po studiích na pražské univerzitě získal titul mistra a přednášel historii. 
Výhodně se oženil s dcerou pražského tiskaře Jiřího Melantricha a od 
roku 1576 přešel do tchánova podniku, který brzy převzal.

Zaměřil se především na vydávání naučné literatury z různých oborů 
– historie, právo, lékařství, náboženství. Vydal také několik slovníků 
a jazykových učebnic. Většinou to byly knihy cizích autorů, z nichž 
některé sám přeložil nebo alespoň připojil předmluvu. U všech se také 
podílel na jazykové úpravě.

Knihy z Veleslavínovy tiskárny – nazývané ze setrvačnosti „melan-
trišky“ – byly známy výbornou češtinou, která se stala vzorem pro české 
národní obrození. V dějinách české literatury bývá druhá polovina 16. 
století nazývána dobou Veleslavínovou.

Mezi spolupracovníky Daniela Adama z Veleslavína patřil také velko-
meziříčský rodák Adam Huber Meziříčský z Riesenpachu, který spolu 
s ním například přeložil Matthioliho herbář, vydaný roku 1596.     Ripp

Sběratel lidových písní Zikmund Vašátko

SETKÁNÍ „in memoriam“ s Otcem Cyrilem Šímou O. P. 
u příležitosti 100. výročí jeho narození 11. září 2011 – neděle

 7.30 Mše svatá ve farním kostele sv. Václava v Křižanově
 8.30 Vernisáž výstavy Strom pozná se po ovoci v prostorách vzdě-

lávacího centra sv. Zdislavy v Křižanově
 8.45 Představení a křest knihy s názvem O. Cyril Šíma O. P., 

o životě a díle autora Petra Uhlíře. Kniha krom životopisných 
dat a svědectví o Šímově práci pro Křižanov a sv. Zdislavu 
obsahuje i stručná historická data o městečku a o historii úcty 
zdislavské v tomto kraji.

15.00 Modlitba a pocta památce Otce Cyrila Šímy u hrobu, hřbitov 
městyse Křižanov

15.30 Pěší putování na Svatou horu u Kadolce s pobožností ke cti 
sv. Zdislavy

18.30 Vzpomínkový podvečer na Otce Cyrila Šímu
– život O. Cyrila a jeho práce v Křižanově, prezentace doku-

mentů o O. Cyrilovi, městečku Křižanov a lidech tak, jak 
je viděl a dokumentoval

– seminář a beseda na témata Zdislava, její cesta ke svatosti, 
význam tradic

– dominikáni a jejich práce v historii i dnes
– promítání dochovaných snímků z období působení Otce 

Cyrila v Křižanově.                                                       -pu-

Lhotka – pietní akce při příležitosti
60. výročí počátku perzekucí,

zahájení procesů
nuceného vystěhování tzv. kulaků
Prvním úderem proti kulakům bylo stanovení takových dávek, aby je 

rolníci nemohli plnit. Pak je bylo možno obvinit ze sabotáže a dalších 
deliktů. Následovaly tresty, léta věznění, nucené vystěhování z rodné 
obce, ztráta střechy nad hlavou, společenská diskriminace, vojenská 
služba u PTP a další tvrdé zásahy proti nevinným lidem. Tak se i v Čes-
koslovensku realizovala Stalinova výzva z roku 1929, že kulaci musí 
být zničeni jako třída. Výsledkem byla úplná likvidace selského stavu 
u nás. Ačkoliv „venkovský boháč“ představoval v prvé řadě politického 
nepřítele, pronásledován byl převážně za delikty hospodářské.Těch se 
totiž obvykle dopouštěl v důsledku ztížených podmínek hospodaření, 
k nimž významnou měrou přispěla ztráta námezdních sil, zabavení tzv. 
nevyužitých zemědělských strojů a „třídění“ – tj. znevýhodněný rozpis 
dodávkových úkolů. Tajný úkol zněl jasně – zbavit vesnici „reakčních 
živlů“, centralizovat jejich rodinné příslušníky na určitých státních stat-
cích a zajistit přesídleným osobám jejich „převýchovu“ či „soustavnou 
péči“, formulovala jednoznačně preambule k tzv. směrnici tří ministrů, 
která s účinností od 1. listopadu 1951 upravovala „poměry rodinných 
příslušníků odsouzených venkovských boháčů“. Společná směrnice mi-
nistrů spravedlnosti, vnitra a národní bezpečnosti tak na celostátní úrovni 
odstartovala nucené vystěhování selských rodin, označované někdy také 
jako „Akce K“. Formální jednoduchost umožňovala prostřednictvím § 23 
a § 21 uzavírat měsíčně až 20 případů, přičemž množstevního rekordu 
dosáhla meziříčská trestní komise v září roku 1952, kdy zákaz pobytu 
přisoudila celkem 48 osobám! Víme, že nucené vystěhování v okrese 
Velké Meziříčí narušilo majetkovou, hospodářskou i demografi ckou 
kontinuitu minimálně u 121 zemědělských usedlostí.

Překvapivá je nesporně v obou okresech už sama kvantitativní stránka 
případů nuceného vystěhování. Nepoměr 168 meziříčských ku 13 bí-
tešským případům podtrhuje minimálně existenci silných regionálních 
rozdílů, a to jak mezi jednotlivými okresy, tak v porovnání krajů. Některé 
obce však podílem vystěhovaných spoluobčanů překročily i hranice 
„varovného“ průměru. Naprosto katastrofální důsledky mělo nucené 
stěhování pro osadu Lhotka, kde byla vysídlena polovina (6 z 15) 
hospodářství.

Protože i ve Lhotce žili a vlastnili půdu rolníci a neplnili předepsané 
dodávky, byli tedy i oni vystěhováni z obce. Jejich pozemky připadly 
Státnímu statku Křeptov. Jejich obytná stavení zůstala prázdná nebo byla 
přidělena vystěhovalcům z jiných vesnic.

Konkrétněji na podzim roku 1951 byli obyvatelé Lhotky odsouzeni 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za neplnění dodávek. Na jaře 
1952 byli propuštěni a na podzim 1952 byli vystěhováni na základě nálezu 
trestní komise MNV Velké Meziříčí. Vystěhováno bylo šest největších 
rolníků ze Lhotky, sedmému byl veškerý majetek zkonfi skován (vystě-
hovaní měli kolem 25 hektarů polností).

Vystěhovaní majitelé statků ze Lhotky:
Rozmarýnovi Rudolf a Marie, Lhotka 1, vystěhováni do Ronova, okr. 

Žďár nad Sázavou; Lysá Marie, Lhotka 2, vystěhována do Matějova; 
Rousovi Metoděj a Ludmila, Lhotka 3, vystěhováni do Koněšína; Stude-
ných František a Františka, Lhotka 4, vystěhováni do Přeckova; Rousovi 
František a Hedvika, Lhotka 5, vystěhováni do obce Jámy; Zezulovi 
Bohuslav a Růžena, Lhotka 6, vystěhováni na Zámek Žďár nad Sáza-
vou; Malachovi Josef a Marie, Lhotka 7, nebyli vystěhováni, ale byl jim 
zkonfi skován majetek – statek i polnosti.

Vystěhovaní majitelé statků z Rudy:
Krejčovi Marie a Josef, Ruda 9, vystěhováni na Zámek Žďár nad 

Sázavou; Buršíkovi Anna a Jindřich, Ruda 11, vystěhováni do Líšně 
u Brna; Šťastní Františka a Vilém, Ruda 29, vystěhováni do Kameničky; 
Kryštofovi Albína a Jiljí, Ruda 30; vystěhováni do Karlova Lesa, obec 
Starý Pávov, okr. Jihlava.

Z historie Lhotky toho mnoho dochováno není. Ví se, že v období 
1850–1869 byla osadou obce Tasov, pak 1869-1950 byla osadou obce 
Holubí Zhoř, 1950-1960 opět osadou obce Tasov, od roku 1960 byla osa-
dou obce Ruda, nyní vedena jako místní část. V kronice Obce Tasov je 
o vystěhování tzv. kulaků ze Lhotky pouze tento odstavec:

„Protože i ve Lhotce žili a vlastnili půdu rolníci a neplnili předepsané 
dodávky, byli tedy i oni vystěhovaní z obce. Byli to: Bohumil Zezula, 
František Studený, Metoděj Rous, František Rous, Marie Lysá a Rozmarýn 
Josef. Jejich pozemky připadly Státnímu statku Křeptov. Jejich obytná sta-
vení zůstala prázdná, nebo byla přidělena vystěhovalcům z jiných vesnic.“

Místo vystěhovaných rodin byly nastěhovány do jejich statků jiné 
rodiny, které se musely stejně jako Lhotečtí vystěhovat ze své domoviny. 
Konkrétně byly vystěhovány do Lhotky tyto selské rodiny:

rodina Částkova z Jakubova nastěhována do Lhotky čp. 1; paní He-
játková s dcerou z Jabloňova – nastěhovány do Lhotky čp. 1; rodina 
Mejzlíkova z Hroznatína nastěhována do Lhotky čp. 2; rodina Nejedlova 
z Hroznatína nastěhována do Lhotky čp. 2; paní Haklová z Tasova s dětmi 
nastěhována do Lhotky čp. 3; rodina Trutnova z Hroznatína nastěhována 
do Lhotky čp. 3; rodina Jašova z Pustiny nastěhována do Lhotky čp. 4; 
rodina Slámova z Hroznatína nastěhována do Lhotky čp. 5; rodina Králova 
ze Sopotnice nastěhována do Lhotky čp. 6; rodina Vyskočilova z Nasavrk 
nastěhována do Lhotky čp. 7 – na výměnek.

Použitá literatura, citováno z:
Západní Morava, Vlastivědný sborník, ročník XIII., 2009 (Mgr. Martin 

Švindl, Ph. D.: Nucené vystěhování tzv. kulaků z okresů Velké Meziříčí 
a Velká Bíteš v padesátých letech 20. století)

Kronika Obce Tasov, Okresní archív Třebíč.
V rámci připomenutí této neslavné události se koná v sobotu 10. září 

2011 ve 14 hodin pietní akce při příležitosti 60. výročí počátku 
perzekucí, zahájení procesů nuceného vystěhování zemědělských 
obyvatel, tzv. kulaků. Pietní akce se bude konat ve Lhotce u kaple 
sv. Cyrila a Metoděje. V rámci této piety bude odhalena i pamětní 
deska připomínající tuto událost s uvedením jmen rodin vystěhovaných 
ze Lhotky. Mši bude sloužit pan farář R. D. Mgr. Pavel Kryl z Řím-
skokatolické farnosti Tasov. Akci pořádají ve spolupráci Obce Ruda 
a Obce Tasov.

Ing. Karel Dvořák, starosta obce Ruda

Nesa v Kanadě

Mezi obyvateli našeho města 
byli v minulosti lidé s různými 
zájmy. Patřili mezi ně i hudebníci 
a sběratelé lidových písní. Jedním 
z nich byl JUDr. Vašátko.

Narodil se 12. srpna 1831 ve 
Žďáru nad Sázavou. Po studiu na 
jihlavském gymnáziu vystudoval 
práva ve Vídni a pak působil jako 
advokát ve Velkém Meziříčí.

Patřil k okruhu přátel MUDr. 
Skřivana, kteří se zajímali o li-
dovou kulturu Horácka. Sám byl 

hudebně nadaný, a to ho přivedlo ke 
sbírání lidových písní. Při tom spo-
lupracoval s Františkem Bartošem, 
který několik jím zapsaných písní 
vydal v doplňku k Sušilovým pís-
ním nazvaném Nové národní písně.

JUDr. Zikmund (Sigismund) 
Vašátko nashromáždil také roz-
sáhlou knihovnu, kterou odkázal 
Musejnímu spolku v Brně. Zemřel 
5. 11. 1886 ve Velkém Meziříčí a je 
pochován na starém hřbitově. 

-ripp-

Českobratrská církev evangelická
11. 9.: 9 hodin – bohoslužby (host: Jan Trusina), Husův dům (U Světlé 24). 
Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                -PJ-

Foto: Foto: 
archiv archiv 
NESANESA
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Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388, 
e-mail: kopretina.velmez@charita.cz
Angličtina
Od září 2011 do června 2012 budeme opět pořádat kurzy anglického jazyka 
pro děti i pro dospělé. V hodinách anglického jazyka vaše děti získají 
základní důležité návyky pro učení cizího jazyka. Seznámí se s anglickou 
výslovností, základními slovíčky, naučí se tvořit krátké věty, říkanky, 
básničky a písničky. Hodiny jsou vedeny hravou formou. Informační 
schůzka se uskuteční 12. 9. 2011. Dětská angličtina v 16 hodin, dospělí 
v 17.30 hodin. Více info na tel.: 728 616 856.
Přednášky s Mgr. Elen Sejrkovou
Témata:
 20. 9. 2011 – Nejdůležitějších 5 let v životě dítěte
 4. 10. 2011 – Prvorození a příchod sourozence
 18. 10. 2011 – Vztahy mezi sourozenci
 8. 11. 2011 – Dospívající a odchod z rodiny
 22. 11. 2011 – Dítě v nemocnici
Začátek přednášky vždy v 9.30 (prosíme o příchod do 9.15 hodin), délka 
přednášky 1–1,5 hodiny, cena: 50 Kč. Možnost účasti s dětmi, hlídání 
v herně zajištěno. Herna je otevřená od 8.30 do 13 hodin. 
Dětská burza 2011
Začneme přijímat věci na podzimní a zimní burzu. Pravidla prodeje 
najdete na našich webových stránkách. 
Příjem věcí k prodeji: 3. 10.: 9–12, 15–17 hodin; 4. 10.: 9–12 hodin; 5. 10.: 
9–12 hodin; 6. 10.: 9– 2, 15–17 hodin
Prodej: 10. 10.: 14–18 hodin; 11. 10.: 9–13 hodin; 12. 10.: 9–13 hodin; 
13. 10.: 9–12, 15–17 hodin
Výdej věcí zpět od 24. 10. 2011.                          -kopretina-

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
připravilo pro děti 
přírodovědné a ekovýchovné kroužky
Bobříci (předškoláci a prvňáčci) se budou scházet každé úterý od 15 
do 16.30 hodin.
Děti budou na schůzkách sbírat „Bobříky“ – Broukoznalce, Včelaře, 
Kuchaře, Ptáčníka, Dravce a mnoho dalších. Budeme trávit hodně času 
venku na zahradě Ostrůvku a na krátkých výpravách do přírody a pozná-
vat všemi smysly svět kolem nás. Informační schůzka se koná v úterý 
20. září v 15 hodin na Ostrůvku.
Robinsoni (děti od 2. do 5. třídy) ztroskotají každou středu od 15 
do 17 hodin na pustém ostrově a společně se budou učit žít a přežít 
v přírodě i ve skupině. Budeme hledat vodu, poznávat co můžeme 
v přírodě jíst, rozděláme oheň, uvaříme či upečeme něco dobrého a aby 
nás nepřepadla trudomyslnost drnkneme i do kytary. Za splnění úkolů, 
osvojení dovedností či znalostí získají trosečníci vždy část mapy, která 
je na konci školního roku dovede k pokladu. Pokud se nebojíš pravého 
dobrodružství a rád trávíš čas v přírodě, přijď na informační schůzku ve 
středu 21. září v 15 hodin na Ostrůvek. Informace na tel.: 732 344 970, 
petra.juhasova@email.cz. Přihlášku si vyzvedněte na Ostrůvku nebo vám 
ji pošleme emailem.                                                                         -sev-

Netopýři lovili nad řekou,
na zahradu nepřiletěli

Více než třicet milovníků přírody se sešlo v pátek 2. září 2011 na za-
hradě střediska Chaloupky ve Velkém Meziříčí na Ostrůvku na tradiční 
Evropské noci pro netopýry. Malí i velcí posluchači zajímavého vyprávění 
Vlastislava Káni zpestřeného promítáním fotografi í a ukázkami živých 
netopýrů netrpělivě očekávali přítomnost těchto nočních lovců přímo 
na zahradě. U řeky mohli zájemci slyšet hlasy netopýrů díky několika 
echolokátorům, na zahradu ale nepřiletěli.

Během programu si mohly děti vyrobit papírového netopýra nebo po-
hyblivý netopýří obrázek v tvořivé dílně. Dalším zpestřením byla výstava 
fotografi í netopýrů v budově střediska. Spokojení návštěvníci se s neto-
pýry rozloučili hodinu před půlnocí.    Mgr. Jana Audy, SEV Ostrůvek

Srdečně vás zveme na

konané dne 11. září 2011 
na hřišti za hasičskou 

zbrojnicí

ve Velkém Meziříčí. 
Začátek ve 14 hodin.

Budou připraveny různé sou-
těže, skákací hrad a slaňování 

z věže. 

Nepůjde el. proud
Budou vypnuty tyto oblasti: Dne 8. 9. od 7.30 do 15.30 hodin ulice Uhří-
novská 980, 1928, 2100, 128. Dne 8. 9. od 9 do 15 hodin sídliště Bezděkov, 
Čechova 1054, 1455, 1630, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 
1726, 1727, 1728, 1844, 214, 991, ul. Poštovní 1831-1834, školní jídelna 
Poštovní 1663, Poštovní 1392 PŮJDE. Dne 15. 9. od 7.15 do 15.45 hodin 
odběratel. Stanice TS Velké Meziříčí Lexikon (č. 201302), domy na ul. 
Družstevní od trafostan. Valíčkova až po č. p. 1737, koupaliště, Fr. Strá-
necké od č. 851 nahoru, Jihlavská od ul. U Elektrárny po zahrádky pod 
dálnicí, Na Pískách, Nová Říše (od Zahradní dolů), Polní, Strmá 1050, 
1090,1242, U Elektrárny, Uhřínovská 540, 547 (Eurocontact), Zahradní 
(od Nové Říše ke statkům), Agro Měřín, Real Elektro, Rodos, Atika 
Lysý, JMP net, SŠŘsl na Zahradní ulici, AutoDobrovolný.    -E.ON-

ZPRÁVY Z RADY
(Pokračování ze strany 2.)

* s pronájmem tělocvičny v budově hasičské zbrojnice ve Velkém 
Meziříčí pro Sdružení taoistického TAI-CHI Česká republika dle 
přiložené smlouvy

* s pronájmem tělocvičny v budově hasičské zbrojnice ve Velkém 
Meziříčí pro Tělocvičnou jednotu Sokol Velké Meziříčí

* s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou  na ul. Strmá, 
Velké Meziříčí.

3. Rada města bere na vědomí:
* rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 6. 2011.

4. Rada města uveřejňuje:
* podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že 

hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zá-
konů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 
na městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí 
pro rok 2012

* podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že 
hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zá-
konů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 
na meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2012.

5. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti 
TSVM, s. r. o.:

* nový ceník pro zimní stadion od sezony 2011/2012.
Ing. Radovan Necid, starosta města

Majitelé odcizených věcí 
se o ně mohou přihlásit

Na začátku března letošního 
roku provedli jihlavští kriminalisté 
zákrok proti pachatelům drogové 
kriminality. Při domovních prohlíd-
kách nalezli a zajistili množství věcí 
pocházejících z trestné činnosti. 
V souvislosti s tímto případem 
kriminalisté zveřejňují seznam 
věcí, u kterých se do současné doby 
nepodařilo zjistit jejich majitele.

Věc je možné vydat osobě pouze 
v případě, že o jejím právu na věc 
není pochyb. Pokud občan v se-
znamu pozná věc jako svoji, musí 
prokázat, že mu skutečně patří. Musí 
např. předložit doklad o koupi nebo 
jiný doklad o nabytí vlastnictví, fo-
tografi i specifi ckého předmětu, pro-
tokol o odcizení věci nebo jakýmkoli 
jiným způsobem prokázat vlastnic-
tví věci. Pouze samotná výpověď 
osoby pro vydání věci nestačí. 

Seznam je zveřejněn na interne-
tu: http://www.policie.cz.

„Navštívil“ rybáře
V době od pátečního odpoledne 

26. srpna do pondělního dopoledne 
se neznámý pachatel vloupal do 

budovy na Masarykově náměstí ve 
Velké Bíteši. Po vypáčení dvou dve-
ří se dostal do místnosti rybářského 
svazu. Ze skříně odcizil příruční 
pokladnu s fi nanční hotovostí, alko-
holické nápoje a další věci. Krádeží 
způsobil škodu přes šestadvacet 
tisíc korun. Další škoda ve výši 
dva tisíce korun vznikla majiteli 
poškozením dveří. Případ policisté 
šetří pro podezření ze spáchání 
přečinu krádež.

Ostraha obchodního domu 
chytila zloděje

Vysvětlovat své jednání musel 
policistům 30. 8. 2011 třiadvace-
tiletý muž, který byl v obchodním 
domě na ulici Hornoměstská ve 
Velkém Meziříčí deset minut po půl 
třetí přistižen při krádeži. Zřejmě 
touha po čistotě ho přiměla k od-
cizení šesti sprchových šamponů. 
Zboží uschoval a „zapomněl“ na 
pokladnách za nákup v hodnotě 407 
korun zaplatit. Ostraha prodejny 
však byla na svém místě a zapo-
mnětlivého zákazníka odhalila. 

Ukradl krávu
Nezvyklý případ šetří policisté 

na Žďársku. V noci na neděli 21. 8. 

někdo odcizil z pastviny v kata-
strálním území obce Velká Bíteš 
– Holubí Zhoř krávu plemene Char-
lais o váze 1000 kg. Pachatel vjel na 
pastvinu po poškození elektrického 
ohradníku, krávu zabil a na místě 
nechal pouze vnitřnosti. Majiteli 
způsobil škodu 45 tisíc korun. 

Ve Velké Bíteši se vloupali 
do Úřadu práce a obchodu

V noci z třiadvacátého na čty-
řiadvacátého srpna 2011 neznámý 
pachatel vypáčil okno Úřadu práce ve 
Velké Bíteš a vnikl do budovy. Uvnitř 
postupně vypáčil dveře jednotlivých 
kanceláří, které prohledal a odcizil tři 
interní pevné disky. Na pokoji nene-
chal ani přilehlý obchod s dětským 
zbožím Medvídek. Aby se dostal 
dovnitř, vypáčil vstupní dveře a z po-
kladny odcizil 1.000 korun. Poško-
zením způsobil škodu 7.000 korun.

Kradli v novostavbě
V době od 20. do 23. 8. 2011 

v obci Vídeň došlo ke vloupání 
do novostavby. Neznámý pachatel 
rozbil skleněnou výplň sklepního 
okna a poté si odnesl instalační ka-
bely a uskladněné nářadí v celkové 
hodnotě téměř 11.000 korun.

Nacouval na zastávku
Dne 22. srpna 2011 v 21.25 ho-

din couval jednačtyřicetiletý řidič 
s nákladní soupravou tvořenou 
tahačem a návěsem po silnici u ne-
mocnice v Mostištích. Při couvání 
neodhadl vzdálenost za nákladní 
soupravou a následoval náraz do 
autobusové zastávky. Ke zranění 
osob nedošlo. Alkohol – negativní. 
Na vozidle vznikla škoda 1.000 
korun. Oprava zastávky si vyžádá 
nejméně 5.000 korun.

Odcizil těžké kladivo
Při této krádeži musel být pa-

chatel pěkný silák. Podařilo se mu 
odcizit ze staveniště v obci Dolní 
Heřmanice odložené univerzální 
bourací kladivo k pracovním stro-
jům o hmotnosti 1 300 kilogramů. 
Krádež byla nahlášena 19. srpna 
2011. Způsobená škoda na odcize-
ném kladivu je 300 000 korun.

Majiteli zmizel přívěsný vozík
Dne 22. 8. 2011 se podař ilo 

neznámému pachateli odcizit spe-
ciální přívěsný vozík za osobní 
automobil, který slouží k přepravě 
reklamních poutačů. Na místě byla 
demontována plechová reklamní 
plocha. Vozík byl zaparkován 
v blízkosti obce Oslavice. Majiteli 
vznikla škoda ve výši 55.000 korun.

-PČR-

Libor Smejkal
Fotbal začal hrát registrovaně od roku 1976 za DDM (tehdejší Dům 

pionýrů a mládeže), kde byl jeho prvním trenérem vlastní otec. Po roce 
přešel do tehdejšího podniku Kablo Velké Meziříčí. Tam prošel celky 
starších žáků a pak dorostu za místní klub. Jeho trenéry byli Zdeněk 
Pařil, Josef Voda a Luboš Minařík. Na vojně hrál za Čáslav a poté pouze 

jeden rok za Fotbalový klub 
Velké Meziříčí. Posléze hrál 
deset roků III. třídu za Sokol 
Hodov, a to do roku 2006. 
„Pak jsem na stará kolena 
přestoupil do Družstevníku 
Jabloňov, kde hraji III. třídu 
dodnes,“ popisuje svá fotba-
lová léta nový kouč. Smejka-
lova trenérská kariéra začala 
v roce 1993–94, kdy nejdřív 
pomáhal u přípravek a od 
roku 1994–95 přípravky po 
svém otci převzal. Postupně 
trénoval ročník 1988-1992 až 
do dospělého věku. Strávil tři 
roky u přípravek, pak čtyři 
roky u mladších žáků a čtyři 
roky u starších žáků, kde se 
mu s nimi podařilo postoupit 

do krajského přeboru a pak až do divize žáků – poprvé v historii klubu FC 
VM. Zároveň to byl Smejkalův první velký trenérský úspěch. Na konci 
žákovského věku s ročníkem 91-92 skončili druzí v republice na turnaji 
o Pohár předsedy ČMFS, což považuje za druhý úspěch. Pak následovalo 
pět let u staršího dorostu, kde hned v prvním roce s ročníkem 1988-89 
vyhráli poprvé krajský přebor a postoupili do dorostenecké divize. Tam 
se drží už čtyři roky. Což L. Smejkal považuje za svůj třetí úspěch. V sou-
časné době prvním rokem začal trénovat divizní mužstvo.

Je držitelem trenérské licence C, kterou získal v roce 2000 ve Žďáře 
nad Sázavou, o tři roky později si pak udělal trenérskou licenci B v Bílo-
vicích a v roce 2005-2006 vystudoval trenérskou licenci A v Olomouci. 
Kromě toho je pět let členem výrobu FC VM, od prosince loňského roku 
pak zastává funkci místopředsedy zmíněného klubu.

Tomáš Maruška 
Ke kopané ho přivedla maminka, která má na jeho prvních fotbalových 

krůčcích největší zásluhu. „Kopala si se mnou na zahradě,“ vzpomíná 
stále ještě aktivní fotbalista a nyní nový trenér FC VM Maruška. Pak jeho 
matka našla v novinách informace o výběru hráčů do SK Dynamo. To už 
ale převzal úlohu jeho tatínek, který ho tam odvezl a veškerou následnou 
jak amatérskou, tak pro-
fesionální cestu velmi 
sledoval a podporoval, 
pochopitelně i s přispě-
ním maminky.

Již od útlého věku 
hrál Tomáš Maruška 
v útoku a od přípravky 
až po A muže v ligovém 
klubu. Prošel všechny 
mládežnické kategorie 
až do mužů a pak během 
studia na vysoké škole 
se domluvil s klubem, že 
ho nechají v B-týmu do-
studovat. „Přičemž jsem 
musel ale plnit funkci 
‚starého‘ hráče, který 
ty mladé bude usměr-
ňovat,“ př idává svoji 
zkušenost Maruška. 
Po studiích šel hrát do 
Rakouska a začal pracovat v klubu u mládeže. Postupně se vypracoval 
na pozici šéftrenéra, a převzal s tím spojené povinnosti. Během práce 
s mládeží ale také pravidelně hrál za krajské výběry a také za reprezen-
taci U15 a U16.

On sám říká, že měl rád všechny trenéry a oni měli zase rádi jeho. „Asi 
jsem měl štěstí na kvalitní trenéry po celou kariéru,“ přemítá kouč. Stejně 
rád vzpomíná i na zážitky, které ho spojují nejen s fotbalovým míčem, ale 
i s kopanou v Českých Budějovicích. „Je jich spousta a těžko se vybírá ten 
nej. Byl jsem rád za každou možnost zahrát si fotbal. Asi největší zážitky 
se však pojí právě s mládežnickou reprezentací anebo se zahraničními 
turnaji, na které jsme pravidelně jako žáci a dorostenci jezdili – byla to 
Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Německo, USA,“ dodává trenér. 

A jak je připraven na Velké Meziříčí? „Kluci zde vytvořili velmi dobrou 
partu. Je na nich vidět, že na sobě chtějí pracovat, a to je základ všeho. 
I přes hodně mladé mužstvo, které bude potřebovat čas na získání zku-
šeností a klidu v koncovce, jsem přesvědčen, že je na čem dělat a že se 
kluci budou zlepšovat. I když to bude zřejmě ještě několik utkání trvat. 
Průměr 23 let na mužstvo je neskutečné a na divizi hodně riskantní. My 
to však zvládneme,“ věří Tomáš Maruška.

Připravila: Iva Horká 
(s využitím materiálu o T. Maruškovi, jehož autorem je Otto Doležal) 

Představujeme novou trenérskou dvojici 
divizního mužstva FC Velké Meziříčí
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Libor Smejkal.                    Foto: Iva Horká

Tomáš Maruška                   Foto: Iva Horká

Petr Bende bude křtít hvězdu
Do bítešského chodníku slávy před restaurací Jiřího Rauše přibude 
další hvězda. Bude zpěváka Petra Bendeho. Křest se koná 8. září 
krátce po 16. hodině na bítešském náměstí. „Bude na ní vyryto: 
Z Vysočiny do hudební divočiny,“ upřesnil Jiří Rauš. Akci, která je 
součástí letošních hodů, předchází velkolepá jízda Diamond race. Asi 
čtyřicet luxusních aut přijede na velkobítešské náměstí v 16 hodin. 
Tato jízda podporuje charitativní akci.                                  -ivh-
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Obchodní společnost
ADAMS & DOUGLAS s. r. o.,
Praha 5, Stodůlky, Za  Mototechnou 2587/1, PSČ 155 00

přijme na pobočku ve Velkém Meziříčí 
pracovníka/pracovnici na pozici 

referent zahraničního obchodu.
Požadavky:
● vzdělání SŠ, VŠ
● znalost AJ – aktivně, RJ – aktivně 
● uživatelská znalost PC ( MS Offi ce) 
● řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
● dobré komunikační schopnosti 
● vysoké pracovní nasazení
● časová fl exibilita (časté služební cesty)
● schopnost samostatné práce
● spolehlivost

Písemné žádosti s životopisem posílejte na el. adresu:
adams-douglas@centrum.cz. 
Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

pro začátečníky, mírně po-
kročilé, pokročilé a kurzů 
pro děti a studenty proběh-
ne ve dnech 8., 9. a 15. září 

v 17.30 hodin v malé učebně 
Jupiter clubu (nad restaurací).

Mgr. Jitka Bártová,
tel.: 608 909 121,

e-mail:
pruvodcevm@seznam.cz.

KURZY ANGLIČTINY 2011/2012
pro začátečníky (úplné),

mírně pokročilé a pokročilé
pod vedením Mgr. Petry Táborské
v rozsahu 50 vyučovacích hodin

(od října 2011, 2 hodiny týdně 
na ZUŠ Poříčí, vhodné pro žáky, 

studenty i samouky).
Cena: 3.500 Kč.

Předběžné přihlášky a informace 
na tel.: 776 328 632, doba konání 
kurzů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 20. 9. 2011 

v 17 hodin v učebně na ZUŠ Poříčí.

ČS Benzina (VM, Jihlavská)
oznamuje, že terminál Sazky je opět v provozu!
Dále rozšířila své služby o prodej stáčeného vína

zn. Vinium Velké Pavlovice.

Péče o vaši pleť v pohodlí vašeho domova. Kompletní kosmetické služby, 
včetně ultrazvukového ošetření pleti. Ušetřte svůj čas a využijte kosmetické 
služby z pohodlí domova. Do konce září 10 % sleva na základní ošetření 
přírodní kosmetikou Karel Hadek. Těšíme se na vás! Marcela Svobodová, 
Mostiště, tel.: 607 965 188, e-mail: svobodova.marcelka@seznam.cz

www.kosmetikamarsi.kvalitne.cz

Tel.: 731 481 794.

NOVĚ OTEVŘENO

Dětské, dámské a pánské 
oděvy,

outdoorové a softshellové 
oblečení.

Najdete nás na ulici Moráňská 2.

Tel.: 739 316 057.

Cvičení Pilates
Nové kurzy pro začátečníky,

více a středně pokročilé začnou 
od 13. září 2011.

Více info a rezervace
na tel.: 777 125 119.

Prodám
■ Zachovalou dětskou autose-
dačku 4Baby (9-36 kg). Po 1 dítěti. 
Cena 500 Kč. Tel.: 725 765 941.
■ Zachovalou dětskou školní 
aktovku po 1 dítěti. Cena 300 Kč. 
Tel.: 725 765 941.
■ Štěňata německého ovčáka, 
čistokrevná, očkovaná, odčervená. 
Cena 1.600 Kč. Tel.: 605 285 099.
■ Štěňata českého fouska. Ihned. 
Tel.: 732 646 576.
■ Zachovalý nábytek – starší, 
levně – obývací pokoj Monti sektor 
(možno i jen jídelní kout), 2 válendy, 
skříň s nástavcem, malou kuchyň-
skou linku, židle, kovovou postel 
s matrací. Tel.: 777 347 267.
■ Motocykl MZ 150. Cena doho-
dou. Tel.: 604 561 466.
■ Konzumní brambory Adé-
la. 6,50 Kč/kg. Třebíčsko. Tel.: 
736 255 513.
■ Plastové víko na přívěs Agados 
NP3 N1 750 kg. 2 ks smaltovaného 
koryta délky 100 cm. Cena doho-
dou. Tel.: 739 083 414.
■ 1,5 pmr palivového dřeva. 
Délka 1 m. Cena za 1 pmr 480 Kč. 
Odvoz z VM. Tel.: 724 140 931.
■ El. sporák Mora se sklokera-
mickou deskou. Dále prodám mo-
torku Cagiva 200 na náhradní díly. 
Cena dohodou. Tel.: 603 751 682.
■ Traktorový vlek 6 t, SPZ protah. 
60 rojek, brusku na okružní a kata-
rové pily. Tel.: 732 712 236.
■ Stolní konzumní, velmi dobré 
brambory Adéla, ručně sbíra-
né a přebírané. 5 Kč/kg. Tel.: 
566 678 340.
■ 2 ks el. motor (pat.) 2,2 kW, 
1400 ot./min., 1 ks el. motor (pat.) 
3 kW, 1410 ot./min. Rev. mot. 
Přepínač (hv+tr) 5–7,5 kW, 25 A, 
500 V, lit. skř. nový 700 Kč. Vypí-
nač 6–12 kW, 40 A, 500 V, li. skř. 
400 Kč. Tel.: 608 110 964.
■ Škodu Felicia 1,6, r. v. 1996, 
najeto 116 000 km, střešní nosič, 
okno, el. zrcátka, závěs, rádio Sonny, 
Construct zabezpečení, sady disků 
(ocel + leh. slitina) včetně pneuma-
tik. STK 2012. Tel.: 608 110 964.
■ Včelí med lesní a pastový, cena 
90 Kč/kg. Tel.: 608 949 273.
■ Citroën AX 1.0, obsah 950 cm3, 
benzín, 5dveřový, zelená metalíza, 
r. v. 12/95, málo ježděný, malá spo-
třeba a povinné ručení, STK 2012, 
letní a zimní pneu, plní Euro 2, cena 
11.000 Kč. Tel.: 608 439 328.
■ Sportovní kočárek zn. CAM 
Apollo, šedobéžové barvy, přední 
kola s aretací, polohování zad až 
do lehu, polohování nožiček, velký 
nákupní koš, část zapínací na zip, 
dva pultíky, nánožník, pláštěnka. 
Po jednom dítěti, foto mohu za-
slat na e-mail. Cena 800 Kč. Tel.: 
776 598 240.

■ Pšenici 400 Kč/q, ječmen 
360 Kč/q. Baleno v pytlích po 
50 kg, Měřín. Tel.: 732 914 159.

■  Starší elektr ický sporák 
(300 Kč) a starší ledničku (300 Kč). 
Tel.: 777 005 231.

■ Obraceč Ton v dobrém stavu za 
2.000 Kč. Tel.: 721 447 221.
■ Fiat Brava 1,6, 16 V, r. v. 2000. 
Najeto 127 000 km, stříbrná meta-
líza, el. okna, el. zrcátka, dálkové 
ovládání centrál, klimatizace, 
alu kola, přední mlhovky, po-
zink. karoserie. Výborný stav. Tel.: 
603 769 672.
■ Černobílý kočárek Trecco, troj-
kombinace, používaný 6 měsíců + 
pláštěnku a tašku na kočár se záruč-
ním listem. Jako nový, cena 3.200 
Kč (původní 6.000 Kč). Dále pro-
dám autosedačku Chicco 0–13 kg, 
barva limetka, se záručním listem 
a síťkou proti hmyzu. Cena 800 Kč 
(původní 1.400 Kč), používaná 
8 měsíců. Dětskou postýlku Chicco 
z masivu používanou 6 měsíců. 
Zcela nová se zeleným povlečením 
Chicco, za 5.000 Kč (původní cena 
8.000 Kč). Hrací dečku Chicco 
450 Kč, nová, původní cena 700 
Kč. Dále prodám spoustu obleč-
ků na mimi (0–12 měsíců) růz-
ných značek, cena dohodou. Tel.: 
737 949 428.
■ Ruční pračku, křeslo houpa-
cí – dřevěné s výpletem, křeslo 
ušák. Frézu na dřevo, sekačku 
elektrickou, sporák kombinovaný, 
stolek pod televizi. Cena dohodou. 
Stěhovaní. Tel.: 777 995 131.
■  Kompletní sadu z imních 
pneu 155/70 × 13 na kolech Fiat 
Punto. Obojí nepoškozené. Tel.: 
744 185 844.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odběr brambor od 
poloviny září, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Chladničku Zanussi ZRG, 
155 l. Skleněné police, malý mra-
záček. Rozměry 85×50×50 cm. 
V záruce, zakoupena 11/2010. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 732 868 744.
■ 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.
■ 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.
■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.

■ Prodám levně nábytek vhodný 
do dětského pokoje v barvě olše 
s modrými prvky. Tel.: 775109570.
■ Krmnou pšenici 340 kč/q. Větší 
množství dovezu. Tel.: 739 094 327.
■ Jednofalcovou kř idlici zn.

Kohn, cca 5 000 ks a zdvojená okna 
210×160 4 ks,120×160 2 ks s mezi-
skelními žaluziemi.Cena dohodou.
Tel.: 774 495 876.
■ Salátové brambory na usklad-
nění – Ditta, Filea. Cena 400 Kč/q, 
baleno po 25 kg. Bramborový od-
pad 100 Kč/q. Místo odběru Vídeň. 
Tel.: 737 937 326.
Koupím
■ Motocykl Jawa 23 Mustang 
bez úprav v dobrém stavu. Levně. 
Prosím nabídněte. Tel.: 720 167 481 
(ve všední dny po 15. hodině, o ví-
kendu kdykoliv).
Nemovitosti
■ Prodám nebo pronajmu byt 
3+1 v Mostištích nedaleko přehrady 
u nemocnice sv. Zdislavy. Jde o lo-
kalitou vhodnou ke klidnému bydle-
ní v přírodě. Byt je v dobrém stavu, 
cihlový, má nová okna a je zateple-
ný. Možnost pronájmu zahrady. Plo-
cha 83 m2 + sklep. Cena dohodou. 
E-mail: dvorakova78@seznam.cz. 
Tel.: 776 687 761.

■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 732 401 435.
■ Koupím garáž na ul. Gen. Ja-
roše. Platba ihned, s formalitami 
pomohu. Tel.: 732 376 342.

■ Prodám zděnou garáž na ul. 
Záviškova. Tel.: 605 255 821.
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 
domy na ul. Podhradí, 2+1 na 
Vrchovecké, zděné byty 2+1, 3+1, 
garáž na ul. Záviškova, dům v Osla-
vici, dům v Měříně. Reality Vyso-
čina. Tel: 777 636 157.

■  Prodám zahradu 680 m 2 
s chatou na Fajtově kopci. Cha-
ta vytápěná krbem, el. energie, 
voda, pergola, gril, udírna. Ne-
volat RK. Cena dohodou. Tel.: 
776 591 878.

■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV, 
na ul. Záviškova. Podlahová plocha 
72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-
stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s možnos-
tí vybudování plyn. topení (přípojka 
na plyn je v domě). V klidném mís-
tě, blízko centra. Tel.: 776 120 795
■ Prodám byt v OV 3+1 ve Vel-
kém Meziř íčí. Celková plocha 
72 m2, 1. patro, balkon, plastová 
okna, komora, 2 sklepy. Cena 
1.450.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřední to-
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, ul. Mírová. 
Částečně zařízen. Tel.: 608 882 252.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, 
volný od října-listopadu 2011. Tel.: 
777 606 107.
■ Pronajmu nový byt 3+kk, 82 m2, 
ul. Hornoměstská. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu rodinný dům 4+1 
v obci Březejc u VM. V případě 
zájmu volejte na tel.: 720 391 955.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Bezručova. Krás-
ný výhled na město. Cena 7.000 Kč 
+ energie. Sleva po dohodě možná. 
Tel.: 723 960 291.       (Pokr. str. 7.)

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.

Pronájem 2 kanceláří
Velké Meziříčí, stará pošta, 1. patro.
Kanceláře jsou po rekonstrukci komfortní,
se samostatnými vchody
– 51 m2, nájem 5.104 Kč/měsíc + služby
– 71 m2, nájem 7.133 Kč/měsíc + služby.

Tel.: +420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com
JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Společnost JOPP Automotive s. r. o.
hledá vhodného kandidáta (možno i absolventa) 
na následující pozici:

Požadujeme:
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
– dobrá znalost AJ slovem i písmem
– zkušenosti z automobilového průmyslu vítány
– pečlivost, spolehlivost

Nabízíme:
– adekvátní fi nanční ohodnocení
– zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
– fi remní benefi ty

od přímého poskytovatele. 
Bez náhl. do reg. 

Nejsme 900…
(Pracuji pro jednoho věřitele).

Tel.: 605 254 131.

Přijmeme

Požadujeme
odborné vzdělání stavebního

směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: l.horackova@gremis.cz 

do 30. 9. 2011.

► angličtina (možnost rodilého mluvčího)
► francouzština
► italština
► němčina
► ruština
► španělština nové

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ
Individuální a skupinové kurzy

Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
Příjem přihlášek vč. platby do 23. září 2011. 
Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108. 
Email: eco-prochazkova@seznam.cz
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínka

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

Sbor dobrovolných hasičů 
Velká Bíteš

pořádá

se

se skupinou ARGEMA + 
Civilní Obrana.

Pát ek  9.  z ář í  2 011  o d 
20.30 hodin v Kulturním 
domě, Vlkovská 482, Velká 
Bíteš. Veškerý výtěžek je ur-
čen pro rozvoj požární ochrany 

ve městě.
Srdečně zvou pořadatelé.

Kdy: 9. 9. 2011
Kde: KD Uhřínov
Předkapela Zeus,

začínáme ve 20 hodin.

Dne 26. 8. 2011 uplynulo 50 let od chvíle, 
co si své „ano“ řekli manželé 
Marie a František Sittovi
z Velkého Meziříčí.

Do dalších let společného života 
jim nejen zachování zdraví, 

hodně štěstí a božího požehnání, 
ale i stále dobrou náladu 

přejí dcery Hana, Miluše a Eva s rodinami. 

Své „ano“ si dne 9. 9. 1961 řekli manželé 
Marie a Jaroslav Markovi 
ze Lhotek.
Od té doby uplynulo rovných 50 let 
a dnes slaví zlatou svatbu. 
Paní Marková navíc dne 9. 9. 2011 
oslaví své 70. narozeniny. 
K těmto významným výročím přejeme 
hodně štěstí a zdraví. 

Za lásku a péči děkují děti s rodinami. 

Proč musela jsi odejít, 
když Tvoje skromné přání bylo žít?
Dne 4. září 2011 uplynul rok, co nás 
navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní
Milena Zezulová
z Velkého Meziříčí

Za vzpomínku děkuje 
vnučka Kateřina s manželem 

a synem.

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s.,

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter club, ZÁŘÍ

13. 9. přednáška Čestní občané města Velkého Meziříčí Mgr. Martin Štindl PhD.
20. 9. přednáška Historické obrazy z Polné Jan Prchal
27. 9. přednáška Vzpomínka na oslavy výročí Libor Smejkal  Jakuba Demla v Tasově

(Pokračování ze strany 6.)
Pronájem
■ Pronajmu garsonku na Druž-
stevní ulici 1347 ve Velkém Me-
ziříčí. Garsonka je v příjemném 
prostředí v okrasné zahradě po-
blíž centra. Současně je možné 
pronajmout i garáž, př ípadně 
podnikatelský prostor. V domě je 
možnost využít relaxační prostory. 
Upřednostňuji zájemce, kteří by 
měli zájem o správcovství domu 
a zahrady. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1 osobu. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Bezděkov ve VM. Po celkové 
rekonstrukci, volný ihned. Tel.: 
731 471 080.
■ Pronajmu zařízený byt 2+kk, 
nejlépe dlouhodobě, ve VM na 
ulici Čermákova (v přízemí). Od 
1. 10. 2011, nájem 5.000 Kč + inka-
so. Tel.: 608 308 044.
■ 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.
■ Dlouhodobě pronajmu cihlo-
vý byt 3+1 na ul. Krškova. Tel.: 
776 665 551.
■ Nabízíme k pronájmu zre-
konstruovaný byt 2+kk v 1. NP 
v centru Velkého Meziříčí (ul. 
Komenského). Tel.: 603 203 826.
Různé
■ Kdo vymaže hřebenáče na 
střeše? Tel.: 566 522 462.
■ Hledám zájemce s vlastním 
objektem (prodejna, garáž, sto-
dola) pro sezonní výkup ovoce 
a celoroční výkup starého papí-
ru ve Velkém Meziříčí, Měříně 
a Tasově. Kontakt: 602 717 668, 
568 841 442.
■ Vyjížďky na koni, hledám 
spolehlivého a zkušeného člověka 
staršího 16 let pro ježdění na koni. 
Tel.: 725 686 083 (Měřín).
■ Hledám paní na pečování 
o moji maminku. Velké Meziříčí. 
Tel.: 736 245 368.

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 slas-
tech 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

SETKÁNÍ
NA 

PODHORÁCKU
Folklorní festival ve Velké Bíteši 
– sobota 10. září 2011. IX. ročník 
přehlídky folklorních souborů 
a krojovaných skupin z Podhorác-
ka. Vystoupí národopisný soubor 
Bítešan, Poškoláci, zpěváčci z Vel-
kobítešska, ženy a děti z Jinošova, 
mládež z Březníka a Stárci z Ost-
rovačic. Začátek ve 14 hodin – Ma-
sarykovo náměstí.

Tradiční bítešské hody 2011
Hody jsou nejvýznamnější akcí v mikroregionu Velkobítešsko. Letos 

proběhnou od 7. do 14. září 2011. Velmi oblíbená jsou posezení u cimbálu 
na nádvoří domu 5 („Na Pětce“). Letos je připraven večer s vynikající 
cimbálovou muzikou Jožky Imricha a cimbálkou Lubomíra Graffeho.  
Z dechové hudby u nás přivítáme nejen tradiční Bítešskou kapelu, ale 
také Jožku Šmukaře, dechovou kapelu Horanku z Třebíče, Galány nebo 
dechovou kapelu Šardičané.  Pro milovníky zábav je tu také připavena 
skupina Argema. 

Několikátým rokem v čase hodů pořádáme v našem městě ve spo-
lupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska folklorní festival nazvaný 
„Setkání na Podhorácku“. Na této přehlídce národopisných souborů 
a krojovaných skupin Podhorácka a sousedních regionů vystoupí mimo 
národopisný soubor Bítešan také zpěváčci z Velkobítešska, Poškoláci, 
ženy a děti z Jinošova, stárci z Ostrovačic. V neděli, která je hlavním 
hodovým dnem, městem prochází krojovaný průvod, a na pódiu pod 
májí se odehraje tradiční program chasy s rychtářem a právem. Po celou 
dobu hodů jsou otevřené také nejrůznější výstavy: v chovatelském areálu 
drobné zvířectvo, na nádvoří základní umělecké školy bonsaje, ve vý-
stavní síni na Masarykově náměstí výstava „Od každého něco“ a v muzeu 
geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska. Ve středu 14. září 
hody končí kácením máje. Vstupné se po celou dobu hodů nevybírá, což 
doufám přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků. Podrobný program 
naleznete na www.velkabites.cz

Těšíme se na vás.
Lenka Plechatá, Klub kultury města Velké Bíteše

Zájmové útvary
DDM
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí nabízí ve školním roce 2011/2012 
pravidelné zájmové útvary pro všechny věkové kategorie – děti, 
mládež, dospělí, senioři.
Zájmové útvary – aerobic, anglický jazyk, akvaristika, armwrest-
ling – páka, botanický kroužek, country tance , cvičení na velkých 
míčích, dramatické studio, drátování, dopravní kroužek, Smajlíci, 
fotografi cký, fl étna, fl orbal, francouzský jazyk, gymnastika, házená, 
hokej – ball, hliněnka, italský jazyk, kalanetika, keramika, kin – ball, 
Klubíčko, Klub českého jazyka, Klub čtenářů, Klub matematiků, 
Klub mladých světoběžníků, Klub železničních modelářů, kreativní 
tvorba, kytara, KROB, letecký modelář, Literární a fi lmový klub, 
logopedie, malá kopaná, malí šikulové, mladý kutil, mažoretky, malý 
cukrář, malý kuchař, mladý novinář, mladý zdravotník, německý 
jazyk, orientálních tanců, paličkování, papírový modelář, plastikový 
modelář, programování, prstíčky (4–6 let), rukodělná tvorba, ruský 
jazyk, rybářský, řezbářství, spektrum, kreativity, sportovní, step 
aerobic, stolní tenis, střelecký, šachový, švihadlení, taneční soubor 
Heaven, taneční soubor Radovánek, turistický a přírodovědný, tvorba 
www stránek a prezentací, zdravé cvičení, výtvarný.
Podrobnější informace naleznete na www.ddmvm.cz nebo vám je 
podají pracovníci DDM na tel.: 566 781 851-3.

Pátek 9. v 19.30 hodin
VODA PRO SLONY
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o za-
kázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, 
zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru 
Sary Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese Witherspoon 
a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson. Romantický fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut
Sobota 10. v 19.30 hodin
PRINC A PRUĎAS
Film Princ a pruďas je zatraceně vtipnou a povedenou urážkou všech po-
hádek a fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž 
jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Pátek 16. v 19.30 hodin
ŽENY SOBĚ
Režie P. Feig. V hlavní roli Kristen Wiigová. Komedie USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 125 minut
Sobota 17. v 19.30 hodin
JANA EYROVÁ
Režie C. Fukunaga V hlavní roli M. Wasikowska, J. Bell, S. Elliotová, 
H. Grainger a další. Romantické drama Velké Británie, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut
Úterý 20., středa 21. v 18 hodin
AUTA 2
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. 
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut
Čtvrtek 22. v 19 hodin
Filmový klub
UMĚNÍ PLAKAT
Režie Peter Schonau Fog. Pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 106 minut
Pátek 23., sobota 24. v 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Scénář a režie Jiří Vejdělek. V hlavní roli B. Polívka, J. Macháček, S. Sta-
šová, P. Hřebíčková, V. Kerekés. Mládeži do 12 let nevhodný. Komedie ČR.
Vstupné: 80, 82 Kč 115 minut
Pátek 30. v 19 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 2. část
„Harry Potter a Relikvie smrti – část 2“ je posledním dobrodružstvím 
ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném fi nále eskaluje bitva mezi 
dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce 
tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná 
bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva 
s Lordem Voldemortem. Režie David Yates. V hlavní roli D. Radcliffe, 
R. Grint, B. Nighy, E. Watsonová, R. Fiennes. Fantasy fi lm USA, český 
dabing. Mládeži přístupný od 10 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut 

Jazyková škola se zaměřením 
na výuku angličtiny

● večerní kurzy pro veřejnost ve šk. roce 
2011/12 zahajují od 3. října 

● rozřazovací test, profesionální přístup, důraz 
na konverzaci, skupinky již od 6 studentů

● výuka na ZŠ Školní, Velké Meziříčí
● zápis: 27. září 17–18.30 hodin nebo na našich 

stránkách www.goodbell.cz,
● více informací na tel.: 608 724 819

goodbell
JAZYKOVÉ
STUDIO

Zubní pohotovost
So 10. 9. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., tel.: 566 642 545. 
Ne 11. 9. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, tel.: 566 628. 

Zdroj: http://www.nnm.cz



Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční zkuše-
nosti, věk a kondici. Zumba je krásné spojení tance, aerob-
ního 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
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.                                                                    -prog-
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

Foto: Iva Horká

Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011
Jiří Stivín studoval kameru na FAMU, ale 
po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. 
Jeho hudební projev charakterizuje nespou-
tanost, improvizace, časté střídání hudeb-
ních stylů. V letech 1970–73 účinkoval jako 
člen, sólista a nakonec i dirigent činoherní-
ho orchestru Národního divadla v Praze. Od 
osmdesátých let se především se souborem 
Collegium Quodlibet hojně věnuje provozo-
vání skladeb klasické hudby. Věnuje se také tvorbě hudby pro fi lm 
a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert k poctě 
sv. Cecilie v Dvořákově síni pražského Rudolfi na a ve Všenorech u 
Prahy pořádá improvizační víkendy zaměřené na hudební, výtvarné 
a multimediální aktivity. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)

V p á t e k  7.  ř í j n a  2 011 
v 19.30 hodin v kinosále 
JC, vstupné 190 Kč, rezerva-
ce a prodej vstupenek na tel. 
566 782 004 (001) nebo na 
program. oddělení JC, vstu-
penky je nutno vyzvednout do 
22. září 2011.

* Jupiter club Velké Meziříčí, předsálí kina,
VÝSTAVA KERAMIKY. 
Vystavují účastníci kurzu KERAMIKY při Jupiter clubu pod vedením 
lektorky HANKY CEJPKOVÉ. Do 21. 9. 2011, po–pá 8–16 hodin 
nebo před každým fi lmovým představením. 

* Muzeum Velké Meziříčí, do 18. 9. 2011, Tanec života v knihách 
Jakuba Demla. (Výstava připravená u příležitosti letošního výročí 
50 let od úmrtí básníka.)

imitátor David Šír
jako

Taneční kurzy 2011 v Jupiter clubu
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 spole-
čenském oděvu. Více na 
program. oddělení Jupiter 
clubu, tel. 566 782 004 
(005), (po–pá 8–16 ho-
din), www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.

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

Jde o 8 vyučovacích lekcí, začátek kurzu bude v pondělí 10. října 2011 
ve 21 hodin, kurz bude ukončen 28. listopadu, možnost navázání na kurz 
pokročilých (leden – únor 2011), uzávěrka přihlášek 7. října 2011. Cena 
kurzovného je 1.600 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá 
(8–16 hodin).                                                                                    -prog-

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

Travesti show skupiny SCREAMERS
středa 5. října 2011 od 19.30 hodin
na velkém sále Jupiter clubu
tentokrát s názvem

Pondělí 26. září 2011 v 19.30 hodin
v kinosále JC. Vstupné: 190 Kč.
Více na tel.: 566 782 004–5.

Pátek 21. října 2011 19.30 hodin, velký 
sál JC. Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je nutno vy-
zvednout nejpozději do 28. září!

Úterý 13. září 2011 v 19.30 hodin v ki-
nosále JC. Vstupné: 200 Kč.
Pořad je přeřazen z 16. 5. 2011, zakou-
pené vstupenky zůstávají v platnosti.

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava, rezer-
vace míst a prodej vstupenek na prog. 
oddělení, tel.: 566 782 004–5.

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

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, 
druhý od 17.00 do 18.30. Seznámení s různými technikami – 
modelování a výroba dekorativní a užitkové keramiky; práce na 
hrnčířském kruhu.
Př íjem př ihlášek do 30. zář í 2011 na tel. 566 782 004–5, 
program@jupiterclub.cz, program. oddělení JC. 

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.

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 na tel.: 566 782 004, 001 nebo 
na program. oddělení JC. Změna programu vyhrazena!      -zh-

Souboj k lavírních 
i m pr ov i z á t o rů  – 
23. 11. 2011, Zdeněk 
Král, Tomáš Ibrma-
jer – klavír. Vstupné: 
150/120 Kč (děti, stu-
denti, 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, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Koncert mladých umělců – Trombonový recitál – 18. 4. 2012, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Dámské kvarteto Beladona Quartet – 20. 5. 2012, vstupné: 150/120 Kč 
(děti, studenti, 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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Starší dorost
FK Humpolec – FC VM 1:1 (1:1)
FC VM – SK Líšeň 5:1 (4:0)
Střelci: 2x Polanský (38.) a (64.), 
Hejtmánek (14.), Bradáč (15.), 
Kameník (40.) – Bajgar (85. pen.) 
Rozhodčí: Jaroslav Beneš – Dlouhý, 
Teplý. Karty: žlutá – Polanský (8.), 
Pöpperl (85.). Sestava: Pöpperl – 
Bradáč, Štefka, Voneš (46. Rosic-
ký), Bárta – Láznička – Kameník, 
Polanský (66. Š. Ostrý), Prchal 
(66. Pól), Ráček (80. Nápravník) – 
Hejtmánek.
K druhému domácímu utkání 
k nám zavítal celek Líšně, který 
se nacházel na posledním místě 
tabulky s 0 body.
V prvním poločase v 6. min. letěla 
první střela v zápase na Pöpperla, 
ale ten ji dokázal bez větších problé-
mů zneškodnit. Poté jsme zahrozili 
my, když Polanský po zahraném 
PVK Prchalem hlavičkoval vedle 
brány. Opět zahrozil Polanský, 
když jeho střela ze 40 metrů udě-
lala brankáři velké problémy. Ve 
14. min. jsme se dočkali gólu, 
když Štefka přihrál přesný míč za 
obranu Hejtmánkovi, který z první 
přeloboval brankáře. Neuběhla 
ani jedna minuta a mohli jsme se 
radovat s dalšího gólu, kdy centr 
Prchala netrefi l hlavou Polanský, 
ale k následnému míči se dostal 
Bradáč a střelou k tyči nedal bran-
káři šanci. Ve 22. min. se dostal do 
úniku Hejtmánek, ale v slibné pozi-
ci přestřelil bránu. O několik minut 
později Voneš přihrával nedůrazně 
na Pöpperla, kde míč zachytil 
Bajgar, ale na poslední chvíli ho 
zastavil nečistým zákrokem Voneš. 
Následný zahraný PVK letěl těsně 
vedle šibenice. V 38. min. poslal 
Bárta do běhu po lajně Polanského, 
který v ostrém úhlu vstřelil gól. Ve 
40. min. Kameník prošel středem 
hřiště přes 4 hráče a střelou zdálky 
na zadní tyč zvýšil skóre na 4:0.
Na začátku druhého poločasu jsme 
mohli vstřelit rychlý gól, když se 
dostal do malého vápna Polanský, 
ale v posledním momentě mu zlik-
vidoval střelu brankář. Po zahraném 
rohu se dostal míč k Bradáčovi, 
který nahrával pod sebe k Štefkovi, 
a ten z první střílel jen do náručí 
brankáře. V 64. min. dal Bárta krás-
nou kolmici za obranu Polanskému, 
který samostatný únik proměnil. 
V 80. min. se dostal do úniku Pól, 

ale ten jako Hejtmánek netrefil 
bránu. V 85. min. Pöpperl fauloval 
ve vápně Bajgara, který následující 
penaltu proměnil.
„Jsem rád, že jsme soupeře nepod-
cenili a dokázali jsme hrát kombi-
nační fotbal, protože nám to soupeř 
umožňoval. V závěru utkání jsme 
stáhli ze hřiště základní osu, a to 
bylo na utkání znát. Musíme se pro 
příště vyvarovat v zadních řadách 
individuálních chyb, které mohou 
být v dalších zápasech potrestány,“ 
zhodnotil výkon svěřenců trenér 
Libor Smejkal mladší.              -ls-

Mladší dorost
FK Humpolec – FC VM 2:2 (1:0)
FC VM – SK Líšeň 1:2 (1:1)
Střelci: (17.) Nápravník. Sestava: 
Sysel – Benda, Voneš, Novotný, 
Juda – Chytka, Nevora, Nápravník, 
Kurečka (60. Ráček) – Horký, Zsi-
hovic (70. Prchal).
Jak už se pomalu stává zvykem, 
opět velkomeziříčští hráči nevstou-
pili do utkání nejlépe. Přesněji ře-
čeno svým laxním přístupem a ne-
koncentrovaností umožnili svému 
soupeři již ve 2. min. vstřelit úvodní 
branku. Domácí se z obdržené bran-
ky nemohli dlouho vzpamatovat. 
Naštěstí ve 14. min. při nich stála 
štěstěna a hlavně brankář, který jen 
s námahou zlikvidoval samostatný 
nájezd. Ne nadarmo se říká – nedáš, 
dostaneš. V 17. min. vyrovnával 
Nápravník z pokutového kopu na-
řízeného za ruku ve velkém vápně. 
Po zbytek poločasu se pak hrála vy-
rovnaná partie s jednou 100 % šancí. 
Ve 27. min. celý střed velkomezi-
říčského týmu jen přihlížel krásné 
kolmici na rozběhnutého útočníka. 
Sysel byl ale na svém místě, a tak 
skončil poločas 1:1.
Druhý poločas se domácím vůbec 
nepovedl. Místo toho, aby soupeře 
svojí aktivní hrou přiměli k chy-
bám, stal se pravý opak. V 50. min. 
po hrubce obrany dostali velice 
lacinou branku z úhlu a o minutu 
později pak jen nečinně přihlíželi 
střele z 25 m, která orazítkovala 
konstrukci brány. Bohužel do konce 
utkání se již obraz hry nezměnil. 
Domácí zaostávali ve všech herních 
činnostech, zejména pak v pohy-
bu bez míče. A i když v 70. min. 
Nápravník po Ráčkově prostrčení 
měl 100 % šanci na vyrovnání, 
nemění to nic na faktu, že si hosté 
zcela zaslouženě odvezli tři body za 
vítězství.                                 -kli-

I. B tř. sk. B
Bystřice n. P. B – Měřín 4:3
Stařeč – Křižanov 2:3
 1. Hrotovice 5 5 0 0 20:7  15
 2. Telč 5 4 1 0 12:2  13
 3. Vrchovina B 5 3 2 0 9:1  11
 4. Želetava 5 3 1 1 18:6  10
 5. Jakubov 5 3 0 2 10:7  9
 6. Šebkovice 5 3 0 2 9:7  9
 7. Křižanov 5 3 0 2 10:13 9
 8. Stařeč 5 2 1 2 8:8  7
 9. Bystřice n. P. B 5 2 1 2 10:19 7
10. Studenec 5 1 1 3 10:15 4
11. Přibyslavice 5 0 3 2 6:11 3
12. Rozsochy 5 0 2 3 4:8  2
13. Měřín 5 0 0 5 4:13 0
14. Mohelno 5 0 0 5 6:19 0

OP mužů II. třída
Bory – O. Bítýška 2:1 (0:1)
Branky: Švoma, Špaček Milan – 
Vařílek Marek; Rozhodčí: Stehlík 

Rudolf, Tlustý Tomáš; ŽK: 1:3
Rovečné – V. Bíteš B 1:0 (0:0)
Branky: Žíla Petr; Rozhodčí: Liška 
Jiří, Rotkovský Petr; ŽK: 0:1
Radostín – Rad. Svratka 1:3 (1:2)
Branky: Promberger Jaroslav – 
Kříž Pavel 2, Šacl Vojtěch; Rozhod-
čí: Sochor Tomáš, Mareš František, 
Budín Jan; ŽK: 4:1    www.fotbal.cz
 1. Rad. Svratka 4 3 0 1 12:5  9
 2. Bobrová 4 3 0 1 12:6  9
 3. Nová Ves B 4 3 0 1 11:7  9
 4. Bory 4 3 0 1 11:8  9
 5. Nedvědice 4 3 0 1 10:7  9
 6. Rovečné 4 3 0 1 5:3  9
 7. V. Bíteš B 4 2 1 1 5:2  7
 8. Ujčov 4 2 1 1 8:9  7
 9. Hamry 4 1 1 2 2:6  4
10. D. Rožínka 4 1 1 2 6:12 4
11. Počítky 4 1 0 3 7:8  3
12. Svratka 4 1 0 3 6:9  3
13. O. Bítýška 4 0 0 4 4:8  0
14. Radostín 4 0 0 4 7:16 0

Nábor hokejistů pro sezonu 2011/2012
Pro všechny zájemce z řad dětí. 
HHK Velké Meziříčí vás zve na místní zimní
stadion, na kterém se uskuteční každé pondělí
a čtvrtek nábor do hokejové přípravky.
Rádi přivítáme všechny děti ročníků 2006, 
2005 a mladší, které se chtějí naučit základům 
bruslení a hokeje.
Vezměte brusle a přiveďte své děti mezi 
nové kamarády a dopřejte jim trávení volného 
času ve sportovním duchu.
Více informací na trénincích hokejové 
přípravky a tel. 731 904 231 – Petra Judová

Koncem srpna se za tropických tep-
lot uskutečnil v Horsefeathers bike-
parku Fajtův kopec ve Velkém Me-
ziříčí již druhý ročník slopestyle zá-
vodů Horsefeathers MTB slopestyle 
2011. Závod byl z původně plánova-
ného data 8. 8. 2011 kvůli nepřízni 
počasí přesunut na sobotu 20. srpna, 
a ten den mu konečně štěstí přálo.
Závod byl vypsán na dvě kategorie 
hobby a profi . Trať byla rozděle-
na na tři sekce a každá z nich se 
jela na tři jízdy, aby si rozhodčí 
mohli udělat obrázek o úrovni 
závodníků. V poslední dirt sek-
ci se pak jel 20 minutový jam.
První sekce obsahovala big drop, 
transfer dirt, dirt a bednu aka „vel-
blouda“. V druhé sekci se bodoval 
step up na sjezdovku, little drop, 
big table, wall ride, gap, big dirt 
a bedna za tunelem. V třetí sekci 
se jel již zmíněný jam na dirtech.
Jako první šla na start kategorie 
hobby. Na třetí pozici to dotáhl 

Radek Liška, druhé místo si svými 
360 triky zajistil Tomáš Urbánek 
a první bral nakonec Adam Lorenc 
z Klatov, který dával například 
tailwhip a backfl ip na dirtech.
Poté jeli profíci. Hned při prvních 
jízdách bylo jasné, že tito riders 
jezdí hodně vysoký level a divá-
kům se jejich výkony velice líbily. 
Výsledný verdikt: 1. Martin Voříšek 
(Horsefeathers board shop), 2. Kuba 
Kalina (Meat fl y), 3. Ladislav Klauz 
(Horsefeathers, Kona, Fox, Electric).
Na závěr je potřeba poděkovat 
divákům, kteří se sjeli v hojném 
počtu a podpořili všechny jezdce 
a samozřejmě také hlavně jezdcům 
za super výkony! Zapomenout ne-
můžeme ani na sponzory a ski areál 
Fajtův kopec.
Závěrem bychom vás ještě rádi 
pozvali na další bike závod na 
Vysočině, jímž bude Cyklopeklo 6, 
které proběhne 17. září v bikepar-
ku Třebíč.                       -PePa-

Tréninky a nábor
Vzhledem k velikosti skupin a tré-
ninkového zaměření jsme se roz-
hodli na trénincích některé skupiny 
sloučit do jedné. Takže nově budou 
mít společné dva tréninky týdně 
mladší a starší dorostenky. Totéž 
se týká našich nejmenších, kteří 
budou mít dva tréninky týdně. 
Všechny tréninky jsou v tělocvičně 
ZŠ Školní.
Tréninky basketbalu: dorostenky 
v úterý 17.30–19.30, ve středu 
18.00-19.30, v pátek 16.30–18.00 
(mladší), 18.00–19.30 (starší). Tre-

néři: Petr Filla ml., Kamil Hugo 
a Tomáš Rapušák.
Chlapci U17 v pondělí 16.30–18.00, 
ve středu 16.30–18.00, ve čtvrtek 
15.00–16.30. Trenér Daniel Ubr.
Dívky a chlapci (mini, přípravka) 
v pondělí 15.00–16.30, v pátek 
15.00–16.30. Trenérky: Jana Ko-
vářová, Zuzana Fňukalová, Lucie 
Nováková a Klára Ubrová. Začátek 
tréninků v pátek 9. 9. 2011.
Zájemci o basketbal z řad chlapců 
i dívek, přijďte v pondělí 12. 9. 
2011 (případně 19. 9.) do tělocvičny 
ZŠ Školní, kde vám budou sděleny 
podrobnosti ohledně tréninků apod.

-rap-

Přebor Velkého Meziříčí –
místní liga jednotlivců 2011/2011
S počátkem podzimu opět odstar-
tuje tradiční soutěž v klasickém 
šachu, která je určena pro všechny 
zájemce z oblasti Velkomeziříčska, 
a to bez ohledu na registraci, věk, 
pohlaví či jiné okolnosti.
Hraje se ve vybrané čtvrtky od 
18 hodin; místem konání bude stej-
ně jako vloni hospůdka „Na Poříčí“ 
při Domu zdraví. Systém zápasů 
bude stanoven podle konečného 
počtu přihlášených – buďto se bude 
hrát způsobem 2x každý s každým, 
anebo se spolu všichni navzájem 
utkají jen jedenkrát. Používají se 
přepínací hodiny a povinností je 
zapisování tahů; hráč má na svých 
40 tahů vymezen časový limit 
2 hodiny + potom ještě 1 hodinu 

do konce. Maximálně možná délka 
trvání partie tedy činí až šest hodin, 
přičemž přerušení a odklady na 
jindy jsou po vzájemné předchozí 
domluvě automaticky povoleny.
Přihlášky tradičních i nových zá-
jemců buď u pořadatele (V. Pařil), 
anebo na seznam vyvěšený přímo 
v kavárně „Na Poříčí“. Hlásit se 
je možno také osobně tamtéž ve 
čtvrtky od 18 do 22 hodin, případně 
v kulečníkovém salónku hostince 
„U Kozů“ o nedělích od 9 do 12 ho-
din. Uzávěrka přihlášek přijde 22. 
září. Kromě této individuální sou-
těže, kde každý bojuje vyloženě jen 
sám za sebe, se naši šachisté zúčast-
ní periodických turnajů v Jihlavě, 
Hodonicích u Znojma, Přibyslavi, 
Havlíčkově Brodu, ve Žďáře aj. 
Družstvo Spartak VM A bude opět 
nastupovat v krajském přeboru, tým 
VM B pak v regionální soutěži.   -vp-

Pavel Zacha bodoval na turnaji 
v Rakousku

Na srpnovém turnaji v Rakousku 
vstupují již tradičně mladí hokejisté 
na oficiální mezinárodní scénu. 
V tomto roce se turnaje zúčastnily 
šestnáctileté reprezentace Sloven-
ska, Ruska, Kanady, České re-
publiky, Lotyšska a sedmnáctiletá 
reprezentace domácího Rakouska.
Českou nejmladší reprezentaci 
vede jako trenér výrazná osobnost 
zlaté éry českého hokeje, bývalý 
hráč NHL, kapitán české hokejové 
reprezentace, několikanásobný 

mistr světa a vítěz z Nagana, Robert 
Reichel. A podle prvních výsledků 
se zdá, že s ním přichází do českého 
hokeje nový vítr, který může vy-
volat novou toužebně očekávanou 
úspěšnou vlnu. Konečné pořadí: 
Czech Republic, Russia, Latvia, 
Canada, Austria (U17), Slovakia. 
Jediným účastníkem v reprezen-
tačních týmech na turnaji, který byl 
o rok mladší, ročník 1997, byl Pavel 
Zacha. Hrál na pozici centra druhé 
lajny. Svůj první reprezentační 
gól vstřelil hned v prvním utkání 
turnaje proti Rakousku.       -zach-

Úspěšná příprava žen
Jednou z po  sledních herních pro-
věrek před začátkem druholigové 
soutěže byl v posledním srpno-
vém víkendu úspěšně zvládnutý 
turnaj žen v Havlíčkově Brodě. 
Nejprve jsme změřili síly s hodně 
omlazeným domácím celkem. Po 
celou hrací dobu jsme si udržovali 
herní převahu, která byla vyjád-
řena i brankově a utkání nakonec 
skončilo naším poměrně hladkým 
čtyřbrankovým vítězstvím 26:22. 
Další souboje s „nováčky“ prvoli-
gové scény SHK Kunovice a SHK 
D-P Pardubice byly rozehrány 
velmi dobře. S Kunovickými jsme 
po velmi dobrém výkonu vedli na 
konci prvního poločasu čtyřgólo-
vým rozdílem. Ve druhé části jsme 
přes několik zranění našich spojek 
nedokázali udržet tempo hry a vý-
sledný brankový poměr nakonec 
vyzněl ve prospěch houževnatých 
soupeřek 18:22. V dalším utkání 
proti Východočeškám se nám vedlo 
po celou hrací dobu daleko lépe 
a poměrně snadné vítězství 30:25 
bylo dílem zejména velmi dobrého 
kolektivního výkonu. Za zmínku 
stojí patnáct přesných zásahů kano-
nýrky Jarmily Hrůzové. V tomto 
duelu trenér Tvarůžek nechal ve 
druhém poločase odpočívat naše 
opory, neboť s hráčkami z města 
perníku se utkáme již o tomto 
víkendu ve druhém kole Českého 
poháru. V posledním turnajovém 
souboj byl již zřetelně patrný 
oboustranný úbytek fyzických sil. 
Vršovické i přes snahu nenašly 
úspěšný recept na naši hru. Od 
úvodních minut jsme měli jasnou 
převahu, která nakonec vyústila 
v pohodové vítězství 20:15.

Pořadí:
1. Kunovice 92:72 7
2. Velké Meziříčí 94:84 6
3. Havlíčkův Brod 89:77 5
4. Pardubice 79:93 2
5. Vršovice 57:85 0
Hrály: Babáčková Marcela, Zelníč-
ková Marta – Pacalová Lenka (3), 
Necidová Soňa (3), Hrůzová Jarmila 
(36), Svobodová Diana (3), Hublová 
Hana (26), Mejzlíková Kateřina (7), 
Hammerová Tereza (13), Matušíko-
vá Radka (1), Fischerová Michaela 
(2). Trenér ing. Stanislav Tvarůžek.

Pozvánka do haly za Světlou:
pátek 9. září – 17.00 přípravné 
utkání Bohunice-Bánov starší 
dorostenky
sobota 10. září – 10.00 2. kolo 
Českého poháru žen SKP D-P 
Pardubice                                -záv-

Příprava mužů
První kondiční tréninky začaly kon-
cem července. Pak následoval pří-
pravný zápas s bronzovým týmem 
extraligy HC Zubří, který byl u nás 
ve Velkém Meziříčí na soustředění. 
Zápas vyzněl jednoznačně pro favo-
rizované Zubří. Někteří hráči našeho 
kádru si také vyzkoušeli s týmem 
Zubří náročnou tréninkovou přípra-
vu, aby získali zkušenosti z tréninků 
v profesionálním týmu.
Po dalších fyzicky náročných trénin-
cích následoval zápas s dalším extra-
ligovým klubem Házená Brno. Zde 
naši hráči sice prohráli o tři branky, 
ale trenéra Vaverku v tomto utkání 
potěšila především velmi dobrá 
obrana. Nutno také podotknout, že 
5 branek náš tým obdržel od odcho-
vance Víti Večeři, který bude v Brně 
na hostování. Herní týden pak naši 
hráči zakončili doma dvojzápasem 
s Juniorkou Zubří. Ve čtvrtek vyzněl 
zápas lépe pro naše hráče – hlavně 
díky zlepšené hře v druhém polo-
čase. V sobotním utkání nastoupili 
domácí v kombinované sestavě 
a mladíci ze Zubří toho využili 
a oplatili našemu týmu porážku.
Poslední přípravný zápas sehrálo 

družstvo mužů o tomto víkendu 
v Novém Veselí proti německému 
Grosswallstadtu. Nástup do utkání 
se vydařil a díky dobře fungující 
obraně, především v prvním polo-
čase, naši hráči zaslouženě vyhráli.
První soutěžní zápas bude na progra-
mu 24. 9. kdy se naše družstvo před-
staví na domácím hřišti proti Kostel-
ci na Hané, který sestoupil z 1. ligy.

Výsledky můžu v přípravě:
Velké Meziříčí – HC Gumárny Zub-
ří (extraliga) 23:41; Házená Brno 
(extraliga) – Velké Meziříčí 21:18; 
Velké Meziříčí – HZ Zubří junioři 
(2. liga) 29:26; Velké Meziříčí – HZ 
Zubří junioři (2. liga) 24:27; Velké 
Meziříčí – Grosswallstad (SRN) 
23:17.                                -šid-

Holiday cup Zlín 2011
V kategorii starších žáků se turnaje 
zúčastnilo 12 družstev, která byla 
rozdělena do dvou skupin po šesti 
družstvech.
Výsledky: TJ Sokol VM – HBC 
Karviná B 14:8, – MŠK Považská 
Bystrica A 10:20, – TJ Sokol Ost-
rava 18:14, – TJ Sokol Luhačovice 
(finalista turnaje) 14:14, – DTJ 
Polanka n. O. 12:18.
V základní skupině jsme tedy ob-
sadili 4. místo se ziskem 5 bodů 
se skórem 68:74, a to nás přiřadilo 
do skupiny o celkové 5.–9. místo. 
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
20:19, – DTJ Polanka n. O. 12:17 
– konečné 6. místo pro naše barvy. 
Střelecky náš tým táhlo trio Tomáš 
Blaha – Tomáš Stupka – Vojta 
Drápela, v bráně se střídaly opory 
Martin Janíček – Vojta Drápela.
Celkové pořadí turnaje: 1. MŠK 
Považská Bystrica A; 2. TJ Sokol 
Luhačovice; 3. HBC Karviná A; 
4. HK Kapele Bojnice; 5. DTJ Po-
lanka n. O.; 6. TJ Sokol Velké Me-
ziříčí; 7. TJ Dukla Praha 4; 8. HK 
Ivančice; 9. MŠK Považská Bystrica 
B; 10. HC Zlín; 11. TJ Sokol Ostra-
va; 12. HBC Karviná B.
Sestava a branky: Tomáš Blaha 
(32), Tomáš Stupka (18), Vojtěch 
Drápela (18), Fiala Martin (10), Filip 
Svoboda (10), Michal Ambrož (4), 
Filip Macoun (3), Martin Janíček 
(3), Tomáš Pažourek (2), Tomáš 
Frejlich. Trenéři: Ladislav Šidlo, 
Petr Kácal.                            -šid-

Rozhodni se sám 2011
Turnaj proběhl v Novém Veselí. Do 
kategorie starších žáků se přihlásilo 
12 družstev z ČR, SR a Polska. 
Družstva byla rozdělena do 3 sku-
pin po 4 družstvech.
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
22:18, –  MSPR Siódemka Miedź 
Legnica 12:28, – ŠKP Bratisla-
va A 13:22. V základní skupině 
jsme tedy obsadili 3. místo se 
ziskem 2 bodů a skórem 47:68. To 
nás posunulo do skupiny o 7. místo.
TJ Sokol VM – MKS Zagłębie 
Lubin B 18:16, –  HC Dukla Praha 
6 8:24 – konečné 8. místo.
Herně i střelecky se dařilo Tomáši 
Blahovi, který si společně s Vojtou 
Drápelou zahrál v turnajovém 
All Star teamu. Zlepšené výkony 
zaznamenali Martin Fiala a Filip 
Macoun.
Celkové pořadí turnaje: 1. Stra-
konice 1921; 2. ŠKP Bratislava A; 
3. KCTM Vysočina TJ Sokol Nové 
Veselí; 4. MKS Zagłębie Lubin A; 
5. MSPR Siódemka Miedź Legnica; 
6. Strojár Malacky; 7. HC Dukla 
Praha 6; 8. TJ Sokol Velké Meziří-
čí; 9. MKS Zagłębie Lubin B; 10. TJ 
Loko České Budějovice; 11. TJ So-
kol Telnice; 12. ŠKP Bratislava B.
Sestava a branky: Tomáš Blaha 
(26), Martin Fiala (12), Tomáš 
Stupka (11), Filip Macoun (8), 
Vojtěch Drápela (6), Filip Svoboda 
(5), Michal Ambrož (3), Martin 
Janíček (1), Tomáš Pažourek (1), 
Tomáš Frejlich. Trenéři Ladislav 
Šidlo, Martin Janíček.                -šid-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Me-
ziříčí zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 
1995–2002 se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30-19.30 hodin ve sportovní hale 
za Světlou.

Volejbal Fernet klub Bezděkov
Tréninkový kemp zahajujeme v úterý 20. září v 18.45 hodin – tělo-
cvična Střední školy řemesel a služeb VM.
Noví zájemci o volejbal vítáni. Věková kategorie – bez omezení.
Info na tel.: 606 738 265 
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

FOTBAL B

FOTBAL A ATLETIKA

HÁZENÁ

SILNIČNÍ MOTOCYKLOVÉ 
ZÁVODY

SVĚTOVÝ POHÁR FIA

MSD sk. D
FC VM – FS Napajedla 0:1 (0:1)
Střelci: Huťka (7.). ŽK: Berka, 
Maruška, Smejkal, Vítek – Dufka. 
Diváků: 290. Rozhodčí: Linhart, 
Chabiča, Líkař. Sestava FC VM: 
Invald – Kozuň (75. Večeřa), Mucha 
Z., Mucha P., Bouček – Krejčí, Hort, 
Berka, Smejkal (63. Maruška), Ne-
trda (56. Ďurica – Vítek, na lavičce 
Kruba, Beran a Souček, trenéři 
Maruška, Smejkal.
FC Dosta Bystrc – FC VM 2:0 
(1:0)
Střelci: 41. a 78. Zedníček. Rozhod-
čí: Kůrka, Hájek, Šťastný. Diváků: 
320. Sestava: Kruba – Mucha Z., 
Večeřa (38. Kozuň), Mucha P., Bou-
ček – Krejčí, Hort, Berka (70. Be-
ran), Smejkal, Netrda (83. Ďurica) 
– Vítek.
Úvodní minuty utkání přinesly na 
obou stranách více nepřesností, 
ale byli to domácí hráči, kteří si 
připravili první gólovou příležitost. 
I v dalších minutách hráči domácích 
zvýšenou aktivitou a přesností 
přihrávek získali další dva rohové 
kopy, ale z nich naši branku neohro-
zili. V 15. min. se do nebezpečného 
protiútoku dostali i naši hráči. Po 
přihrávce Zdeňka Muchy na Jardu 
Krejčího přišel centr do vápna na 
Jakuba Vítka, ten míč špatně hlavou 
trefi l, ale dostal se k němu Miloš 
Netrda a poslal centr na malé váp-
no na Edu Smejkala. Ten však byl 
zezadu sražen obráncem domácích, 
ale rozhodčí tento zákrok nechal bez 
povšimnutí. V těchto chvílích se na-
šemu týmu dařilo více podržet míč 
na svých kopačkách a výsledkem 
byly dva rohové kopy, kdy při tom 
druhém trefi l centr hlavou Jakub 
Vítek vedle levé tyče domácí brány. 
Ve 27. min. se domácí dostali do 
velké brankové příležitosti. Po levé 
straně unikl hráč Urban a jeho centr 
do vápna trefi l z voleje Zedníček do 
brankáře Rosti Kruby. Následnou 
dorážku vytlačil gólman Kruba 
na roh. Naši snahu v těchto fázích 
utkání brzdila nepřesnost přihrávek 
nebo centrů i malá odvaha někte-
rých hráčů o zakončení. Ve 41. min 
se domácím hráčům podařila přesná 
přihrávka za naši obranu, kdy se na 
pravé straně zapomněl Michal Bou-
ček a hráč Zedníček postoupil sám 

na naši bránu a na jeho přesnou ránu 
k pravé tyči Rosťa Kruba nedosáhl. 
Poločasový důrazný pohovor trené-
rů v kabině sice přinesl na začátku 
druhé půle vyšší důraz našich hráčů, 
ale do brankové příležitosti jsme 
se nedostali. A když se na hranici 
vápna dostal k přihrávce Slávek 
Kozuň, místo střely na bránu hledal 
přihrávkou lépe postaveného hráče. 
Bohužel nepřesná přihrávka naši 
snahu ukončila. V 53. min domácí 
hráči podnikli rychlý protiútok, 
na nebezpečný centr Doliny však 
naštěstí nikdo nedosáhl. I v dalších 
minutách to byli hráči Velmezu, 
kteří měli na svých kopačkách 
častěji míč a snažili se o vyrovnání. 
Domácí hráči se dostali sice pod 
tlak, ale vyrazili k nebezpečným 
protiútokům a v 60. min trefi l centr 
do vápna zcela volný hráč Zelníček 
nad naši bránu. V 70. min. střídal 
Lukáše Berku, u kterého se objevily 
problémy s pravým kolenem, Vlasta 
Beran. Domácím hráčům se dařilo 
zastavovat naše útočné snahy bez 
větších problémů. V 78. min unikl 
po levé straně domácí Křivánek 
a jeho centr z brankové čáry našel na 
malém vápně Zedníčka, ten se uvol-
nil a tvrdou střelou z bezprostřední 
blízkosti nedal Rosťovi Krubovi 
šanci. V závěru utkání, i přes naši 
snahu o změnu skóre, jsme se do 
zakončení nedostali, a tak i v dalším 
utkání jsme zůstali bez získaného 
bodu. „Po celý průběh dnešního 
utkání jsme tahali za kratší konec 
provazu. Nepřesnost přihrávek, 
pozdní přistupování k soupeřům 
a u některých hráčů i neochota 
vzít na sebe větší odpovědnost za 
výsledek utkání usnadnila domácím 
hráčům jejich cestu za zaslouženým 
vítězstvím,“ konstatoval trenér 
Smejkal.                                 -myn-
 1. Napajedla 5 5 0 0 11:1 15
 2. Vyškov 5 4 1 0 8:4 13
 3. DOSTA Bystrc 5 4 0 1 12:7 12
 4. Žďár n. Sáz. 5 3 2 0 13:5 11
 5. Spytihněv 5 3 2 0 11:4 11
 6. Tasovice 5 2 3 0 10:7 9
 7. Pelhřimov 5 2 3 0 6:4 9
 8. Hodonín 5 2 1 2 8:7 7
 9. Sparta Brno 5 2 0 3 3:7 6
10. Vrchovina 5 1 2 2 2:3 5
11. Polná 5 1 1 3 7:11 4
12. Vikt. Otrokovice 5 0 2 3 3:6 2
13. Přerov 5 0 2 3 6:13 2
14. Bohunice 5 0 2 3 5:13 2
15. Třebíč 5 0 1 4 4:10 1
16. Velké Meziříčí 5 0 0 5 2:9 0

1. A tř. sk. B
Slavoj Třešť – FC VM B 1:1 (0:1)
Střelci: Sedláček (82.) – O. Mucha 
(42.). Karty: žlutá – Pospíšil (56.), O. 
Mucha (63.), A. Pól (89.). Rozhodčí: 
Zadina. Diváci: 90. Sestava: Siman-
dl – Pospíšil, Halámek, Střecha (77. 
Liška), O. Mucha – L. Smejkal, 
A. Pól, Malec, Kaminaras (54. E. 
Smejkal) – Beran, Ďurica.
FC VM B – Sokol Kouty 2:0 (0:0)
Střelci: Souček (76.), Beran (80.). 
Karty: žlutá – Ďurica (38.), Souček 
(78.). Rozhodčí: Jurka – Voborný, 
Tesař. Diváci: 25. Sestava: Simandl – 
Pospíšil, Halámek, Z. Večeřa, O. Mu-
cha – L. Smejkal (85. Liška), Maruš-
ka (46. Veselý), Souček (80. Ka-
minaras), Malec – Beran, Ďurica.
Herálec – FC VM B 3:1 (3:0)
Střelci: Kalina (8.) a (10.), Hořínek 
(20. pen.) – Malec (77.). Rozhodčí: 
Sýkora – Trocha, Bártová. Diváci: 
250. Karty: žlutá – A. Pól (54.), 
Střecha (72.). M. Polák (72.). Se-
stava FC VM: Simandl – Pospíšil, 
Halámek, Souček, O. Mucha – 
L. Smejkal, M. Polák (83. J. Pól), 
A. Pól, Malec – Kaminaras, Liška.
Do Herálce jsme jeli v polepené se-
stavě – A tým mužů hrál současně. 
Jediný náhradník byl st. dorostenec.
Domácí měli výborný vstup do zá-
pasu, když v 8. minutě dokázal na-

dvakrát dorazit míč do sítě Kalina. 
Neuběhly ani dvě minuty a znovu 
vstřelil gól Kalina, po nedůrazné 
př ihrávce Součka na brankáře 
Simandla, a když se ve 20. minutě 
po faulu O. Muchy na Boháče trefi l 
z penalty Hořínek, bylo hotovo. 
Herálec poté polevil a hra se vyrov-
nala. Konec poločasu ale patřil opět 
domácím. Jedinou vážnou gólovou 
šanci měl na kopačkách Liška, který 
si v samostatném úniku nedokázal 
poradit s brankářem Lossgottou.
Po přestávce měl Herálec stále 
mírnou převahu, z čestného gólu, 
jsme se radovali až v 77. minutě, 
když míč dopravil ze skrumáže do 
sítě Malec. V závěru jsme hru více 
otevřeli, ale nedokázali jsme vstřelit 
kontaktní gól, protože nás Herálec 
držel pod tlakem. Naprosto zaslou-
ženě tak zvítězil, byl po celý zápas 
aktivnější. Nám chyběla přesnost, 
pohyblivost a komunikace.
 1. Náměšť-Vícenice 5 5 0 0 19:5 15
 2. Rantířov 5 4 1 0 12:4 13
 3. Třešť 5 3 1 1 11:9 10
 4. Rapotice 5 3 0 2 16:9 9
 5. Kouty 5 2 1 2 8:8 7
 6. Štěpánov n. S. 5 2 1 2 5:8 7
 7. Žďár nad S. B 5 2 0 3 10:5 6
 8. Herálec (ZR) 5 2 0 3 14:13 6
 9. Křoví 5 1 2 2 15:16 5
10. Stonařov 5 1 2 2 9:13 5
11. Budišov-Nárameč 5 1 2 2 8:12 5
12. V. Meziříčí B 5 1 1 3 5:10 4
13. Bohdalov 5 1 1 3 7:16 4
14. Třebíč HFK B 5 1 0 4 6:17 3

Žákovské mistrovství ČR
Martina Homolová získala na prá-
vě ukončeném žákovském mistrov-
ství republiky výrazného úspěchu.
Ve sprintu na 150 m potvrdila 
vedoucí pozici v žákovských ta-
bulkách a získala mistrovský titul 
v osobním rekordu 19,17 s.
I v nejkratším sprintu na 60 m 
se dostala do fi nále a vybojovala 
5. místo časem 8,01 s.
Na základě těchto výkonů byla 
nominována do žákovského repre-

zentačního družstva a bude star-
tovat koncem září v mezistátním 
utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-
-Slovensko.
Na žákovské mistrovství se nomi-
noval i náš další sprinter – Šimon 
Pokorný, ale do fi nálových běhů se 
mu nepodařilo probojovat.
Velkomeziříčská atletika má v le-
tošní sezoně již dva medailisty z re-
publikových šampionátů – k junioru 
Petru Holánkovi (2. místo v běhu na 
3000 m překážek) se tak přidala ve 
sprinterských disciplínách i Mar-
tina Homolová.                       -vill-

Nejúspěšnější česká posádka 
cross-country rallye Miroslav 
Zapletal – Tomáš Ouředníček 
obsadila celkově 3. příčku v zá-
vodě FIA Světového poháru 
Hungarian Baja.
Okolí lázeňského města Győr se 
stalo dějištěm dalšího závodu Svě-
tového poháru FIA.
Český tým Offroadsport Miroslav 
Zapletal – Tomáš Ouředníček se 
letošního mistrovství světa úspěšně 
účastní a průběžně zaujímá čtvrtou 
příčku.
Při závodě Hungarian Baja nasadila 
posádka maximální úsilí o pódiové 
umístění hned od počátku. Druhé 
místo při úvodním prologu bylo 
prvním příjemným překvapením 
v silné konkurenci.
Zapletal s Ouředníčkem poté vy-
hráli první rychlostní zkoušku. 
Bohužel se později začala projevo-
vat závada na převodovce a zbytek 
první etapy (další 3. rychlostní 
zkoušky) musel Miroslav Zapletal 
absolvovat bez 4. rychlostního 
stupně. Toho využil úřadující mi-
str světa Leonid Novitskiy (RUS) 
a dostal se na konci etapy do vedení 
o pouhých 35 vteřin před Zapletala.
Nedělní druhá etapa tedy slibovala 
neskutečný boj o každou vteřinu. 
Tým Offroadsport mohl po výměně 
převodovky opět využít potenciál 
nového BMW naplno. V 5. etapě 
se české posádce podařilo stáh-
nout 15 vteřin, a tak před poslední 
zkouškou byl rozdíl po 250 km mezi 
Novitským a Zapletalem 20 vteřin!
Zapletal nastoupil do posledního 

kola s největším nasazením. Ag-
resivní jízdou se dařilo pomalu 
Novitského dohánět ale na 25. km 
se z vozu ozvala rána – praskl 
přední kardan. Posádka se pokusila 
dokončit RZ velmi opatrnou jízdou 
(se zavřeným diferenciálem), díky 
které dokonce ztratila i 2. místo
Tým Offroadsport, posádka Za-
pletal – Ouředníček:
3. místo celkově
2. místo kat. T1.2 (diesel)
„Z bronzového umístění jsme nad-
šení, i když zůstává trochu smutek, 
že jsme měli k zlatu tak blízko jako 
ještě nikdy,“ komentuje výsledek 
M. Zapletal.
„ Je to obrovský adrenalin být vítěz-
ství nadosah, ale technika nakonec 
rozhodla. Alespoň jsme si dokázali, 
že jsme schopni, pokud je vůz 
v pořádku, porážet i ty nejlepší,“ 
spokojeně dodává navigátor Tomáš 
Ouředníček.
Světový pohár pokračuje velkým 
závodem Pharaons Rally v Egyptě 
a poté končí v Portugalsku při Baja 
Portalegre.
Výsledky Hungarian Baja 2011 – 
FIA WORLD CUP (TOP5):
1. Novitskiy (RUS)/Schultz (GER) 

– BMW X3 CC
2. Gadasin (RUS)/Shchemel (RUS) 

– Nissan G-Force Proto
3. Zapletal (CZE)/Ouředníček 

(CZE) – BMW X3 CC
4. Fazekas (HUN)/Horn (HUN) 

– BMW X3
5. Pořízek (CZE)/Sýkora (SVK) – 

Hummer H3 EVO II
-offroadsport-

Český pohár mužů
SK HC Tišnov – TJ Sokol VM 
21:33 (13:15)
Úvod utkání byl velmi vyrovnaný, 
žádnému ze soupeřů se nedařilo 
odskočit na větší než jednobranko-
vý rozdíl. Naši hráči působili příliš 
vlažným dojmem a dostávali laciné 
branky. Až po příchodu Víti Trojana 
na hřiště a změně v bráně, kdy Davi-
da Stoklasu vystřídal Libor Kotík, 
se náš tým pomalu začal zlepšovat 
a do poločasu si vypracoval dvou-
brankové vedení.
Úvod druhého poločasu vyšel 
našim hráčům na jedničku, když 
se jim dařilo velmi dobře pokrývat 
útočné snahy Tišnova a dávat laciné 
branky z rychlých brejků. Domácí 
už nedokázali reagovat na narůsta-

jící rozdíl ve skóre a trenér Vaverka 
mohl v klidu zapojit všechny hráče 
z lavičky do hry. Naši hráči si tak 
zaslouženě odvezli z Tišnova po-
stup do dalšího kola.
V druhém kole náš tým vyzve ví-
těze ze dvojice Nové Veselí a Dolní 
Cerekev.
7 m – hody 0:3/1 vyloučení: 0:3
Sled branek: 2:2, 4:4, 7:6, 9:8, 
11:12, 13:15, 14:22, 15:26, 17:30, 
19:31, 21:33
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Konečný Ladislav 
(7/1), Večeřa Vítězslav (6), Kříbala 
Petr (5), Živčic Pavel (3), Trojan 
Vítězslav (3), Kaštan Jiří (3), Kří-
bala Martin (2), Fischer Radim 
(2), Necid Miloš (1), Strašák Pavel 
(1), Kříbala Pavel, Bezděk Jakub. 
Trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.             -šid-

O víkendu 27.–28. 8. 2011 absolvo-
val letošní fi nále Mistrovství Evropy 
na okruhu v chorvatské Rijece také 
jezdec DRT Racing teamu Viktor 
Dušek a jeho tým z Velkého Meziří-
čí. I přes neznalost tratě dojel Viktor 
závod ME na sedmé pozici.
 „Do Rijeky odjížděl náš tým DRT 
Racing na poslední závod šampi-
onátu Alpe Adrie ME již ve středu 
24. 8. 2011 s vědomím, že náš 
jezdec Viktor Dušek na okruhu 
Grobnik, ještě nikdy nebyl a bylo 
nutno se s tímto okruhem seznámit. 
Na trať jsme přijeli ve čtvrtek ráno 
a nestíhali jsme se divit – teploměr 
ukazoval 34 stupňů a v poledne se 
teplota vyšplhala na 38 stupňů ve 
stínu, okruh s klopenými zatáčkami 
a povrch se podobal motokrosové 
dráze. Do sobotní kvalifi kace jsme 
chtěli použít nové pneumatiky, 
jenže fi rma Dunlop měla všechny 
měkké směsi vyprodány, takže jsme 
se rozhodli jet pneu Pirelli, které 
na této trati údajně moc nefungují. 
Na závod se nám na poslední chvíli 
podařilo sehnat pneu Dunlop,“ řekl 
člen DRT racing teamu Miloslav 
Trojan.
„Páteční volné tréninky jsem chtěl 
využít k seznámení s tratí a úpravám 
motocyklu, nakonec jsem se po 
změnách na převodech a úpravě 
palivové mapy dostal na čas 1:36,8, 
což nebylo po premiéře na této trati 
vůbec špatné. Do prvního tréninku 
jsem šel s obavou, jak uspěji na gu-
mách Pirelli, které jsem už rok nejel. 
Nakonec se mi podařilo v posledním 
kole zajet čas 1:34,9, ze kterého jsem 

měl radost nejen já, ale i celý náš 
tým. Byl jsem na šesté pozici a do-
stal jsem se před Jirku Brože, což na 
to, že jsem tady byl poprvé, pro mne 
bylo hodně dobré. Do druhé kva-
lifi kace jsme nechali ranní gumu. 
Tato volba absolutně nevyšla, guma 
začala hned po prvním rychlém kole 
klouzat, a tak se mi další zlepšení 
nepodařilo. Nakonec z toho byl čas 
1:35,3 a propad na sedmou příčku. 
Závod začal velmi dobře, odlepil 
jsem se od startu a šel hned za 
Jirkou Brožem, v tu chvíli na pátém 
místě. Ve třetí zatáčce mě předjel 
Kevin Kreutzer a v nájezdu dalšího 
kola pak i Igor Kaláb. Stále jsem se 
držel Jirky a hledal, kde ho předjet. 
Ovšem tento okruh nemá moc míst 
na předjetí. Na brzdy byl Jirka 
hodně silný a ve výjezdech se mi ho 
taky nedařilo překonat. Do toho se 
poslední tři kola přidala moje pravá 
ruka, stejně jako v Poznani, a bylo 
po nadějích na šesté místo. Skončil 
jsem sedmý, pouze dvě desetiny za 
Jiřím Brožem. S tímto výsledkem 
jsem spokojený, protože jsem tu byl 
poprvé a za 38 kol, která jsem tady 
najel, nejde trať poznat důkladně.
Rád bych poděkoval všem mým 
partnerům, bez kterých bych to ur-
čitě nedokázal, děkuji celému teamu 
DRT Racing. Dále ještě Montáže 
Brož Racing Teamu za poskytnutí 
zázemí,“ zhodnotil závod Viktor 
Dušek.
Konečný kompletní závod ME se 
pojede koncem září ve Španělsku. 
Jezdec i tým zvažují účast v tomto 
závodě.                                    -tro-

Kroužek mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí oznamuje všem zá-
jemcům o činnost v kroužku mladých hasičů, že zahajuje nový 
soutěžní ročník schůzkou 9. září 2011 v 15 hodin na hřišti za ha-
sičskou zbrojnicí. Zveme proto všechny holky a kluky ve věku od 
6 do 18 let, kteří by měli zájem s námi soutěžit, aby přišli na tuto 
první schůzku. Pozor, první závody pro nováčky již 8. října 2011.

-jág-

Rozpis přípravy HHK
V sobotu 10. září vstoupí do 
přípravy A mužstvo mužů 
Horáckého hokejového klu-
bu. Soupeřem mu bude tým 
HCM Warrior Brno (bývalá 
Kometa Úvoz). Utkání začíná 
v 17.30 hodin na našem zim-
ním stadionu.

Další přípravná utkání:
17. září HCM Warrior Brno – 
HHK Velké Meziříčí (ZS Ko-
meta Úvoz)
24. září HHK VM – HC Spar-
tak Velká Bíteš (ZS VM)
28. září HC Spartak Velká 
Bíteš – HHK Velké Meziříčí 
(ZS Vel. Bíteš)               -hhk-

Provoz zimního stadionu 
byl zahájen 5. září.

So 10. 9. 14.45–16.15
Ne 11. 9. 14.00–15.30
So 17. 9. 13.30–15.00
Ne 18. 9. 13.30–15.00
So 24. 9. 14.45–16.15
Ne 25. 9. 13.30–15.00
St 28. 9. 13.00–14.30

Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč.


