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Založeno roku 1919

Připravily Simona Fňukalová
a Iva Horká

Upozornění 
pro čtenáře 
– vycházíme 

27. září!
Ve středu 28. zář í je stát-
ní svátek, Velkomeziříčsko 
(34. číslo) proto vyjde již 
v úterý 27. září.

Chatujte se 
starostou města

Další možnost chatu on-line 
se starostou ing. Radovanem 
Necidem bude právě zítra, ve 
čtvrtek 15. září od 16 hodin. 
Přihlásit se můžete na webu 
města.

Láska 
a porozumění

Divadelní sezonu v Jupiter clu-
bu zahájí ve čtvrtek 15. září 
v 19.30 hodin hra Láska a po-
rozumění. Velký sál Jupiter 
clubu.
Více na straně 7

Uzavírka silnice 
v Měříně

Silnice č. II/602 v Měříně 
v ulici Náměstí (Brněnská) 
bude uzavřena pro překop ko-
munikace při výstavbě kanali-
zace v sobotu 17. 9. od 8.10 h 
a v neděli 18. 9. 2011 do 18 h. 
Objízdná trasa povede po sil-
nici II/359 (směr Otín) a silnicí 
III/3491 přes místní část Pus-
tina (obousměrně).       -MěÚ-

Den zdraví ve 
Velkém Meziříčí
Pro všechny příznivce zdra-
vého životního stylu i širokou 
veřejnost se koná ve čtvrtek 
22. září 2011 již 9. ročník 
Dne zdraví.
V letošním roce probíhají 
jednotlivé akce na různých 
místech ve městě. Můžete 
zdravě poobědvat, zacvičit 
si, ochutnat zdravé potraviny, 
nechat si zkontrolovat svůj 
zdravotní stav nebo přijít na 
zajímavé besedy a přednášky.
Na lekci Nordic Walking (Se-
verská chůze) v 15.00, kde se 
seznámíte s původem, výhoda-
mi, správnou technikou a vy-
bavením, je nutné se nahlásit 
předem na tel. 731 440 924 
nebo 566 522 831 do pondělí 
19. září. Možnost půjčení holí, 
účastnický poplatek 100 Kč.
Podrobný program celého 
dne přineseme v příštím čísle 
našeho týdeníku.

XVII. ročník 
DRAKIÁDY 

se koná v neděli 2. října 2011 
na Fajtově kopci.
Přípravný výbor se i letos 
obrací na místní podnikatele 
se žádostí o sponzorský dar.
Stejně jako fi nanční a věcné 
příspěvky uvítáme i vaši or-
ganizační výpomoc při koná-
ní drakiády samotné. Proto, 
máte-li o tento druh pomoci 
zájem, obraťte se pro bližší 
informace na Josefa Komínka 
a Pavla Janštu. Za vaše pří-
padné příspěvky a dary vám 
srdečně děkujeme.

Přípravný výbor drakiády

profesionální  webové projekty

PHP programátor
Nástup a forma spolupráce dle dohody, preferujeme však

hlavní pracovní poměr (HPP) a prezenční formu. Podmínkou velmi 

dobrá znalost PHP, XHTML a CSS. Výhodou znalost a praxe 

v následujících technologiích: objektové PHP5, JavaScript, MySQL, 

framework JQuery, technologie AJAX. Uvítáme znalost OS Linux. 

V případě zájmu nás kontaktujte.

XART s.r.o. hledá schopné
kandidáty na pozici

www.xart.cz  |  777 328 084
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Dálniční most Vysočina je od soboty 10. září z poloviny uzavřený. Toto 
pondělí již začaly vlastní práce na jeho opravě. Rekonstrukcí prochází levá 
strana mostu, což je ve směru z Brna na Prahu. Uzavírka platí od 143,8. 
do 144,6. kilometru D 1 a potrvá až do 6. listopadu 2011. Provoz je proto 
veden obousměrně pravou polovinou mostu ve třech pruzích. Od neděle 
do středy jedou dva jízdní pruhy na Prahu a na Brno pouze jeden. Poté 
dojde k otočení režimu – dva pruhy pojedou na Brno a na Prahu zůstane 
jen jeden. Tento systém bude fungovat po celou dobu uzavírky.

Žádná nadregionální objízdná trasa nebyla stanovena. Velkomeziříčští 
se proto obávají kolapsu dopravy ve městě. Ten je možný v případě, že 
by na dálnici vznikl problém a řidiči by sjížděli na souběžnou komuni-
kaci II/602. Zatím k žádným takovým potížím nedošlo. Situaci budou 
kontrolovat policisté.
Ředitelství silnic a dálnic ČR opravuje zejména vozovku levého mostu. 

„Rekonstrukce zahrnuje výměnu asfaltového souvrství včetně izolace 
na nosné konstrukci, opěrách a přechodových oblastech, dále výměnu 
vnitřního potrubí odvodnění mostu, výměnu vnějších odvodňovacích žlabů 
a opravu zábradlí,“ popisuje tisková mluvčí ŘSD ČR Martina Vápeníková 
s tím, že předpokládané náklady jsou asi 96 milionů korun.

Oprava samozřejmě bude následovat i na pravém mostě, ale až v příš-
tím roce 2012.                                                               Martina Strnadová

Půlka mostu 
je již zavřená, 

opravuje se

Práce odstartovaly toto pondělí a spočívaly v odfrézování horní vrstvy 
vozovky.                                                             Foto: Martina Strnadová

Zaměstnanost ve Velkém Meziříčí byla hlavním 
tématem jednání vedení města s managementem Cze-
chInvestu – agentury pro podporu podnikání a investic. 
Schůzka proběhla v pátek 2. září na zdejší radnici, kam 
generálního ředitele agentury Miroslava Křížka spolu 
s jeho spolupracovníky pozval starosta Radovan Necid.

„Nebývá úplně zvykem, že ředitel Křížek navštíví 
všechna města, která o to požádají. Já jsem to pozvání 
zdůvodnil hlavně tím, že paradoxně i když jsme město 
na dálnici, zvedla se nám tady nezaměstnanost a velmi 
nás to trápí,“ vysvětluje důvod pozvání Radovan Necid 
s tím, že rozvoj města souvisí právě se zaměstnaností 
a tím i s podnikáním. „Byl bych rád, kdybychom 
ztráty utrpěné v minulosti nahradili nějakými novými 
pracovními místy,“ dodává k tomu.

Možností, jež by pomohly situaci zlepšit, je několik. 
Zástupci města a CzechInvestu se na nich shodli. Jde 
o novou strategii agentury s názvem Nový CzechIn-
vest, regeneraci brownfi eldů, nabídku pozemků pro 
investory, ale také třeba o spolupráci mezi městem, 
školami a fi rmami.

„Velké Meziříčí by mohlo těžit z blízkosti města s řa-
dou univerzit a nabídnout vysokým školám například 
studentský campus,“ uvádí generální ředitel CzechIn-
vestu Miroslav Křížek jednu z možností. Jde o tzv. spe-
ciální zónu, v níž lze propojit „know how“ vysokých 
škol, jejich studentů s požadavky inovativních fi rem. 
„S tím je spojena budoucí práce starosty – pokusit se 
vyjednat, zda by některá brněnská VŠ nechtěla postavit 
své odloučené pracoviště ve Velkém Meziříčí,“ dodává 
R. Necid. I podle Miroslava Křížka by naše město 
pro vybudování takové speciální ekonomické zóny 
bylo vhodné, neboť je blízko moravské metropole, má 
skvělou dopravní dostupnost a samo město podle jeho 
názoru umí kvalitně zaplnit stávající průmyslové zóny. 
Což dokládá fakt, že zdejší průmyslová zóna Jidášky 

Velkomeziříčští chtějí podpořit 
zaměstnanost. Hledají způsoby

je plná. Působí v ní víc než dvacet fi rem, které nabízejí 
zaměstnání asi pěti stovkám pracovníků. Při jejím bu-
dování město s CzechInvestem spolupracovalo. Chce-li 
město podporovat podnikání, potřebuje nabídnout 
investorům další vhodné pozemky pro jejich aktivity. 
V Křenicích, v podstatě v samé blízkosti čtvrté, zá-
věrečné části tzv. velkého obchvatu Velkého Meziříčí, 
by mohla vzniknout nová průmyslová zóna s výměrou 
až deseti hektarů. To je ovšem podmíněno dopravní 
infrastrukturou a tedy i dokončením obchvatu, což je 
krajská záležitost. „Další možností je rozšířit stávající 
zónu v Jidáškách, kde už jsme na hranicích katastru 
Velkého Meziříčí,“ podotýká starosta Necid s tím, 
že valná většina tamních pozemků má zablokované 
majetkové vztahy. Ředitel CzechInvestu nabídl pomoc 
s jejich řešením na Pozemkovém fondu ČR. Další 
možnost, kterou podporuje i Evropská unie, tkví v tzv. 
brownfi eldech, tedy ve starých, již nevyužívaných prů-
myslových areálech, které lze přestavět. CzechInvest 
provozuje databázi těchto ploch s nabídkou k odkupu.

Obě strany se také shodly na tom, že určitě má 
smysl rozvinout spolupráci města se základními 
a středními školami a s podnikateli. „Podnikatelé cítí 
nedostatek kvalifi kovaných pracovníků, a to zejména 
v technických oborech a profesích. Na druhou stranu 
nám žáci ZŠ odcházejí studovat do Jihlavy, Třebíče 
či Žďáru,“ říká Radovan Necid s tím, že město chce 
žákům nabídnout, ať se vyučí takovému řemeslu, které 
je zdejšími fi rmami žádáno. „Rádi budeme mostem 
mezi školami, státní správou a podnikateli,“ dodává 
k tomu M. Křížek. Neboť z pohledu CzechInvestu je 
zřejmé, že právě dostatek kvalifi kovaných lidí hraje 
roli při rozhodování konkrétní společnosti v tom, kde 
bude působit. A souvisí s tím i zákon o investičních 
pobídkách, jehož novela je připravená.    

(Pokračování na straně 2.)

Český rozhlas Region ve spolu-
práci s Českým rozhlasem 6 vytvo-
řil zajimavý dokumentární cyklus 
pojmenovaný příznačně Temná 
místa Vysočiny. Celkem osmnáct 
dokumentů se vrací do minulého 
století, do doby, kdy se dramaticky 
měnily osudy lidí i míst. Z přátel se 
stávali nepřátelé a oběťmi byli lidé, 
kteří se často nedobrovolně dostali 
do soukolí dějin. „Představujeme 
místa v našem kraji, kde historie 
20. století po sobě zanechala tra-
gický otisk. Takzvané velké dějiny 
zrcadlíme v příbězích ‚malých‘ lidí 
z Vysočiny,“ přiblížil Mgr. Ondřej 

Český rozhlas Region představuje temná místa Vysočiny

Pořad o popravě místních 
v roce 1945 odvysílá v říjnu

Nováček, ředitel Českého rozhlasu 
Region v Jihlavě.

Jeden z dílů je věnován také ma-
sové popravě lidí z našeho města 
v květnu 1945, která je právem 
označována za velkomeziříčskou 
tragédii. Rozhlas jej bude vysílat 
v neděli 16. října 2011 v 18 hodin. 
Reprízu si posluchači mohou nala-
dit následující úterý v 17 hodin. Kdo 
pořad nestihne zachytit v éteru, mů-
že si jej najít v archivu na webových 
stránkách rozhlasu.

„Průvodcem po jednotlivých 
místech byla Jitka Rousová, jako 
odborníka jsme přizvali Stanislava 

Motla. Dále jsme natáčeli anketu 
mezi obyvateli, vyjadřovala se ta-
ké profesorka gymnázia Barbora 
Štindlová,“ přidal podrobnější in-
formace o natáčení dílu ve Velkém 
Meziříčí reportér, jímž byl sám ře-
ditel jihlavské pobočky O. Nováček.

Podle jeho slov nejde o čisto-
krevné dokumenty, ale o kombinaci 
několika žánrů. Jednotlivé příběhy 
začínají reportáží z místa, na které 
se reportér vydává s pamětníky či 
dokonce přímými účastníky tragic-
kých událostí. Ti vyprávějí své pří-
běhy přímo tam, kde se před mnoha 
desítkami let udály. Na reportáž 
navazuje rozhovor s odborníkem, 
zpravidla historikem či publicistou. 
Nechybí ani citace z dobového 
tisku, komentáře a přesahy do 
současnosti. „Tato forma udržuje 
posluchače stále ve střehu a je pro 
běžného posluchače atraktivnější 
než žánrově ‚čistý‘ třicetiminutový 
dokument,“ dodává Nováček.

Vedle něho natáčel také editor 
ČRo Region Petr Hladík. Ten 
byl spolu s moderátorkou ČR 6 
i cyklu Temná místa Ivanou Den-
čevovou iniciátorem myšlenky 
zpracovat vybrané vysočinské 
tragédie nebo případy, které se 
něčím vymykají. „Zaměřili jsme 
se hlavně na poválečnou dobu 
a politická témata,“ říká Petr Hla-
dík, „ale nechtěli jsme, aby to bylo 
příliš jednotvárné, tak jsme přidali 
i náměty z jiného soudku.“ Těmi 
jsou kupříkladu osud obce Zahrád-
ky, která musela ustoupit stavbě 
Želivské přehrady či železniční 
nehoda za říkonínským viaduktem 
v prosinci roku 1970, kdy tam vy-
kolejil mezinárodní rychlík. Tehdy 
zahynulo několik desítek lidí, pře-
vážně Poláků.     (Pokr. na straně 2.)
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Zprávy z jednání Rady města ze 7. 9. 2011
1. Rada města souhlasila:

* s umístěním reklamy na vjezdových lístcích pro vjezd na náměstí, 
které budou potištěny reklamou fi rmy Mon arch plus cz, s. r. o.

* s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi 100 m) před budovou mateř-
ského centra a střediska ekologické výchovy dne 22. září 2011 od 9 
do 17 hodin v rámci „Evropského týdne mobility“

* s ukončením pronájmu nebytových prostor v budově kulturního 
domu ve Lhotkách k 30. 9. 2011

* s přesunem fi nančních prostředků v rámci závazného ukazatele 
objemu platů Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
z důvodu zajištění asistentky k tělesně postiženému žákovi, dle 
žádosti ze dne 1. 9. 2011

* s použitím znaku města Velké Meziříčí v publikaci „Velké Meziříčí 
na dobových pohlednicích II“ od ing. Antonína Dvořáka

2. Rada města vzala na vědomí:
* program Evropského týdne mobility 16.–22. září 2011 ve Velkém 

Meziříčí
* informaci o navázání spolupráce s Centrem multikulturního vzdělá-

vání pro zajištění výukového asistenta k žákovi arménské národnosti
* předložené zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města 

za I. pololetí 2011 a zprávy o činnosti knihovny a muzea
* zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Sociální 

služby města Velké Meziříčí k 30. 6. 2011
3. Rada města schválila:

* rozpočtové opatření: zdroj: 352 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 352 tis. Kč – § 2212 zbudování přístřešků na 5 autobu-
sových zastávek ve Velkém Meziříčí (U Statku, Sokolovská, Pod 
Hradbami, Třebíčská 2×)

* rozpočtové opatření: zdroj: 72 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 72 tis. Kč – § 1014 projektová dokumentace na psí útulek 
ve Velkém Meziříčí

* rozpočtové opatření: zdroj: 36 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 36 tis. Kč – § 2212 projektová dokumentace na úpravu 
a doplnění 5 autobusových zastávek ve Velkém Meziříčí

* rozpočtové opatření: zdroj: 35 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části
rozdě lení: 35 tis. Kč – § 3745 pořízení sněhové frézy na zimní údržbu 
chodníků a komunikací v m. č. Mostiště

* rozpočtové opatření: zdroj: 85 tis. Kč – § 2229 dopravní značení
rozdělení: 85 tis. Kč – § 3412 instalace druhé garáže na dětské do-
pravní hřiště na ul. Oslavická, vč. osvětlení a elektrických rozvodů

* rozpočtové opatření: zdroj: 70 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozděle,ní: 70 tis. Kč – § 3141 školní jídelna – výměna a přemístění 
chladicího zařízení (náklady hrazené městem)

* rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
rozdělení: 3 tis. Kč – § 3429 dotace pro Agility AD Astra jako fi -
nanční příspěvek na sponzorskou akci Bludička cup 2011 – náklady 
na propagaci, pořádanou 17. 9. 2011 na Fajtově kopci

* rozpočtové opatření: zdroj: 25 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 25 tis. Kč – § 4399 zvýšení částky pro Technické služby 
VM – organizace veřejné služby a OPP (obecně prospěšných prací)

* rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3399 dotace Obci Ruda
na příspěvek na uspořádání pietní akce při příležitosti 60. výročí 
počátku perzekucí a zahájení procesů nuceného vystěhování tzv. 
kulaků ve Lhotce.

Ing. Radovan Necid, starosta města

V tomto roce nás čeká jubilej-
ní 10. ročník Evropského týdne 
mobility (16.–22. září) s tématem 
Alternativní doprava.

Evropský týden mobility je kam-
paň pro občany měst a obcí, která 
má za cíl upozornit na problémy se 
stále narůstající automobilovou do-
pravou, a zároveň nabídnout mož-
nosti a výhody alternativních druhů 
dopravy. V mnohých evropských 
městech už dnes můžeme vidět, že 
prostor v ulicích patří nejen autům, 
ale také chodcům, cyklistům a ve-
řejné dopravě. A k rozšíření tohoto 
trendu do dalších měst má Evropský 
týden mobility pomoci. Nedílnou 
součástí tohoto projektu bude opět 
Evropský den bez aut (22. září). 
I v letošním roce se obyvatelé Vel-
kého Meziříčí mohou opět těšit na 
bohatý program akcí, které pořádá 
město ve spolupráci s partnery.

Program 
Evropského týdne 
mobility ve Velkém 

Meziříčí
Celý týden od 16. do 22. 9. 2011 
bude probíhat

* ,,Kdo chce zažít dobrodružství, 
ať se za ním s chutí pustí“
Soutěž pro školy z Velkého Me-
ziříčí. Cílem, je žáky vytáhnout 
ven, na kolo. Je připravená trasa, 
která vede z větší části po cyklos-
tezce č. 5242. Jejich úkolem bude 

všímat si zajímavostí po cestě, ať 
už kulturních nebo přírodních. 
Trasa se dá jít i pěšky, takže se 
do soutěže mohou zapojit všich-
ni. Výherci budou odměněni 
a drobnost dostanou i všichni 
zúčastnění.
(Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek Velké Meziříčí)

* ,,Alternativní doprava“
Výtvarná soutěž pro děti mateř-
ských škol, kdy se bude malovat 
doprava budoucnosti bez vyu-
žití aut. Práce budou vystaveny 
v předsálí kina v Jupiter clubu 
a nejlepší budou odměněny věc-
nými cenami. (Dům dětí a mlá-
deže Velké Meziříčí)
Neděle 18. 9. 2011

* „Krásy (nejen) Velkomeziříč-
ska ze sedla kola“
Sraz bude ve 13.30 hodin před 
budovou SEV Ostrůvek. Cestou 
necestou se projedeme částí Ne-
směřského údolí, kolem potoka 
Mařku do Rohů a poté do Budi-
šova, kde se můžeme občerstvit 
v restauraci Sport. Prohlédneme 
si torzo starého větrného mlý-
na, přes Brdca se vydáme do 
Oslavičky a komplexem lesních 
porostů kolem rybníka Nadýmák 
a bývalé Majerovy hájenky doje-
deme Nesměří zpět do Velkého 
Meziříčí. Trasa je dlouhá 29 km.
(Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek Velké Meziříčí)

(Pokračování na straně 5.)

Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut 2011

Pět autobusových zastávek ve 
Velkém Meziříčí bude zastřešeno. 
Samotné přístřešky pro čekající 
vezmou z rozpočtu města 352 tisíc 
korun. Další peníze bude stát jejich 
následné doplnění o nutné bezpeč-
nostní prvky, aby přístřešky vyho-
vovaly daným předpisům. Město již 
teď muselo vyčlenit dalších 36 tisíc 
korun na projektovou dokumentaci 
k pozdějším bezpečnostním úpra-
vám těchto zastávek.

Přístřešky přibudou u autobuso-
vých zastávek v ulicích U Statku, 
Sokolovská, Pod Hradbami, a dva-
krát na Třebíčské. „Zvolili jsme ten 
nejjednodušší typ přístřešku – rov-
nou střechu, záda a kde to půjde, 
tak i boky, a to vše v kombinaci 
kov a plast, případně s lavičkou ze 
dřeva,“ popisuje starosta Radovan 
Necid s tím, že do konce roku by to 
mohlo být hotovo.

Nezastřešených autobusových 
zastávek ve městě je víc. Ale všech-
ny svůj přístřešek mít asi ani časem 
nebudou. „Vadí mi, že my si nemů-
žeme sami rozhodnout o zastřešení 
všech sedmnácti autobusových 
zastávek. Protože žijeme v České 
republice, tak abychom to mohli 
udělat, potřebujeme k tomu sta-
noviska všech dotčených orgánů,“ 
popisuje starosta často zdlouhavá 
jednání kvůli různým „zdánlivě“ 
jednoduchým akcím, které by bez 
toho dávno mohly být zrealizová-
ny. „Obeslali jsme je tedy a přišla 
nám od nich odpověď, co všechno 
musíme splnit. Takže ze sedmnácti 
autobusových zastávek můžeme za-
střešit jenom pět,“ uzavírá R. Necid 
s tím, že v ostatních případech by 
kolem zastřešené zastávky nezbylo 
přesně předepsané volné místo 
apod.                Martina Strnadová

Město zastřeší
některé autobusové zastávky

Krojovaná děvčata po mši svaté o hodové neděli 11. 9. 2011 podávala 
farníkům vycházejícím z kostela požehnané hrozny vína. Bítešské hody 
začaly 7. září a končí dnes.                                         Foto: Silva Smutná

Bítešské hody končí dnes

Řidiči, kteří potřebují ve Velkém Meziříčí projet křižovatku Družstevní 
– Třebíčská, se musí obrnit trpělivostí. Čeká je totiž zhoršený výhled.

Ulice Družstevní ústí na hlavní výpadovku na Třebíč v ostrém úhlu, 
v bezprostřední blízkosti mostu a ve svahu. Rozhled řidičům navíc 
komplikuje i svodidlo, které sem přibylo po dopravní nehodě. „Hledáme 
rychlé a účinné technické řešení. Do doby, než svodidlo a mostní zábradlí 
upravíme, to znamená za dva až tři týdny, prosíme řidiče o trpělivost 
a zejména maximální opatrnost. Křižovatka je opravdu nebezpečná,“ 
varoval vedoucí odboru dopravy velkomeziříčské radnice Marek Švaříček.

Text a foto: MěÚ

Křižovatka je nepřehledná,
varuje radnice

(Pokračování ze strany 1.) 
Agentura pro podporu pod-

nikání a investic CzechInvest je 
státní příspěvková organizace pod-
řízená Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu ČR, která posiluje konku-
renceschopnost české ekonomiky 
prostřednictvím podpory malých 
a středních podnikatelů, podni-
katelské infrastruktury, inovací 
a získáváním zahraničních investic 
z oblasti výroby, strategických 
služeb a technologických center.

Služby CzechInvestu:
● informace o možnostech podpo-

ry pro malé a střední podnikatele
● implementace dotačních progra-

Lucie Bílá, Karel Gott, Ivan 
Hlinka a další, to je jen krátký výčet 
těch, kteří mají svoji hvězdu v chod-
níku slávy na náměstí ve Velké Bí-
teši. Svoji hvězdu tam minulý týden 
položil zpěvák a multiinstrumen-
talista Petr Bende. Kmotrem jeho 
desky se stal legendární zpěvák 
a skladatel Lešek Semelka.

Na dálnici D1, konkrétně na 
exitu 162, se můžete na chvíli pře-
nést do amerického Hollywoodu. 
Na náměstí ve Velké Bíteši totiž 
najdete chodník slávy plný hvězd 
zvučných jmen. Hvězdu zpěváka 
Petra Bendeho přišlo na náměstí 
přivítat nevídané množství lidí, 
a to i přes nepřízeň počasí. Petr 
Bende se svojí kapelou návštěvu 
ve Velké Bíteši odstartoval nejdříve 
hodinovým koncertem složeným 
z průřezu svých dvou sólových 
desek. Po koncertě přistoupila na 
pódium delegace gratulantů v čele 
s Leškem Semelkou, který se stal 
i kmotrem Petrovy desky v chod-
níku slávy.

„Moc si vážím toho, že se mi do-
stalo takové pocty mít svoji hvězdu 
na chodníku slávy u Restaurace 

Petr Bende má svoji hvězdu
v chodníku slávy v Bíteši

U Raušů. Léta jsem jezdil do Velké 
Bíteše do Lidové školy umění na 
hodiny klavíru. Po tomto chodníku 
jsem prošel nesčetněkrát, a je to 
jako sen hrát před plným náměstím 
a dostat toto ocenění. Akce to byla 
jedinečná, skvělé publikum, které 
nás s kapelou přišlo podpořit a kon-
cert, na který nezapomenu. Vzal 
jsem s sebou celou rodinu, ať jsou 
mi nablízku. Matyas si vystoupení 
užil a nejraději by celý koncert 
strávil na pódiu se mnou. A moje 
žena zatím opatrovala našeho dal-
šího očekávaného potomka. Děkuji 
všem, co se zúčastnili a zorganizo-
vali to pro mě,“ uvedl Petr krátce po 
vystoupení, kdy dával fanouškům 
autogramy.

Petr Bende nebyl však jediný, 
kdo položil do chodníku slávy 
svoji hvězdu. Velká Bíteš a Petrův 
koncert se totiž staly zastávkou 
i diamantových vozů, tedy jízdy 
Diamond Race. Krátce po vystou-
pení Petra Bende se náměstí ve 
Velké Bíteši zaplnilo luxusními 
supersporty, vozy účastníků Dia-
mond Race 2011. 

(Pokračování na straně 4.)

(Pokračování ze strany 1.)
Válečná a poválečná témata se zabývají 

například sběrným místem pro odsun Židů 
v Třebíči, násilným stěhováním rodin 
z Radňova, nucenou kolektivizací a sna-
hou o likvidaci církve v Babicích či kláš-
terem v Nové Říši, který nejprve zabrali 
nacisté, a pak se z něho stal komunistický 
lágr. Do dnešního dne zasahuje mimo 
jiné příběh Františka Linharta, který si 
v roce 1949 odseděl několik měsíců v cele 
číslo 5 jihlavského vězení. Spolu s dal-
šími čtyřmi studenty se totiž podílel na 
výrobě a roznášení letáků. Soud později 
jejich počínání klasifi koval jako špionáž 
a velezradu a studenti dostali tresty vězení 
v délce od šesti do šestnácti let. František 
Linhart byl po prvním výslechu přemístěn 
do soudní a vězeňské budovy na Tolstého 

mů fi nancovaných EU a státem
● formální poradenství k projektům
● správa databáze podnikatelských 

nemovitostí
● podpora subdodavatelů – správa 

databáze českých dodavatel-
ských fi rem

● pomoc při realizaci investičních 
projektů

● zprostředkování státní investiční 
podpory

● AfterCare – služby pro zahra-
niční investory, kteří již působí 
v České republice, podpora při 
reinvesticích

Martina Strnadová 
Zdroj: www.czechinvest.org

Velkomeziříčští chtějí podpořit zaměstnanost. Hledají způsoby

Český rozhlas Region představuje temná místa Vysočiny

Petr Hladík a Ivana Denčevová z Českého rozhlasu, 
kteří jsou autoři projektu Temná místa Vysočiny. Po-
řad rozhlas začal vysílat začátkem září. Jeden díl je 
věnován velkomeziříčské tragédii.  Foto: Iva Horká

ulici v Jihlavě. Dnes v té samé budově sídlí 
Vysoká škola polytechnická. A právě tato 
budova je jedním z našich Temných míst. 
„Dnešní studenti tam na dvorku pokuřují, 
ale většina z nich ani netuší, co se v oněch 
místech kdysi dělo. Že se tam popravovali 
lidé,“ připomněli autoři pořadů na speci-
ální tiskové konferenci v Jihlavě minulý 
týden.

Temná místa Český rozhlas Region 
vysílá premiérově každý týden v neděli po 
18. hodině a v repríze v úterý po 17. ho-
dině. První díl zazněl v neděli 4. září, 
poslední je naplánován na 8. leden příštího 
roku. Cyklus je možné poslouchat rovněž 
na celoplošné stanici Český rozhlas 6 
v rámci pořadu Hovory o hledání, a to ve 
čtvrtek v 19.30.

Iva Horká
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Startuje první ročník soutěže 
Víš, co ti hrozí na netu?

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Víš, co ti hrozí na netu? 
Cílem této netradiční aktivity je přiblížení problematiky elektronické 
bezpečnosti a jejích negativních důsledků žákům a studentům základních 
a středních škol na Vysočině. „Informační a komunikační technologie 
mohou být pro žáky prospěšné, ale při jejich nesprávném používání 
mohou představovat obrovská rizika, jejichž dopady mohou mít neodvra-
titelné následky,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast 
informatiky, který zároveň nad soutěží převzal záštitu. Soutěžící se mají 
podle zadání stát režiséry, počítačovými grafi ky, malíři nebo například 
fotografy a prostřednictvím těchto a dalších blízkých oborů sdílet svůj 
pohled na internetovou kriminalitu.

Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie – pro studenty středních 
škol a žáky II. stupně základních škol. Je určena pro třídní kolektivy či 
jednotlivce. „Třídní kolektivy mohou být zastoupeny jak celou třídou, tak 
vybranou skupinou žáků, která kolektiv bude v soutěži reprezentovat,“ 
doplňuje informace o pravidlech Lucie Časarová, koordinátorka soutěže. 
Upozorňuje také na další pravidla vztahující se k délce hraných fi lmů, 
formátům animací nebo rozsahu případně připravovaných kreslených 
komiksů. Obsahem všech soutěžních prací má být vždy problematika 
elektronické kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming, kyber-
stalking či jiné nástrahy používání internetu.

Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2011. Nejúspěšnější studenti mohou 
vyhrát notebooky, chytré telefony, tablet či se zúčastnit neobvyklé pro-
hlídky jihlavského podzemí nebo policejní školy. Soutěže vyhlašuje Kraj 
Vysočina ve spolupráci s Pracovní skupinou pro elektronickou bezpečnost. 
Více informací naleznete na stránce www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost 
v sekci Soutěž.                              Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

V první polovině srpna letoš-
ního roku měli zájemci možnost 
zhlédnout výstavu soch nevidících 
autorů. Expozice s názvem Portré-
ty nového tisíciletí byla k vidění 
v prostorách Mezinárodního centra 
Axmanovy techniky modelování 
(ATM) pro zdravotně postižené 
v Tasově a konala se u příležitosti 
pátého ročníku mezinárodního 
sympozia nevidomých výtvarníků. 
Základem byly modelované portré-
ty z pálené hlíny, v nichž nevidící 
autoři zhmotnili svoje představy 
o lidech, které nikdy zrakem nevi-
děli a ani hmatem neměli možnost 
poznat. „Při tvorbě využili znalost 
řemesla modelování a své neobvyk-
lé pozorovací schopnosti,“ přiblí-
žila Tereza Axmanová ze sdružení 
Slepíši Tasov, jež Mezinárodní 
centrum ATM provozuje, „jde 
například o jakési naposlouchání 
si portrétovaného člověka, jeho 
intonaci hlasu či vnímání charak-
teristických projevů.“

Nevidící člověk podněty získává 
při osobním kontaktu, z dialogu 
s dotyčným člověkem. Slyší a vní-
má jeho slovní i zvukové reakce, 
například podle chůze pozná, jak 
je kdo energický nebo velikost nosu 
třeba odhadují podle toho, jestli 
někdo mluví takzvaně přes nos.

Velikost úst pak podle intenzity 
hlasu nebo to, zda je člověk vlasatý, 
napoví náhodné prohrábnutí vlasů, 

stejně tak vousatou nebo oholenou 
tvář poznají z promnutí brady.

Výstava přitom nepředstavuje 
jenom klasické portréty, ale také až 
alegorie i karikatury – třeba jeden 
model má na hlavě vymodelovaný 
mobilní telefon.

Tato unikátní výstava bude pu-
tovní, podle slov Terezy Axmanové 
by se měla objevit například v Brně, 
ale též v některých městech na 
Vysočině.

Iva Horká

Sdružení Slepíši bylo založe-
no v roce 1995 Štěpánem Ax-
manem. Jeho hlavním cílem je 
výuka a propagace Axmanovy 
techniky modelování (ATM). 
Součástí je řešení pracovní-
ho uplatnění pro zdravotně 
postižené absolventy ATM 
v oborech řemeslník, učitel, 
lektor výchovně-vzdělávacích 
programů, výtvarník. Od roku 
2001 provozuje sdružení Sle-
píši v Tasově na Vysočině ME-
ZINÁRODNÍ CENTRUM 
AXMANOVY TECHNIKY 
MODELOVÁNÍ.

Výstava soch od nevidících autorů bude putovní

Život píše romány, ale je zároveň také plný neočekávaných překvapení. 
Jako třeba těchhle: Zdraví lidé čekají dítě a vůbec je nenapadne pomyslet 
na to, že by se mohlo narodit s postižením. Jaká je potom jejich bolest, 
když se to stane. A naproti tomu manželé, oba nevidomí, chtějí logicky 
také miminko, ale mají obavy z toho, že po nich zdědí stejný zdravotní 
problém. A ono je to nakonec úplně jinak. Dítě je zdravé.

Už jsem nevěřil, že budu mít vlastní rodinu
Kdo si podobné životní peripetie nezažije na vlastní kůži, nepochopí, 

anebo jen stěží. Nevidomí manželé Renata a Josef Hladíkovi z Velkého 
Meziříčí ale o tom všem ví své. Oba se narodili do rodin, kde ostatní 
sourozenci byli zdraví. Prvorozený Josef od malička bojoval s progresivní 
chorobou zvanou pigmentóza. Ta ho postupně připravila o zrak tak, že 
dnes ve svých čtyřiceti letech vidí jenom obrysy. Pravda, určitou dědičnou 
zátěž v rodině měli, ale jeho sestra dostala do vínku zdraví v hojné míře. 
On bohužel ne. I přesto se ale vyučil čalouníkem a později absolvoval 
masérský kurz. V současné době již osmnáctým rokem pracuje jako masér 
ve zdejším domě zdraví.

Osamostatnil se až v dospělosti, řekl si, že je čas. Pořídil si bezbariérový 
byt a pak i asistenčního psa, aby mu dělal společnost. Tehdy se domníval, 
že toto je vrchol jeho blaha. Ale nebyl. Na internetové diskuzi se seznámil 
s nevidomou dívkou, o sedmnáct let mladší Renatou, kterou si po roce 
společného bydlení vzal za ženu. A Bůh mu, jak on sám říká, po svatbě 
poslal ještě ten nejkrásnější bonus – zdravého syna Adama.

„Už jsem tehdy opravdu neuvažoval o tom, že bych mohl ještě někdy mít 
vlastní rodinu. Přišlo to tak nějak 
samo a jsem tomu nesmírně rád 
a vděčen,“ přiznává šťastný manžel 
a otec, Josef Hladík.

Pochopila jsem, že když se chce, 
všechno jde

K jeho ženě Renatě byl osud 
při vstupu do života ještě tvrdší. 
Byla také jediná ze tří sourozen-
ců, jíž sudičky upřely právo na to 
nejzákladnější – být zdravá. Její 
mladší bratr a sestra Renatiny 
peripetie nikdy neokusili. Zato 
ona jakoby si je vybrala za celou 
rodinu. Narodila se s velmi vzác-
nou chorobou, kterou v medicíně 
popsal Albert Schoenberg. Laicky 
řečeno, jde o onemocnění, v jehož 
důsledku se Renatě Hladíkové od 
tří měsíců života až do jednoho 
roku v těle vytvořilo nadměrné 
množství volně se pohybujícího 
vápníku. Ten způsobil deformaci 
její tváře a vyvolal též následné 
potíže se zrakem i sluchem, neboť 
utlačoval nervy vedoucí ke zmí-
něným orgánům. Čili mladá žena 
nejenomže nevidí a málo slyší, 
ale ještě k tomu od malička bojuje 
a celý život nejspíš zápasit bude 
i s reakcemi okolí na svůj obličej. 
„Do šestnácti jsem trpěla opravdu 
hodně. Ale pak jsem díky babičce 
zvládla být samostatná. Naučila 
mne chodit s bílou hůlkou, kterou 
já jsem vytrvale odmítala. Přiznat 
ke svojí tváři ještě to, že také ne-

Nevidomým rodičům se splnilo, v co nedoufali: těší se ze zdravého syna
vidím, bylo pro mě velice těžké. Ale když jsem pak zvládla první nákup 
úplně sama, pochopila jsem, že když se chce, všechno jde. Tehdy jsem 
získala ten potřebný optimizmus,“ popisuje nelehké období svého života 
třiadvacetiletá mladá paní.

Rodiče ji vychovávali v Českém Těšíně do jejích šestnácti let. Od té 
doby pak žila s babičkou a dědou. Ti se přestěhovali ze severní Moravy 
do Rouchovan u Třebíče, aby jejich vnučka nemusela tak daleko dojíž-
dět, když si našla na Vysočině školu Štěpána Axmana, kam se šla učit 
hmatovému modelování. Přes týden tedy byla na internátě v Tasově, kde 
Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování (ATM) pro nevi-
domé sídlí, a na víkendy jezdila do Rouchovan. Od svých jedenadvaceti, 
kdy poznala svého nynějšího manžela, žije ve Velkém Meziříčí. S ním má 
téměř dvouměsíčního syna Adama. Před tím, než se jí narodil, dojížděla 
do Tasova za prací. V ní se realizovala prostřednictvím Axmanova pro-
jektu Hele lidi. Docházela s tímto výchovně-vzdělávacím programem do 
základních a mateřských škol v regionu, kde zdravým dětem předváděla, 
co všechno může hendikepovaný člověk dokázat. Však jí vymodelovaný 
portrét ze šamotové hlíny je v současné době součástí putovní výstavy 
soch nevidících autorů. Ta bude zanedlouho k vidění kupříkladu v Brně 
či v několika městech na Vysočině.

Věci důležité jsou lidským očím neviditelné, ztotožňují se s Exupéryho 
slovy Hladíkovi

Potomka si přáli, ale přece jenom měli obavy z možných potíží. Proto 
chtěli nejprve podstoupit odborné lékařské vyšetření. Jenomže po svatbě 

k jejich velkému překvapení paní 
Renata otěhotněla. Nečekaně. A co 
teď, říkali si. Asi to tak mělo být, 
usoudili nakonec. Nechali tedy vše-
mu volný průběh. „Teď jsme rádi, 
že jsme nikam na testy nešli. Kdyby 
nám doktoři sdělili, že vyhlídky 
nejsou dobré, neriskujte, můžete 
mít postižené dítě, tak co bychom 
dělali, opravdu nyní nemůžeme 
říct. Asi by tu Adámek nebyl,“ říkají 
jeho rodiče, „a když vidíme, o co 
bychom přišli, děkujeme Bohu, že 
to dopadlo takhle.“

Není divu, že nyní prožívají nej-
šťastnější období svého života. Mají 
domov, úhledný, moderně zařízený 
byt, který si vytvořili vlastními 
silami a za pomoci svých přátel. 
Všude čisto a věci na svém místě. 
Asistentku k dítěti ani pomocnici 
v domácnosti nechtějí. „To by mne 
shodilo, kdyby mi tady musela uklí-
zet cizí žena,“ rezolutně tuto formu 
podpory Renata Hladíková odmítla. 
Kolik zdravých žen i mužů by si 
z této dvojice mohlo vzít příklad? 
Raději ani nepočítat…

Z budoucnosti strach nemají 
Až začne syn chodit, nebude u toho 
sám. Jeden z rodičů ho vždy bude 
hlídat. Nemohou si dovolit nechat 
dítě v jednom pokoji a sami být 
v jiném. Ale kdyby měli přemýšlet 
nad úrazy, asi by nezamhouřili oka. 
Připomínají, kolik zdravých rodičů 
svoje dítě neuhlídalo.   (Pokr. str. 4.)

Kdo je Ladislav Prudík
Narodil se v roce 1962 v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí. 
Od 10 let chodil do LŠU, kde zahájil svou výuku hry na akor-
deon, poté baskřídlovku, později rozšířil o hru na pozoun, klavír, 
kontrabas a baskytaru. Učil se u Leopolda Krčála. Po ukončení 
druhého cyklu studia hry na pozoun na sebe upozornil výtečnou 
interpretací koncertu pro pozoun od Rimského Korsakova. Posléze 
založil několik kapel, natočil CD, a složil na sto skladeb, které má 
registrovány u OSA. Ve svých skladbách ctí jejich lidový charak-
ter, jemuž přidává určitou uměleckou hodnotu, jež malé dechové 
orchestry posouvá dál a zvyšuje kvalitu jejich repertoáru.   -ivh-

► Jeden z autorů (na snímku) 
vymodeloval kromě jiného také 
sochu Štěpána Axmana, zakladatele 
tasovského sdružení Slepíši.  

Foto: Iva Horká

Autorský galakoncert Ladisla-
va Prudíka a Václava Maňase ml.

30. září 2011 v 18 hodin, diva-
dlo Pasáž, Třebíč

Na podzim letošního roku se 
poprvé představí posluchačům 
z Třebíče a okolí komponovaný po-
řad, nazvaný Autorský galakoncert. 
V Třebíči budou v tomto pořadu 
prezentovány skladby současných 
žijících autorů dechové hudby, La-
dislava Prudíka a Václava Maňase 
ml. Koncert pro posluchače v Tře-
bíči připravuje vynikající dechová 
hudba Šohajka z Dolních Bojanovic.

První část koncertu bude věno-
vaná skladbám Ladislava Prudíka, 
rodáka z Dolních Heřmanic u Vel-
kého Meziříčí. Ve druhé části kon-
certu se posluchači zaposlouchají 

 Ladislav Prudík, skladatel a hráč na dechové nástroje. 
Ilustrační foto: Iva Horká

do skladeb jednoho ze současných 
nejúspěšnějších autorů Václava 
Maňase ml. Pořad krásných melodií 
a písniček, v brilantní interpretaci 
Šohajky, bude proložen průvodním 
slovem externího redaktora Rádia 
Proglas Václava Kováře a Věry 
Gremlicové, za osobní účasti výše 
zmíněných autorů a osobností 
žánru dechové hudby. Pořadatelé 
s Misií dechové hudby, dobrovol-
ným mezinárodním sdružením, 
srdečně zvou všechny příznivce na 
nevšední zážitek plný nádherných 
písniček a melodií, umocněný pří-
jemným prostředím nového divadla 
Pasáž.

Předprodej vstupenek byl za-
hájen 9. září 2011 v MKS Třebíč.

-vk-

Spokojená a šťastná rodina Hladíkova na společné vycházce. 
Foto: Iva Horká
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Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

PORTRÉT RODINY HLADÍKOVY
(Pokračování ze strany 3.) „Je 
to osud, co se má stát, se přihodí 
a člověk s tím stejně nic nenadělá,“ 
stojí si za svým, „samozřejmě, 
že ale uděláme všechno, co bude 
v našich silách, abychom výchovu 
a péči zdárně zvládli.“

O jistých obavách pochopitelně 
přemýšlejí. Třeba o tom, aby syn 
nenadělal dluhy. Mají jediné přání – 
aby z něho vyrostl dobrý člověk. Za-
tím to vypadá, že šance mají velké.

A kdo říká, že je zdraví to nej-
důležitější, má nepochybně pravdu. 
Ale u Hladíkových by pochopil, že 
i s nedostatkem toho nejcennějšího 
– zdraví – může být člověk ŠŤAST-
NÝ. Takoví lidé si totiž nestěžují 
na nesmyslné a nepodstatné věci, 
místo toho si vytvořili harmonickou 
rodinu, kde se zabydlela nejenom 
láska, pokora k životu, pohoda, ale 
i cenný humor, a kde platí známé 
Exupéryho rčení, že ‚věci důležité 
jsou lidským očím neviditelné‘.

Iva Horká

KDO JE KDO 
v rodině Hladíkově

Rodinu Hladíkovu založil otec 
Josef. Nejprve si pořídil byt, potom 
pejska Cintii, pak přišla přítelkyně 
Renata, z níž se stala manželka, 
a naposledy syn Adam.

Josef Hladík. Narodil se před 
čtyřiceti lety na zámku ve Vel-
kém Meziříčí, kde bývala tehdy 
porodnice. Kvůli svojí nemoci 
zvané pigmentóza, kdy postupně 
ztrácel zrak, navštěvoval v dětství 

speciální školu. Poté se v Praze 
vyučil čalouníkem a posléze ab-
solvoval masérský kurz. Rok pů-
sobil v Levoči, kde si udělal další 
rekvalifi kační kurz na telefonního 
manipulanta. Pak přišla nabídka 
z úřadu práce na místo maséra ve 
velkomeziříčském domě zdraví. 
Tam působí již osmnáctým rokem. 
Z rodné Krásněvsi se před pár lety 
přestěhoval do Velkého Meziříčí, 
do vlastního bezbariérového bytu, 
který získal od města.

Rád využívá nové technologie, 
používá speciální počítač s čtecím 
programem pro slepce, který mu 
umožňuje přečíst téměř cokoliv, 
i příbalový leták z léků. Ten si nej-
prve oskenuje a text poté program 
převede do mluveného slova. Stejně 
tak funguje i mobil. Takže napsat 
nebo ‚přečíst‘ SMS pro něho není 
vůbec žádný problém. Vlastní také 
psací stroj, jenž používá Braillovo 
slepecké písmo. Do papíru jsou vy-
ráženy plastické body, které čtenář 
vnímá hmatem. Může si pomocí 
něho dělat libovolné poznámky. 
K jeho koníčkům patří kromě pro-
cházek se psem také komentované 
dokumentární fi lmy, zejména pořa-
dy o diktátorech, o druhé světové 
válce. Fotbal ani seriály ho neberou.

Má sestru a z rodičů už jenom 
maminku.

Renata Hladíková. Letos jí 
bude třiadvacet let. Narodila se 
v Karviné, do 16 let žila s rodiči 
v Českém Těšíně. Pak ji vychová-
vali prarodiče, kteří se ze severní 
Moravy přestěhovali na Vysočinu, 

když bylo Renatě sedmnáct a na-
stoupila na internát kvůli vzdělání. 
Vyučila se hmatovému modelování 
v Mezinárodním centru ATM v Ta-
sově, kde pracovala do nástupu na 
mateřskou dovolenou. V červenci 
letošního roku porodila císařským 
řezem v třebíčské nemocnici zdra-
vého syna Adama. Těhotenství 
snášela skvěle, přibrala pouze šest 
kilogramů. Porod probíhal bez 
problémů, ale poporodní deprese, 
pláč a smutek se jí nevyhnuly. Nesla 
je podle svých slov poměrně těžce.

Ráda čte knihy, k čemuž používá 
digitální stolní lupu pro nevidomé. 
Sice to trvá déle, ale to jí nevadí. 
Zvykla si. Jediné, co ani pomocí 
tohoto speciálního přístroje neroz-
luští, je lidský rukopis. Takže dopis 
psaný rukou od někoho bohužel 
nepřečte. Ale ona sama ho pomocí 
zvětšovacích brýlí napíše.

Má mladšího bratra, kterému je 
jedenadvacet let, a osmnáctiletou 
sestru. S rodiči se příliš nestýká, zato 
s babičkou a dědečkem často a ráda.

Adam Hladík. Narodil se nevi-
domým rodičům Josefu a Renatě 
Hladíkovým 26. července 2011 
v osm hodin ráno v třebíčské po-
rodnici, nechvalně proslulé záměnou 
dětí. Vážil 3,5 kilogramu a měřil 51 
centimetrů. Kromě maminky byl 
také otec prvním z těch, kdo si novo-
rozence pochoval. Byl totiž u porodu 

Věda a víra
Už jsou to tři měsíce, co v našem městě skončil 5. ročník fi lozofi ckého 

festivalu s názvem: Věda a víra. Výborně. Filozofi cké uvažování a zájem 
o vědu a různá náboženství je čím dál tím větší. Svědčily o tom plné sály 
během festivalu.

Bohužel občas potkáme pseudovědce, který opakuje jak papoušek 
slogany, jež nám ještě koncem osmdesátých let vnucovala bolševická 
propaganda. Zrovna minulý týden jsem se znovu dozvěděl, jaký byl ten 
středověk „temný“. Všichni byli „temní“: církev, stát, lidé, univerzity atd. 
Úplně nechutné období. Dokonce mnoho lidí, zastávajících takové názory, 
tvrdí, že křesťanství bylo „temné“ jak ve XII. stol., tak i ve XXI., neboť 
nepřijímá výsledky přírodních věd, odmítá rozum a nemá rádo evoluci.

Nechtěl bych teď a tady dokazovat, že středověk byl v mnoha oblastech 
„světlejší a vzdělanější“ než dnešní doba. Ale současné mladé pokolení 
je třeba upozornit na názor dnešní (minimálně od konce 60. let) katolické 
církve na moderní vědy a pokrok. A jak už čtenáři vědí, jde tady o učení 
konstituce Gaudium et spes.

V dokumentu si můžeme přečíst: Člověk se vždy snažil rozvíjet svůj 
život prací a důvtipem; zejména pomocí vědy a techniky nyní rozšířil 
a neustále rozšiřuje svou nadvládu téměř nad celou přírodou. Pro věřící 
je jisté jedno: lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné 
úsilí, jímž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, 
uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s Božím záměrem. (…) Když se tedy 
provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky 
a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, 
protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Budiž 
nám proto dovoleno vyslovit politování nad některými postoji, které se 
z nedostatečného pochopení pro oprávněnou autonomii vědy vyskytovaly 
někdy mezi křesťany. Vyvolaly sváry a spory a dovedly mnohé k názoru, 
že věda a víra jsou v rozporu. (…) Současně církev je si vědoma mnoha 
nebezpečí, které s pokrokem jsou spojené. Písmo svaté souhlasně se 
zkušeností všech dob učí lidstvo, že lidský pokrok, který je velikým dob-
rem pro člověka, nese s sebou i velké pokušení: kde je totiž porušen řád 
hodnot a dobré smíšeno se zlým, jednotlivci i skupiny dbají jen o vlastní 
zájmy a ne o zájmy ostatních. (GS 33–37)

Myslím, že tento úryvek by mohl alespoň některým pomoci změnit 
názor na to, jak my křesťané jsme „temní“.          P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 14. do 18. 9. 2011
Středa 14. 9. svátek Povýšení svatého kříže
 7.00 Mše sv. za rodinu Pikulovu a děti o. M. P.
18.00 Špitálek – poutní mše sv. za farníky o. M. P.
Čtvrtek 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
 7.00 mše sv. za zemřelého Františka Lišku o. M. P.
18.00 mše sv. za Marii a Josefa Kubišovy a duše v očistci o. M. P.
Pátek 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
 8.00 mše sv. za Ludmilu a Boženu Dvořákovy,
 rodiče a sourozence  o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Františka a Boženu Vávrovy
 a syna Josefa o. V. N.
13.00 domov pro seniory – mše sv. o. P. K.
Sobota 17. 9. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Jana Rosu, za živou a zemřelou
 rodinu Rosovu a za duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Padělkovu
 a Kuderovu, za Boží ochranu, za Aloisii Coufalovou,
 za duše v očistci o. M. P.
Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za zemřelé rodiče Ďáskovy, syna a dceru,
 za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
 a za duše v očistci o. J. R.
 9.00 mše sv. za oboje rodiče, manžela, zemřelé příbuzné
 a za duše v očistci o. J. R.
10.30 mše sv. pro děti za Bohumila Kavalce, celou živou
 a zemřelou rodinu Kavalcovu, Petra Šitku
 a za duše v očistci o. J. R.
18.00 mše sv. za zemřelého Stanislava Malce, za rodiče,
 za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 
bude příprava rodičů před křtem a v 19.30 bude 3. příprava na svátost 
manželství. Rozvrh hodin na náboženství ve školním roce 2011/2012 
najdete ve vývěskách a na internetových stránkách děkanství. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku na církevní 
školství, která byla 29.500 Kč. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na 
rok 2012, 55 Kč/kus.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
17.30 Dolní Bory – adorace Nejsvětější svátosti a svátost smíření
18.00 mše sv. za rodinu Fňukalovu o. M. P.
Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory –mše sv. za živou a zemřelou rodinu
 Prudkovu, Přibylovu, Kašparovu a Honkovu o. M. P.    -P.LSz-

Českobratrská 
církev

evangelická
18. 9.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohosluž-
bách, které se konají v Husově 
domě (U Světlé 24).
Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                       -PJ-

a každému tatínkovi tento silný 
zážitek doporučuje. O svém krásném 
synovi říká, že je to Boží dar.

Kvůli dědičné zátěži prošel ještě 
nenarozený Adam náročným gene-
tickým a na 3D ultrazvuku vyšet-
řením, které odhalí vývojové vady. 
To prokázalo, že vzácnou chorobu 
Alberta Schoenberga po svojí matce 
naštěstí nezdědil. Jak na tom bude 
se zrakem, se ukáže v průběhu času. 
Podle rodičů ale reaguje na světelné 
podněty normálně. Verdikt lékařů 
po narození zněl: zdravý.

Cintia. Pětiletá fenka labrador-
ského retrívra, kterou má Josef Hla-
dík od srpna roku 2008, je vodicím 
psem pro nevidomé. Její speciální 
výcvik trval tři čtvrtě roku. Během 
této doby se asistenční pes naučí 
zhruba třicet úkonů pomoci – na-
příklad jak obejít překážku, jak se 
vyhýbat lidem, jak vyhledat dveře, 
přechody či jak zastavit na začátku 
nebo na konci chodníku a další. Cena 
takového psa se pohybuje kolem 200 
tisíc korun. Za Cintii 194 tisíc korun 
v plné výši uhradil odbor sociálních 
věcí Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí. Podle Hladíkových je Cin-
tia klidná, nesmírně empatická a k li-
dem citlivá. Na přírůstek do rodiny 
zareagovala po svém psím způsobu: 
Adama očichala a olízla. Dala tak 
najevo, že ho ve ‚smečce‘ vítá a bude 
ho muset respektovat.    Iva Horká

(Pokr. ze str. 2.) Ti mířili z Prahy od 
obchodního centra Arkády Pankrác 
Praha do Brna, odkud se dále vydali 
na další cestu směrem Bratislava 
a Budapešť. Po krátkém představení 
přistoupil k převzetí hvězdy i ředitel 
jízdy Diamond Race, Milan Marko-
vič, jehož hvězdě popřál Petr Bende 
mnoho kilometrů bez pokut a nehod.

Petr Bende v současnosti dokon-
čuje práce na svojí v pořadí již třetí 
autorské desce, která vyjde letos na 
podzim. V rádiích však můžeme 
slyšet již jeho aktuální singl Láska, 
který produkoval producent Carmen 
Rizzo, známý např. z produkování 
desek samotných Rolling Stones.

MgA. Tomáš Cafourek,
 agentura D.A.N. production, s. r. o.

Foto: Ladislav Němec

Petr Bende 
má svoji hvězdu 
v chodníku slávy

Josef Hladík a jeho asistenční pes jménem Cintia.        Foto: Iva Horká

Renata Hladíková se synem Adamem.                      Foto: Iva Horká

Odhalení 
pamětní desky 

kněze
Františka Pařila

Dne 18. září bude na hřbi-
tově v Heřmanově odhalena 
pamětní deska spojená s ko-
náním pietní akce k uctění 
jeho památky.
Kněz František Pařil pochá-
zel z Vidonína u Heřmanova. 
V 50. letech byl odsouzen 
k trestu smrti v Babickém pro-
cesu a v Jihlavě popraven. Po 
revoluci pak byl plně rehabilito-
ván a byla prokázaná jeho nevi-
na. Shodou podivných okolnos-
tí byly jeho zpopelněné ostatky 
ukradeny a jeho tatínkem tajně 
pohřbeny v jeho rodišti – na 
hřbitově v Heřmanově.  -th-
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Přírodovědné a ekovýchovné kroužky 
Bobříci (předškoláci a prvňáčci) – každé úterý od 15 do 16.30 hodin. Děti 
budou na schůzkách sbírat „Bobříky“ – Broukoznalce, Včelaře, Kuchaře, 
Ptáčníka, Dravce a mnoho dalších. Sráví hodně času venku na zahradě 
Ostrůvku a na krátkých výpravách do přírody poznají všemi smysly svět 
kolem nás. Více na schůzce v úterý 20. září v 15 hodin na Ostrůvku.
Robinsoni (děti od 2. do 5. třídy) budou každou středu od 15 do 17 ho-
din na pustém ostrově. Budou se učit žít a přežít v přírodě i ve skupině. 
Hledat vodu, poznávat co můžeme v přírodě jíst, rozdělat oheň… Za 
splnění úkolů, osvojení dovedností či znalostí získají trosečníci vždy 
část mapy, která je na konci školního roku dovede k pokladu. Infor-
mační schůzka: středa 21. září v 15 hodin na Ostrůvku. Více na 
tel.: 732 344 970, petra.juhasova@email.cz. Přihlášky  na Ostrůvku 
nebo e-mailem.                                                                         -sev-

Kroužky pěveckých sborů Sluníčko a Harmonie při ZŠ Školní budou 
probíhat od října každé úterý v časech:
16.00 – 16.45 (Sluníčko + Smajlíci) – POZOR ZMĚNA!
17.00 – 18.00 a déle (Harmonie) – stejně jako v minulém školním roce
Kde? Ve 2. podlaží vlevo, učebna Hv. Těšíme se na všechny staré 
i nové zpěvačky a zpěváky… ☺ http://slunicko-vm.webnode.cz/ 
http://harmonie-vm.webnode.cz/                                                        -as-

Zahrádkáři 
slyšte…

Všem zájemcům o moštování 
ovoce sdělujeme, že začínáme v so-
botu 17. 9. od 8 do 12 hodin v mo-
štárně na Fajtově kopci. V měsíci 
září to budou vždy jen následující 
soboty, v říjnu sdělíme eventuelně 
další dny, a to podle vašeho zájmu. 
Zdá se, že letošní rok, na rozdíl 
od let předcházejících, je bohatší 
na úrodu jádrového ovoce i přes 
výkyvy počasí v měsíci květnu. 
Podmínky moštování zůstávají 
stejné jako v minulých letech.

Výbor ČZS -zn-

Za mravenci na Šebeň 
SEV Ostrůvek vás srdečně zve na výlet pro děti a dospělé Za mravenci 
na Šebeň, ve středu 28. 9. 2011. Odjezd z vlakového nádraží ve Velkém 

Meziříčí v 10.35 hodin, příjezd 
v 15.26 hodin. Těšit se můžete 
na odborný výklad o PP Šebeň 
– největším známém jednolitém 
komplexu mravenišť lesního mra-
vence druhu mravenec pospolitý 
u nás, a o více jak jedné tisícovce 
hnízd, ve kterých žije přes tř i 
tisíce dílčích rojů. Vlakem doje-

deme do Křižanova, kde nás bude očekávat pan Kříž ze ZO Českého 
svazu ochránců přírody Bory. Dále se pěšky vydáme směrem k naučné 
stezce, která vede lesními porosty středem přírodní památky Šebeň 
u Dobré Vody. Pro děti máme připraveny drobné aktivity a úkoly, pro 
zájemce různé odborné materiály a publikace. Cyklisté mohou dorazit 
přímo k vlakovému nádraží Křižanov. Doporučujeme dobré oblečení 
a obutí do terénu, pláštěnku, vydatnou svačinu a dobrou náladu.    -sev-

Kdo chce zažít dobrodružství, 
ať se za ním s chutí pustí

Dobrodružství čeká na všechny odvážné kluky a holky ze základních 
škol ve Velkém Meziříčí a jejich rodiče. Neváhejte, připravte svá kola či 
protáhněte nohy a od 16. do 26. září se zapojte do tradiční soutěže o ceny. 
Vyhrává každý! Tentokrát bude třeba prozkoumat jednu z cyklostezek. 
Kterou? A čeho si máte všímat? To vám napoví soutěžní lístek, který 
najdete od 13. září připravený ve svých školách. Na něm se také dozvíte 
více podrobností k soutěži. 

Více také na stranách 2 a 5 v článku Týden mobility. 
Michaela Brhlová, Jana Janová, SEV Ostrůvek

Zubní pohotovost
Sobota 17. 9. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 688 234. Neděle 18. 9. MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, Nové Město na Moravě, tel.: 566 542 615. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 

prohozeny.                                                    
Zdroj: http://www.nnm.cz

Bludička Cup 2011 –
Den plný procházek, her a zábavy!

Agility AD Astra pořádá již druhý ročník na pomoc pejskům, tentokrát 
zaměřený na místní občany. Chtěli bychom pomoci městu Velké Meziříčí 
s vybavením pro obyčejné pejskaře, se záměrem vybudovat nové cvičiště.

V sobotu 17. září 2011 na Fajtově kopci. Program: Jako v loňském 
roce vás opět čeká pár „vejšlapných tras“, 
od těch nejkratších pro rodiče s dětmi 
(cca 5 km), až po ty nejdelší pro od-
vážné šlachovité svalovce a cyklisty 
(cca 15 a 40 km); spousta her pro 
děti a pejsky a bohatý program 
nejen pro zarputilé kynology. Har-
monogram akce: 9–10 h registrace 
a start závodníků; 10 h hry pro děti 
a pejsky; 14 h vyhlášení vítězných 
pochodníků. Agility, poslušnost, 
tanec se psem, kadeřnická psí show a další, losování hlavních cen 
tomboly. Večerní buřt after party. Občerstvení zajištěno! Bližší info na 
www.utulekvm.estranky.cz.       Srdečně vás zve Agility AD Astra team.

Výtahy, s. r. o.,

přijmou pracovníka elektroúdržby
Požadavky:
– vyhláška  50/78 ,§ 8
– uživatelská znalost PC
– dobré komunikační schopnosti
– spolehlivost
Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu: 
info@vytahy.com

Společnost DS AGROS, a. s.,
se sídlem v Netíně 25,

Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí,

Hornoměstská 35,
zahajuje od 2. září 2011 

v rámci doplňkové činnosti –

Bližší informace na tel.: 
604 233 413, 605 260 227.

Tel.: 739 316 057.

Prodáváme nosnice 
(začínají nést). Prodej směsí pro 
nosnice: 10 kg – 85 Kč, 50 kg 
– 400 Kč. Tel.: 737 477 773.

po–pá 8–11; 14–17 h
Tel.: 606 716 187

Krmiva, chov. potřeby, klece
Nyní:

SMARTY 10 kg – 170 Kč
PROPLAN 16,5 kg – 1.100 Kč

Ne 900…
Tel.: 731 481 794.44..4..44

Hledá zaměstnance na pozici

Skladník
 ● Nakládka a vykládka materiálu
 ● Řízení VZV
 ● Přeprava materiálu do výroby
 ● Údržba zařízení
 ● Komunikace s jednotlivými středisky
Očekáváme: ● Vyučen
 ● Zkušenosti s prací skladníka výhodou
 ● Řízení VZV či průkaz na VZV výhodou
 ● Manuální zručnost, fyzická zdatnost
 ● Odpovědnost, spolehlivost, pečlivost
Nabízíme: ● Motivační fi nanční ohodnocení
 ● Firemní jídelna
 ● Práce v menším kolektivu
 ● Práci na hlavní prac. poměr 
 ● Práce ve dvousměnném provozu
Další: ● Nástup dohodou, možný ihned
 ● Vaše životopisy zasílejte prosím na
   job@minirol.cz
 ● Více info na www.minirol.cz

Building Plastics ČR s. r. o., 
Velká Bíteš

(Pokračování ze strany 2.)
Pondělí 19. 9. 2011
* ,,Montessori techniky s výtvar-

nými a pohybovými soutěžemi“
Výtvarná dílna rozvíjející tvoři-
vost dítěte, která vede k sebejis-
totě a samostatnosti napomáhající 
dítěti získat úctu k sobě, k dru-
hým i k celému okolnímu světu. 
Pohybovými soutěžemi zapojit 
všechny smysly a svým vlastním 
tempem pracovat od jednoduché-
ho úkolu ke složitému.
Začátek v 8.30 – 13 hodin (Kopre-
tina – centrum pro rodiče s dět-
mi Velké Meziříčí, Ostrůvek).

Úterý 20. 9. 2011
* „Nejdůležitějších 5 let v životě 

dítěte“ – přednáška a beseda 
s Mgr. Elen Sejrkovou. Možnost 
účasti s dětmi, hlídání v herně 
zajištěno. Začátek v 9 hodin. 
(Kopretina – centrum pro ro-
diče s dětmi Velké Meziříčí, 
Ostrůvek).

Středa 21. 9. 2011 – Evropský 
den bez aut
* ,,Auta za koně – poníky“

Kampaň zahájíme výměnou aut 
za dopravu šetřící naše ovzduší 
a prostředí. Poníci budou po celý 
den přepravovat děti po uzavřené 
komunikaci u Mateřského cent-
ra. Od 8.30 do 12 hodin je akce 
určena pro mateřské školy, od 15 
do 17 hodin, od 17 hodin pro ve-
řejnost. Během dne bude připra-
vena tvůrčí dílna, kde budou děti 
vyrábět papírové koníky. (Kopre-
tina – centrum pro rodiče s dět-

Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut 2011

mi Velké Meziříčí, Ostrůvek).
Čtvrtek 22. 9. 2011
* ,,Den bez aut“

Soutěžní dopoledne pro žáky 
základních škol, které bude 
zaměřeno na znalosti, orientaci 
a dovednosti v silničním provo-
zu. Šest šestičlenných družstev 
zastoupených z každé základní 
školy bude soutěžit za svoji školu 
v pěti soutěžních úkolech.
1. kategorie – 4. a 5. třídy (8.30 – 
10.00); 2. kategorie – 6. a 7. třídy 
(10.15 – 12.00).
Soutěž se bude konat na dětském 
hřišti v případě nepříznivého 
počasí v Jupiter clubu.
(Dům dětí a mládeže Velké Me-
ziříčí). K účasti na celé akci byli 
přizvání tito partneři: Městská 
policie Velké Meziříčí, Policie 
ČR, Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí, Kopretina – centrum 
pro rodiče s dětmi Velké Me-
ziříčí, žáci a studenti škol ve 
městě, Jupiter club, s. r. o., Velké 
Meziříčí, Středisko ekologické 
výchovy Ostrůvek a Město Velké 
Meziříčí. Touto cestou jim také 
chceme poděkovat za pomoc při 
organizaci této akce.

Ve středu 21. 9. 2011 bude uzavřena 
část komunikace Ostrůvek.
O podpisu Charty 2011 – Evropský 
týden mobility probíhajícím ve 
dnech 16. – 22. 9. 2011, rozhodla 
Rada města kladně na svém za-
sedání dne 10. 8. 2011 usnesením 
číslo 379/19/RM/2011/Veřejný. 
Akce proběhne za fi nanční podpory 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

–MěÚ-

Dne 25. 8. 2011 na jednání operačního štábu zimní údržby silnic II. 
a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou na středisku Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny ve Žďáře nad Sázavou byly sděleny informace 
o změnách v provádění zimní údržby v zimním období 2011–2012:
Změny v technologii posypu – z chemického na inertní posyp na 

silnicích Velkomeziříčska:
II/349 Měřín-Otín-hr. okresu TR; II/392 Velké Meziříčí-Tasov; III/03719 
Velké Meziříčí-Ořechov; III/03720 Dolní Radslavice-Lhotky; III/3494 
Velké Meziříčí-Uhřínov-Otín; III/36045 Sviny-křiž. II/360; III/3791 
Velká Bíteš-Vlkov; III/3921 Petráveč spojovací; III/3922 Oslava spojovací.

Emil Krejska, referent odboru dopravy – silniční úřad

Změna posypu

Dostal smyk na 
mokré silnici

Smyk na mokré vozovce byl zřej-
mě příčinou nehody, která se stala 
8. září v 17.05 hodin. Devatenác-
tiletý řidič ztratil kontrolu nad 
vozidlem Škoda Felicia a sjel mezi 
Křižanovem a Martinicemi ze sil-
nice. Při opuštění silnice poškodil 
směrový sloupek a lehce se zranil. 
Dechová zkouška řidiče byla nega-
tivní, škoda 26.000 korun.

Vykradl 
zaparkované auto

Vozidlo zaparkované na lesní cestě 
mezi Velkou Bíteší a Jinošovem 
vykradl 8. září neznámý pachatel. 
Když se majitel zaparkovaného 
auta vrátil okolo 19. hodiny k vozu, 
uviděl rozbité okno u spolujezdce. 
Celková způsobená škoda na odci-
zených věcech a autě je vyčíslena 
na 4.000 korun.                    -PČR-

Požár zcela zničil 
nákladní automobil 
na D1 u Velké Bíteše
V sobotu 10. 9. 2011 v 19.15 přijalo 
Krajské operační a informační 
středisko HZS kraje Vysočina 

oznámení o požáru kabiny malého 
nákladního automobilu na 159 km 
dálnice D1 směr na Prahu. Na místě 
se sjely jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic Velké Meziříčí 
a Velká Bíteš společně s jednotkou 
dobrovolných hasičů Velká Bíteš. 
Na místě také zasahovala dálniční 
policie. Počínající požár se před 
příjezdem jednotek požární ochrany 
neúspěšně pokoušeli hasit projíždě-
jící řidiči. Požár dostali hasiči pod 
kontrolu v 19.27, úplně uhašen byl 
v 21.16 hodin. Přestože byly jednot-
ky hasičů na místě brzy a požár měly 
uhašen velmi rychle, plameny vozi-
dlo zcela zničily protože, převážel 
na paletách velice hořlavé plastové 
uzávěry na pet lahve. Provoz na 
D1 byl omezen, doprava proudila 
pouze jedním jízdním pruhem. Při 
požáru uniklo asi 100 litrů nafty, 
kterou hasiči zlikvidovali pomocí 
speciálních sorbentů. Zasahující 
hasiči museli z důvodu toxických 
zplodin hoření zasahovat v izolač-
ních dýchacích přístrojích. Požár 
se obešel bez zranění. Příčinou 
požáru byla technická závada na 
vozidle. Škoda způsobená požá-
rem byla předběžně vyčíslená na 
800 tisíc Kč.   David Dvořáček, DiS.

Cena oběda
pro cizí strávníky je 58 Kč.
Výdej 11.30 – 14.00 hodin

ve školní jídelně.
Informace: vedoucí šk. jídelny

pí Kravalová, 
tel: 566 523 241, e-mail: 

kuchyn@ssrsvm.cz.



■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
živé/pů lka 35/45 Kč/kg. Tel.: 
602 732 803.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■ Kulatý stůl starší v dobrém 
stavu, min. průměr 100 cm a židle. 
Tel.: 775 252 513.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrate-
li. Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti
■ Prodám stavební pozemek 
v Rudě u Velkého Meziříčí. Všech-
ny inženýrské sítě. Cena 490 Kč/m2. 
Tel.: 775 214 919.
■ 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.

■ 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 řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelnou, ústřed-
ním topením. 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 2+kk v centru 
VM. Tel.: 775 714 714.
■ Dlouhodobě pronajmu cihlo-
vý byt 3+1 na ul. Krškova. Tel.: 
776 665 551.

■ Pronajmu garsonku v no-
vostavbě, ulice Za Školou. Tel.: 
605 107 502.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.
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Prodám
■ Starší nábytek – starou ložnici 
z 50 let (3 skříně, 2 noční stolky, 
toaletní stolek se zrcadlem), tmavá 
skříň a sekretář. Vše z pozůstalosti. 
Volejte večer. Tel.: 731 829 953.

■ Hluboký kočárek Inglesina 
s autosedačkou, kterou lze nasadit 
na podvozek kočárku, r. v. 2009, 
barva oranžovobéžová. V dobrém 
stavu. Cena za vše 6.000 Kč. Tel.: 
605 773 864.
■ Hlavu po GO na Renaulta La-
gunu, el. bojler – 80 l Tatramat, 2 ks 
L dveří na Felicii bílé barvy, domácí 
pekárnu, kuchyňský kulatý stůl 
se sklem – průměr 100 cm – bílý. 
Palivové čerpadlo na auto – Lublin, 
el. dopravníkový válec 2,2 kW. 
Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■  K r m n o u  p š e n i c i .  C e n a 
340 Kč/q. Větší množství dovezu. 
Tel.: 739 094 327.

■ Levně nábytek vhodný do 
dětského pokoje v barvě olše 
s modrými prvky. Tel.: 775 109 570.
■ Letní pneumatiky Matador na 
litých discích. Favorit r. v. 1993–94, 
Felicii. Tel.: 739 924 200.
■ Kulatý stůl (menší) + 2 židle + 
konferenční stolek. Cena dohodou. 
Tel.: 737 446 218.
■ Ozimou pšenici 310 Kč /q. 
Volat po 17. hodině. VM. Tel.: 
724 342 805.
■ Brambory salátové 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.

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.

► 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

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 v 17–18.30 hodin nebo na 

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

goodbell
JAZYKOVÉ
STUDIO

Zajistíme vám až 100 % fi nančního krytí.
TKT PERUN vám ušetří až 80 % provozních nákladů.
Nový objev, energie s tepelné kavitační turbíny TKT.
Topte levněji – TKT PERUN vám zajistí velké úspory,
TKT PERUN momentálně nejmodernější, nejlevnější, 
 nejefektivnější systém výroby tepelné energie.
TKT PERUN – lepší jak penzijní připojištění.
TKT PERUN – investice vrácená okamžitě.
TKT PERUN – záruka 4 roky.
Kontakt: www.top-topeni.eu (cz); tel.: +420 724 239 006;
 e-mail: info@top-topeni.eu

, s. r. o.

Společnost Wiegel CZ
žárové zinkování s. r. o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční fi rmy.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou adresu: 
m.konecna@wvz.wiegel.de nejpozději do 25. 9. 2011.

Požadujeme: ■ znalost NJ - slovem i písmem
 ■ technické myšlení
 ■ znalost práce na PC
 ■ řidičský průkaz sk. B
 ■ spolehlivost, komunikativnost
 ■ min. středoškolské vzdělání.

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2

přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– obsluha CNC ohraňovacího lisu
– konstruktér pro přípravu výroby
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
info@mcmsteel.cz

Restaurace Jupiter nabízí služby:

Těšíme se na vaši návštěvu. Více na tel.: 605 054 154, 608 783 225.

■ Jednofalcovou kř idlici zn. 
Kohn, cca 5000 ks a zdvojená okna 
210×160 4 ks,120×160 2 ks s mezi-
skelními žaluziemi.Cena dohodou. 
Tel.: 774 495 876.
■ Štěňata českého fouska. Ihned. 
Tel.: 732 646 576.
■ Konzumní brambory Adé-
la. 4,50 Kč/kg. Třebíčsko. Tel.: 
736 255 513.
■ Plastové víko na přívěs Agados 
NP3 N1 750 kg. 2 ks smaltovaná ko-
ryta délky 100 cm. Cena dohodou. 
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 katarové pily. Tel.: 732 712 236.
■ Brambory – stolní konzumní 
velmi dobré – Adéla, ručně sbí-
rané 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 o,t/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 Felicii 1,6, r. v. 1996, na-
jeto 116 000 km, střešní nosič, okno, 
el. zrcátka, závěr, rádio Sonny, 
Construct zabezpečení, sady disků 
(ocelové + z leh. slitin) včetně pneu-
matik. 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, 5 dveřový, 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 ná-
kupní koš, část zapínací na zip, dva 
pultíky, nánožník, pláštěnka. Po jed-
nom dítěti, foto mohu zaslat 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.

■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.

■ Pronajmu byt 1+kk v Jihlavě 
na ulici Okružní. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nástup možný ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu levně starší RD 3+1 
v Křižanově. Domek je po celkové 
opravě, blízko centra, možno i jen 
spodní část pro 2 osoby. Případně 
prodám. Tel.: 731 415 786.
■ Nabízíme k pronájmu zre-
konstruovaný byt 2+kk v 1. NP 
v centru Velkého Meziříčí (ul. 
Komenského). Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, vol-
ný od října – listopadu 2011. Tel.: 
777 606 107.
■ Pronajmu nový byt 3+kk, 
82 m2, ulice Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu rodinný dům 4+1 
v obci Březejc u Velkého Meziříčí. 
V případě zájmu volejte na tel.: 
720 391 955.
■ Pronajmu garsonku na Druž-
stevní ulici 1347 ve Velkém Me-
ziříčí. Garsonka je v příjemném 
prostředí v okrasné zahradě poblíž 
centra. Současně je možné prona-
jmout i garáž, případně podnika-
telský prostor. V domě je možnost 
využít relaxační prostory. Upřed-
nostňuji zájemce, kteří by měli zá-
jem o správcovství domu a zahrady. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ 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.
■ 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 1.400 Kč/m2 
za rok, více info včetně foto na vy-
žádání mailem. Tel.: 775 985 034.
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Mírová. 
Tel.: 608 882 252.

■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí, ulice Záviš-
kova, cena dohodou. Tel.: 
608 484 440.

Různé

Hledám VŠ studenta nebo 
učitele informatiky (není pod-
mínkou) na doučování základů 
programování pro studenta 
informatiky (příprava k matu-
ritě). Jen o víkendech. Dobře 
zaplaceno. Tel.: 731 926 607, 
e-mail: sivana@centrum.cz

Zajistím hlídání dětí ve Vel-
kém Meziříčí a okolí. Mám 
VŠ vzdělání pedagogického 
směru. Tel.: 776 598 282.

■ Doučím německý jazyk. Bližší 
informace na tel.: 737 446 218.
■ Kdo vymaže hřebenáče na 
střeše? Tel.: 566 522 462.
■  Hledám opraváře mechanic-
kého psacího stroje Consul. Tel.: 
777 145 277.

Nepůjde el. proud
15. 9.: 7.15 – 15.45 h odběr. stanice TS VM Lexikon (č. 201302), domy 
na ul. Družstevní od trafostan. Valíčkova až po č. p. 1737, koupaliště, 
Fr. Stránecké od č. 851 nahoru, Jihlavská od ul. U Elektrárny po zahrád-
ky 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. 19. 
9.: 7.30 – 10.30 h, ul. Bezděkov od č. p. 200 po křižovatku s Poštovní 
ul., Dům zdraví, Bezděkov 1754, Čechova 1795, Gen. Jaroše od 1562 
nahoru, K. Pánka, Hřbitovní, Moráňská, Poříčí 1256, 637, Poštov-
ní – mezi Sokolovskou a Bezděkovem, Vrchovecká 912.       -E.ON-

Na akce neúčtujeme pronájem.
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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

Poděkování

Vzpomínky

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

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/Mar-
tina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo 
(za tuto roli dostal Cenu Thálie v roce 2004)

Neděle 2. října 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Pátek 16. v 19.30 hodin
ŽENY SOBĚ
Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Zvlášť když je největší 
kamarádka nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc, 
jakou je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. Režie P. Feig. V hlavní 
roli Kristen Wiigová. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mlá-
deži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 125 minut
Sobota 17. v 19.30 hodin
JANA EYROVÁ
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
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
Fantasy fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný od 10 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut 

Dnes, 14. září, slaví své 80. naro-
zeniny paní
Marie Šitková
z Velkého Meziříčí.
Naší milé mamince přejí všechno 
nejlepší, zdraví, pohodu, lásku 
a boží požehnání syn s manželkou, 
dcery, vnoučata a pravnoučata, 
která své drahé prababičce děkují 
za její starostlivou péči.
Naše milá maminko, přejeme Ti, 
abys tady s námi byla ještě hodně 
dlouho. 

Dne 8. 9. 2011 uplynulo 60 let od chvíle, 
kdy si své „ano“ řekli manželé 
Marie a Leoš Stránští
z Velkého Meziříčí.
V tento den pan Stránský oslavil 88 roků. 
K těmto výročím přejeme hodně společných chvil, 
ale hlavně zdraví a radost z každého dne.

 Dcera, vnučka Eva, vnuk Michal s manželkou a pravnuk Vítek

Dne 7. září jsme vzpomněli již 22. výročí úmrtí našeho tatínka, pana
Bohuslava Borkovce
z Tasova a dne 28. září vzpomeneme nedožitých 80 let naší maminky 
Jarmily Borkovcové
z Tasova.

Vzpomínají děti s rodinami. 

Zlaté slunce za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí,
srdce si věčný spánek našlo
a nic už Tě nebolí.
Dne 13. září 2011 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky, 
paní
Květoslavy Molkové
z Velkého Meziříčí.
Stále vzpomínají manžel Antonín, 

syn a dcera s rodinami. 

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstá-
vá. Dnes, 14. září 2011, uplynulo již 
18 let, co nás navždy opustila paní 
Marie Dlouhá 
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a vnoučata. 

Poděkování za dětské akce v Netíně
Začátek prázdnin si netínské děti zpříjemnily druhým ročníkem rybář-
ských závodů, které se konaly 5. 7. 2011. A závěr prázdnin si užily na 
dětském dni, který se konal 28. 8. 2011.
Moc děkujeme organizátorům obou akcí za krásně prožité odpoledne.

Děti a rodiče z Netína

Dětský den v Netíně
Na rozloučenou s prázdninami uspořádal místní klub stolních tenistů 
Netín v neděli 28. srpna 2011 v pořadí již čtvrtý ročník dětského dne. Or-
ganizátoři chtějí touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému 
a pestrému průběhu akce – zejména Policii ČR z Velkého Meziříčí a dále 
fi rmám D. S. Agrosu Netín, a. s., Mc’ Donalds Velké Meziříčí, Nápoje Ho-
mola, Stolařství Soukup, Podlahářství Sýkora, Klempířství Pejchal. Dále 
patří poděkování Jindřichu Judovi za provozování automobilových vyhlíd-
kových jízd po okolí a Petru Sýkorovi za celkové organizační uspořádání 
celého dne.                                                                                          -pejch-

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, 
ŘÍJEN

20. 9. přednáška Historické obrazy z Polné Jan Prchal
27. 9. přednáška Vzpomínka na oslavy výročí Libor Smejkal
  Jakuba Demla v Tasově 
 4. 10. přednáška Povodně v Lukách n. Jihlavou ing. Antonín Vrzáček,

  a Velkém Meziříčí ing. Antonín Dvořák
11. 10. přednáška Velkomeziříčský fotograf Rudolf Skopec ing. Miloslav Fialka
18. 10. přednáška Laponsko Ondřej Herzán
25. 10. přednáška Za skalničkami Patagonie Jaroslav Baláž 

-prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první představení diva-
delní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 21. září 2011 od 19 hodin
ALOIS JIRÁSEK:

V této báchorce, jedné z nejoblíbenějších dramatických prací A. Jiráska, 
se stejně jako v Shakespearově Snu noci svatojánské prolínají realistické 
postavy a realistický děj s pohádkovým, v němž se samozřejmě pohybují 
bytosti pohádkové. Navzdory tomu nebyl a není tento titul určen jen pro 
dětského diváka, ale je oblíben zejména u dospělých, o čemž svědčí i to, 
že je tento titul permanentně na našich scénách přítomen.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte 
včas.                                                                                                      -hs-

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 po-
sledního 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 Ca-
veman 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 
Hol ík nebo Jakub 
Slach.
P á t e k  14 .  ř í j n a 
v 19.30 hodin ve vel-
kém sále JC, vstupné 
290 Kč. Rezervace 
a prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na pro -
gram. oddělení JC. 
Z měn a  p rog r a mu 
vyhrazena!      -zh-

Podrobnější informace o dalších pravidelných zájmových útva-
rech pro všechny věkové kategorie – děti, mládež, dospělí, senioři 
naleznete na www.ddmvm.cz nebo vám je podají pracovníci DDM 
na tel.: 566 781 851–3.

Komunitní škola Tasov
zve všechny děti, rodiče, babičky, dědečky… 

na

Neděle 18. 9. na hřišti za školou v Tasově, 14–16 hodin.
Pro děti odměna, občerstvení zajištěno.



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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EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ

VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

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 pátek 7. října 2011 v 19.30 ho-
din v kinosále JC, vstupné 190 Kč, 
rezervace a prodej vstupenek na tel. 
566 782 004 (001) nebo na program. 
oddělení JC.

* 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.

David Šír jako

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 
vyzvednout nejpozději do 28. září!

Vstupné: 240 Kč, stolová úpra-
va, rezervace 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 připravily 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.

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).
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

David Šír o sobě a o Felixi Holzmannovi
Jako dítě jsem poslouchal stále dokola kazetu s názvem „Šplechty Felixe 

Holzmanna“. Znal jsem pak všechny scénky zpaměti, a právě proto, že 
jsem je poslouchal pořád dokola, přirostla mi jeho komika neoddělitelně 
k srdci. Miloval jsem i humor jiných českých mistrů, jako byli třeba Šimek 
a Grossmann, ale až s léty jsem pochopil, že scénky Felixe Holzmanna 
nejsou (na rozdíl od Návštěvních dnů) tvořeny pro intelektuály. Člověk ne-
potřebuje vysokou školu, aby panu Holzmannovi porozuměl a aby se smál, 
on svůj nezaměnitelný styl předával obyčejným lidem. Proto jeho odkaz 
považuji (a myslím, že nejen já, ale celá naše vlast) za národní poklad, jehož 
živé provedení nám všem nesmírně chybí. Mnohem později mě napadlo 
natočit si jen tak pro sebe jednu scénku Felixe Holzmanna. Sehnal jsem si 
pověstné brejličky, legendární tralaláček, v sekáči po kouskách objevoval 
neodmyslitelný kostým s kabátem a pruhovaným tričkem. Myslím, že mám 
docela talent na hlasové imitace, cizojazyčné přízvuky a řečnické dialekty. 
A že se dokážu do jistých postav takzvaně převtělit. Scénku jsme s tátou 
natočili a po sestříhání poslali do ankety na internetovém super.cz. Drtivá 
většina diváků můj pokus ohodnotila kladně, dokonce mi jeden pán nabídl, 
zda bych v jeho produkci nechtěl s takovým představením vystupovat. 
A opět později za další roky jsem se na popud kamarádky herečky rozhodl 
znovu po letech vzkřísit nesmrtelné dílo jednoho z našich nejoblíbenějších 
komiků. Vzpomínkové divadelní představení Felix Holzmann Včera, dnes 
a zítra, se kterým právě do vašeho městečka spolu se svými hereckými 
kolegy brzy zavítáme, obsahuje to nejlepší z jeho celoživotní produkce. 

Felix Holzmann napsal za svoji uměleckou kariéru několik desítek indi-
viduelních scének, z nichž některé se staly doslova legendami. Představení 
Včera, dnes a zítra připravuji víc než půl roku a snad osud sám napomohl 
tomu, že jeho premiéra a vůbec první zájezd se uskuteční 13. 9. 2011. Pan 
Holzmann nás totiž v tento den, přesně před devíti lety opustil. 

Připravili jsme pro vás navíc slosovací soutěž o čtrnáctidenní pobyt pro dvě 
osoby v Jihoafrické republice. Stačí při odchodu ze sálu napsat na zadní stranu 
vstupenky své jméno, telefon a název města, ve kterém jste představení zhléd-
li, a vložit ji do zapečetěného boxu. Vylosování se uskuteční na slavnostním 
galavečeru v Praze 13. 9. 2012.    Zdroj David Šír o sobě, zprac. redakce -sf-

Výstava o Anně Frankové
přiblíží období holocaustu

Deník Anny Frankové se stal jedním z nejčtenějších dokumentů 
z druhé světové války. Anna se pro mnoho lidí stala symbolem utrpení 
židovského obyvatelstva.

Návštěvníci velkomeziříčského muzea budou mít možnost prohlédnout 
si putovní výstavu s názvem Anna Franková – odkaz pro současnost, 
která bude otevřena od 22. září do 31. října. Cílem výstavy, zapůjčené 
ze Židovského muzea v Praze, je podnítit návštěvníky k tomu, aby se 
zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie.

Základ tvoří příběh rodiny Frankových, jejichž osud je zasazen do 
kontextu světových událostí a historie holocaustu. Chybět nebudou ani 
písemné výpovědi očitých svědků. Příběhy pronásledovaných  mají 
přiblížit historické události, které prostřednictvím autentických příběhů 
a zážitků dostávají lidský rozměr.

Tato výstava je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace 
Anny Frankové v Amsterodamu, kterou dosud navštívilo přes 5 milionů 
návštěvníků ve více než 32 zemích.                                                 -muz-

* Muzeum Velké Meziříčí, do 
18. 9. 2011,

Tanec života v knihách 
Jakuba Demla.
(Výstava připravená u příleži-
tosti letošního výročí 50 let od 
úmrtí básníka.)

Prodejní Galerie Dvorek 
Křižanov, Meziříčská 109,

Ver n isáž 18 . 9.  2011 ve 
13.30 hodin, výstava je pří-

stupná do 22. 10. 2011
Více info na

www.galerie-dvorek.cz

Lucernové hodiny
Rytá a tausovaná mosaz, železo
Anglie (?), druhá polovina 17. století

Hodiny tohoto typu byly vyráběny od 
počátku 17. století v Anglii a uchovaly si 
svoji podobu až do začátku 18. století. 
Díky svému čtverhrannému tvaru byly 
někdy označovány jako hodiny věžové. 

Hodinový mechanismus je sestaven 
z tzv. „kotvového“ krokového ústrojí 
se závažím. Rozměrný ciferník má po 
obvodu ryté a černě tausované římské 
číslice. Celé hodiny završuje zvon, na 
němž hodiny odbíjejí. 

Text a foto: Muzeum Velké Meziříčí

OMS Žďár nad Sázavou
ve spolupráci s MS Netín
pořádají ve dnech 24. a 25. září 2011

v honitbě MS Netín.
Zahájení 24. 9. v 8.00 hodin před KD Netín.
V sobotu 24. 9. proběhne společenský večer s hudbou a tancem se 
skupinou Elluband.
Po celou dobu zkoušek bude možnost ochutnat zvěřinové speciality. 
Srdečně zvou pořadatelé.                                                         -sklen-
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HANDICAP SPORT CLUB

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

TENIS

KUŽELKY

FOTBAL

FOTBAL B

BASKETBAL

HÁZENÁ MLÁDEŽ

CURLING
I. A tř. sk. B

FC VM B – Stonařov 1:4 (1:0)
Branky: Ďurica (20.) – 3x Příhoda 
(46.), (75.) a (85.), Šána (52.). Roz-
hodčí: Příhoda – Hitzger, Mach. 
Sestava FC VM: Simandl – O. Mu-
cha, Halámek, M. Polák, Bouček 
– L. Smejkal (46. Liška), Vítek, 
A. Pól, Malec (46. Pospíšil) – Beran, 
Ďurica (73. Kaminaras).
Úvod utkání byl vyrovnaný. První 
šanci měl Ďurica, který zachytil 
kolmici a s pomocí obránce vsítil 
gól. Poté se dostal do velmi dob-
ré šance Aleš Pól, ale na hranici 
velkého vápna netrefil branku. 
Poprvé zahrozili i hosté, když se 
hned třikrát v řadě ocitl v gólovce 
Gavaller, ale proti byl Simandl. Na 
konci poločasu šel do rychlého brej-
ku Příhoda, ale ranou nad břevno se 
teprve zastřeloval.
Po přestávce se začaly dít věci. 
Neuběhla ani minuta a Příhoda 

využil zaváhání právě střídajícího 
Pospíšila. V 52. minutě nedokázal 
zpracovat míč Liška a jeho chybu 
z brejku potrestal Šána. V závěru 
domácí ještě dvakrát dorazil Přího-
da, který měl ve vápně moře času. 
„Soupeř nás ve druhém poločase 
zaslouženě potrestal, když jsme si 
nedokázali přihrát a u všeho jsme 
byli pozdě,“ zhodnotil utkání Libor 
Smejkal mladší.

-ls-
 1. Náměšť-Vícenice 6 6 0 0 24:6 18
 2. Rantířov 6 5 1 0 13:4 16
 3. Třešť 6 3 1 2 11:10 10
 4. Žďár n. S. B 6 3 0 3 13:7 9
 5. Rapotice 6 3 0 3 17:13 9
 6. Křoví 6 2 2 2 19:17 8
 7. Stonařov 6 2 2 2 13:14 8
 8. Kouty 6 2 1 3 9:10 7
 9. Štěpánov n. S. 6 2 1 3 6:13 7
10. Bohdalov 6 2 1 3 10:18 7
11. Herálec (ZR) 6 2 0 4 16:16 6
12. Třebíč HFK B 6 2 0 4 8:18 6
13. Budišov-Nárameč 6 1 2 3 10:15 5
14. V. Meziříčí B 6 1 1 4 6:14 4

Turnaj rekordů
Do druhé desítky vstoupil velkome-
ziříčský kuželkářský turnaj dvojic 
o Pohár TJ Spartak. O tom, že si 
tento turnaj získal oblibu kužel-
kářů z celé republiky a zahraničí, 
svědčí účast 83 dvojic. Rovněž 
termín konání 11. ročníku turnaje, 
28. 8.–4. 9., přináší těsně před za-
hájením mistrovských soutěží mož-
nost doladění formy jednotlivých 
hráčů. Turnaj je rovněž zařazen do 
soutěžní série pěti kuželen Turné 
Vysočina.
Organizace turnaje a výborně 
př ipravené sportovní prostředí 
připravilo jeho účastníkům dobrou 
koncentraci na sportovní výkony. 
V začátku turnaje se průběžného 
vedení ujala amatérská dvojice 
z Dobelic a na jejich výkon nesta-
čili ani někteří ligoví hráči. Třetí 
hrací den se průběžné pořadí pře-
pisovalo díky excelentnímu výkonu 
domácího hráče Milana Součka, 
který výkonem 541 poražených 
kuželek překonal rekord kuželny. 
Jeho spoluhráč Petr Března přidal 
458 kuželek a celkovým součtem 
vystřídali dobelickou dvojici ve 
vedení. Velkou pozornost však stále 
přitahovala účast kvalitních ligo-
vých hráčů působících v naší lize 
či v zahraničí. Mistryně světa Naďa 
Dobešová z Třebíče předvedla pa-

rádní výkon 526 a rovněž pokořila 
rekord kuželny v ženské kategorii 
(Naďa hraje v německém klubu 
Victoria Bamberg). Na „pětistovku“ 
dosáhli ještě Hrubý z rakouského 
SK Lambachu výkonem 512 a Ne-
strojil z TJ Třebíč výkonem 505 
kuželek. Rekord kuželny dvojic žen 
také přepsaly ligové hráčky ČKD 
Blansko výkonem 957. Ke spoko-
jenosti domácí dvojice však tyto 
individuální výsledky nestačily na 
celkové vítězství, a tak naši hráči 
mohli oslavovat na tomto turnaji 
čtvrté vítězství v řadě!
Konečné výsledky turnaje: 1. Břez-
na, Souček – v současné době hráči 
TJ Třebíč a K. V. Auersthal – výkon 
999 kuželek (458+541), 2. Ševčíko-
vá, Lahodová – ČKD Blansko – 957 
(489+468), 3. Maša, Lesonický – 
amat. Dobelice – 954 (473+481). 
Umístění domácích hráčů: 14. Sta-
rý, Kamenský – 903 (491+412), 16. 
Víteček, Mátl M. – 902 (422+480), 
34. Lavický B., Korydek – 858 
(832+826), 45. Lavický Ji., Lavický 
Jos. – 841 (409+432), 50. Mátl J., 
Weiss – 836 (813+823), 66. Kováč, 
Lavický – 793 (387+406), 73. Mič-
ková, Fajmonová (dorost.) – 762 
(360+402), 79. Lavický Fr., Lavický 
A. – 741 (411+330).
Podrobné výsledky naleznete 
na webových st ránkách oddí-
lu: www.kuzelky-vm.cz

-bp-

Okresní přebor družstev
v tenisu pro rok 2011

3. kolo
TJ Sokol Radostín n. O. – Spartak 
VM A 2:2 (vítěz V. Meziříčí)
Havlíček – Dohnal 6:1, 3:6, 6:4
Dvořák – Bradáč 2:6, 2:6 
Havlíček – Bílek 5:7, 0:6
Havlíček, Havlíček – Dohnal, Bílek 
2:6, 7:6, 7:6 
Jiskra Vír – TC Matador Velká 
Bíteš A 3:1
TK Nové Sady – TJ Nové Město n. 
M. C 2:2 (vítěz Nové Město)
TK Bystřice n. P. B – Velká Bíteš, 
Vlkov A 1:3
4. kolo
Spartak VM A – TK Bystřice n. 
P. B 3:1

Dohnal – Kratochvíl 7:5, 6:4
Bradáč – Pros 2:6, 1:6 
Michlíček – Vavříček 7:6, 7:5
Dohnal, Michlíček – Kratochvíl, 
Pros 6:0, 4:6, 6:3
Velká Bíteš, Vlkov A – TK Nové 
Sady 4:0 
TJ Nové Město n. M. C – Jiskra 
Vír 3:1
TC Matador Velká Bíteš A – TJ 
Sokol Radostín n. O. 2:2 (vítěz 
Radostín)                                -doh-

Tabulka po 4. kole
1. Spartak Velké Meziříčí A 4 4 0 11:5 8
2. Velká Bíteš, Vlkov A 4 3 1 11:5 6
3. TJ Nové Město n. M. C 4 3 1 9:7 6
4–5. TK Nové Sady A 4 2 2 7:9 4
4–5. TJ Sokol Radostín n. O. 4 2 2 7:9 4
6. Jiskra Vír 4 1 3 6:10 2
7. TK Bystřice n. P. B 4 1 3 4:12 2
8. TC Matador Velká Bíteš A 4 0 4 6:10 0

HHK VM – HCM Warrior Brno 
2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Branky: 7. Hlouch (Nekvasil, 
Novák), 51. Hlouch (Nekvasil, 
Chlubna) – 26. Kolečkář (Korvas), 
46. Košecký (Otoupalík, Roupec), 
50. Korvas, 53. Kolečkář (Rou-
pec), 55. Huňař (Čikl). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodým 
(Štourač) – Šerý, Musil, Válek, 
Krejčí, Robotka, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Vlašín, Smejkal, 
Krča – Burian V., Nedoma, Burian 
P. – Vondráček. Rozhodčí: Kavina 

– Pospíšil, Todorov. Vyloučení: 
6:6, navíc Korvas (KOM) 10 OT. 
Využití: 0:2, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 27:32. Diváci: 90.

Program na tento týden:
Sobota 17. 9. 2011 HCM Warrior 
Brno – HHK VM, začátek utkání 
v 16.30 (zimní stadion Kometa 
Úvoz) 

Výsledky mládeže:
Starší žáci: HC Chotěboř – HHK 
VM 5:1
Mladší žáci: HC Chotěboř – HHK 
VM 7:1                                   -hhk-

MSDD
Starší dorost

SFK Vrchovina – FC VM 3:4 (2:0)
Rozhodčí: Hájek – Petřivý, Po-
jezdný. Branky: 2x Sodomka (38.) 
a (54.), Bárta (12.) – 3x Polanský 
(53.), (69.) a (76.), Štefka (59.). Kar-
ty: žlutá – Štefka (26.), Hejtmánek 
(56.). Sestava FC VM: Dohnal 
– Maloušek (40. Nápravník), Šte-
fka, Jahoda, Rosický – Láznička 
– Kameník, Polanský (79. Ráček), 
Prchal, Bárta – Pól (46. Hejtmánek 
88. Š. Ostrý)
Na Vrchovinu jsme zajížděli s cílem 
vyhrát a odlepit se od sestupových 
vod. Na začátku utkání ve 2. min. 
prošel vápnem Polanský, ale jeho 
fi nální střela byla zblokovaná na 
roh. Od té doby vzali otěže za své 
hráči Vrchoviny, kdy první akce 
skončila po chybách naší obrany 
těsně vedle tyče. V 7. min. domácí 
obránce špatně přihrál na Póla, ale 
ten jasnou gólovou šanci zahodil. 
O minutu později se dostal do 
vyložené šance Sodomka, ale na-
štěstí netrefi l bránu. Ve 12. min. se 
domácí dočkali gólu, když po levé 
straně prošel domácí záložník, ná-
sledně přihrával po zemi k Bártovi, 
který nebyl vůbec pokrytý obránci 
a bez větších problému vstřelil gól. 
Na obdrženou branku jsme mohli 
ihned zareagovat, ale to by musel 
po akci Kameníka a Prchala vstřelit 
Pól v malém vápně gól. Ve 28. min., 
po hrubé osobní chybě Rosického, 
musel na poslední chvíli chytit 

míč Dohnal. Ve 31. min. Polanský 
našel mezi obránci Kameníka, 
který okamžitě odcentroval ostrý 
míč do vápna, ale v slibné pozici 
promáchl Pól. 
Do druhé poločasu nastoupili kluci 
jak vyměnění, když v 53. min. po 
krásném centru Hejtmánka do 
vápna, dokázal vstřelit Polanský 
z první gól. Neuběhla ani půlminuta 
a znovu jsme inkasovali. Po rych-
lém útočném přečíslení domácích 
přes Rosického a následně Štefku 
dokázal Sodomka dotlačit míč do 
sítě. V 59. min. po zahraném rohu 
Prchala dokázal Štef ka vstřelit 
hlavou kontaktní gól. V 69. min. 
odcentroval Bárta do vápna na 
Polanského, který se dokázal mezi 
dvěma obránci uvolnit a vsítit vy-
rovnávací gól. V 76. min. dokázal 
Polanský svůj hattrick dokonat, 
když prošel mezi třemi obránci po 
výkopu Dohnala a technickou stře-
lou k tyči rozhodnul zápas.
„Hráči Vrchoviny mohli zápas 
rozhodnout v prvním poločase, když 
nedokázali proměnit tři vyložené 
šance. O přestávce dostali hráči 
domluvu a následně byli povzbuzeni 
do druhého poločasu. Hru oživil 
střídající Hejtmánek, který nene-
chal domácí obránce odpočinout. 
Za otočený zápas a vítězství si 
hráči sice zaslouží pochvalu, ale 
s naší hrou nemůžu být tak spoko-
jený,“ okomentoval výsledek trenér 
Smejkal ml.

-ls-

Dráhové kuželky
V sobotu 10. 9. 2011 se v Tipsport 
aréně v Liberci konal Národní 
turnaj v dráhových kuželkách. 
Jako každý rok se jej zúčastnili 
i sportovci z Velkého Meziříčí. 
Po náročném cestování se šestice 
sportovců zapojila do bojů o cenné 
kovy. Jan Majo jako první bojoval 
ve skupině centrálně postižených 
sportovců a v silné konkurenci 
obsadil krásné 3. místo. Pětice spor-
tovců byla přihlášena do kategorie 
těžce tělesně postižených. V ní si 

v Liberci vybojoval stříbrnou me-
daili Milan Bartůněk a na stupních 
vítězů ho doprovodil na třetím 
místě Jan Coufal. P. Gottlieb, B. 
Dvořák a J. Polívka se umístili na 
dalších místech. Poděkování a zá-
sluhy na skvělém výkonu sportovců 
patří i asistentu J. Súvovi ze Žďáru 
nad Sázavou. Tato sportovní akce 
byla fi nančně podpořena Krajem 
Vysočina a městem Velké Meziříčí. 
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko.

-char-

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 

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 sportov-
ním duchu.
Více informací na trénincích hoke-
jové přípravky a tel. 731 904 231 
– Petra Judová

Další velkou sportovní akcí tohoto 
víkendu byl silně obsazený cur-
lingový turnaj vozíčkářů v dán-
ské Kodani. Zúčastnilo se jej 10 
evropských týmů. Na tento turnaj 
odcestovala i Míša Charvátová, 
členka základní sestavy české re-
prezentace a členka velkomeziříč-
ského klubu. Po skvělých výkonech 

v základní skupině, kde tým z ČR 
nepoznal hořkost porážky, bojoval 
v neděli odpoledne ve finále se 
silným týmem Skotska. Těsná po-
rážka ve fi nále odsunula tým ČR na 
2. místo. M. Charvátovou čeká nyní 
klubová povinnost – 1. kolo ligy 
curlingu vozíčkářů – a začátkem 
listopadu odcestuje na kvalifi kaci 
na MS do Finska.

-char-

Tréninky a nábor
Všechny tréninky jsou v tělocvičně 
ZŠ Školní. 
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). 
Trenéři: 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. 
Zájemci o basketbal z řad chlapců 
i dívek, přijďte v pondělí 19. 9. 
do tělocvičny ZŠ Školní, kde vám 
budou sděleny podrobnosti ohledně 
tréninků apod.

-rap-

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. 

Divize mladších žáků
HK Ivančice A – TJ Sokol VM 
25:16 (12:10)
Osobní obrana 9:5, nájezdy 12:4
Osobní obrana byla vyrovnaná 
z obou stran. Až v závěru se proje-
vila kvalita soupeře, který odskočil 
na čtyřbrankový rozdíl.
První půle utkání byla opět velmi 
vyrovnaná, když tým střelecky táh-
nul Vojta Drápela a Filip Svoboda. 
V druhé půli soupeř nasadil na obě 
naše úderné spojky osobní obranu, 
od té doby naše hra strádala a sou-
peř tak dovedl utkání do jasného 
vítězství. 
HK Ivančice B – TJ Sokol VM 
16:24 (9:9)
Osobní obrana 6:7, nájezdy 6:4
V osobní obraně jsme se těžko 
prosazovali přes houževnatě bránící 
Ivančice. Naši hráči ale bojovným 
výkonem strhli v závěru utkání 
osobní obrany vítězství na svoji 
stranu.
V utkání jsme měli vlažný rozjezd, 
když se nám až v závěru poločasu 
podař ilo srovnat skóre. Druhý 
poločas už byl jednoznačně v naší 
režii a nově vzniklý tým mladších 
žáků tak mohl slavit svoje první 
vítězství. V utkání se opět dobře 
střelecky prezentovali Filip Svobo-
da a Vojta Drápela. 
Sestava a branky: Kůra Petr – 
Svoboda Filip (24), Drápela Vojtěch 
(22), Babáček Kamil (3), Buchta 

Dominik (2), Kratochvíl František 
(1), Svoboda Vojtěch, Šroler Domi-
nik, Hnízdil Jan. Trenéři Šidlo La-
dislav, Kácal Petr, Kaštanová Marie

Divize starších žáků
HK Ivančice – TJ Sokol VM 24:23 
(14:11)
Úvod utkání s dobře známým sou-
peřem byl velmi vyrovnaný, naši 
hráči vždy dotahovali nejtěsnější 
vedení domácích. Pak jsme si ale 
vybrali slabší chvilku a několik střel 
skončilo buď na tyči nebo mimo 
bránu a Ivančice odskočily na roz-
díl pěti branek (11:6). Do poločasu 
se našim hráčům zlepšenou hrou 
podařilo snížit na třígólový rozdíl.
Prvních deset minut si domácí 
udržovali tříbrankový náskok, pak 
se ale podařilo několik pohledných 
akcí našim spojkám a rázem bylo 
vyrovnáno. Později domácí opět 
odskočili o dvě branky, ale naši opět 
dokázali díky zlepšené obraně a bo-
jovnosti vyrovnat stav na 23:23. Ve 
vypjatém závěru jsme ale nezvládli 
přesilovou hru a navíc jsme z pro-
tiútoku inkasovali. Důležité dva 
body o žákovskou ligu tak zůstaly 
bohužel v Ivančicích.
7 m hody 5/4:1/1 vyloučení 4:2
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš (7/1), Stupka Tomáš 
(7), Janíček Martin (4), Fiala Martin 
(3), Macoun Filip (1), Svoboda Filip 
(1), Ambrož Michael. Trenéři Šidlo 
Ladislav, Kácal Petr               -šid-

I. B tř. mužů sk. B
Přibyslavice – Měřín 5:2
Křižanov – Vrchovina B 1:0
 1. Telč 6 5 1 0 14:2 16
 2. Hrotovice 6 5 0 1 20:9 15
 3. Želetava 6 4 1 1 25:8 13
 4. Jakubov 6 4 0 2 12:7 12
 5. Křižanov 6 4 0 2 11:13 12
 6. Vrchovina B 6 3 2 1 9:2 11
 7. Stařeč 6 3 1 2 9:8 10
 8. Bystřice n. P. B 6 3 1 2 14:22 10
 9. Šebkovice 6 3 0 3 9:9 9
10. Přibyslavice 6 1 3 2 11:13 6
11. Studenec 6 1 1 4 12:22 4
12. Rozsochy 6 0 2 4 4:9 2
13. Měřín 6 0 0 6 6:18 0
14. Mohelno 6 0 0 6 9:23 0

OP mužů II. tř.
V. Bíteš B – Radostín 2:0 (1:0)
Branky: Klusák Michal, Ro-
zum David; Rozhodčí: Stehlík 
Michal, Skryja Jaroslav, Myš-
ka Roman; ŽK: 3:2; ČK: 0:1

O. Bítýška – Rovečné 2:4 (0:2)
Branky: Havlík Marek, Karmazín 
Tomáš – Žíla Petr 2, Bednář Leoš, 
Večeřa Petr; Rozhodčí: Juda Ja-
roslav, Soukup Jiří, Bula Nikola; 
ŽK: 2:4
Ujčov – Bory 1:1 (0:0)
Branky: Čuhel Jan – Vávra Martin; 
Rozhodčí: Myška Roman, Mareš 
František, Teplý Radek; ŽK: 3:0
 1. Nová Ves B 5 4 0 1 16:8 12
 2. Rad. Svratka 5 4 0 1 14:6 12
 3. Nedvědice 5 4 0 1 13:8 12
 4. Rovečné 5 4 0 1 9:5 12
 5. V. Bíteš B 5 3 1 1 7:2 10
 6. Bory 5 3 1 1 12:9 10
 7. Bobrová 5 3 0 2 13:9 9
 8. Ujčov 5 2 2 1 9:10 8
 9. Hamry 5 2 1 2 5:7 7
10. D. Rožínka 5 1 1 3 7:17 4
11. Počítky 5 1 0 4 8:10 3
12. Svratka 5 1 0 4 7:12 3
13. O. Bítýška 5 0 0 5 6:12 0
14. Radostín 5 0 0 5 7:18 0

Zdroj: www.fotbal.cz

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.

Milan Souček (vlevo) a Petr Března.                              Foto: archiv -bp-
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FOTBAL A

ATLETIKA

HÁZENÁ
Velkomeziříčská atletka Martina 
Homolová je mistryní republiky 
v žákovské kategorii ve sprintu na 
150 metrů. Svůj první mistrovský 
titul získala na Mistrovství ČR žac-
tva v atletice v Novém Městě nad 
Metují 3.-4. září 2011, kde kromě 
toho obsadila ještě celkové páté 
místo ve sprintu na 60 m.
„Určitě to není neočekávaný úspěch. 
Martina se v průběžných tabulkách 
pohybuje na prvních místech,“ 
hodnotí výsledek své svěřenkyně 
vedoucí trenérka atletického oddílu 
TJ Sokol Velké Meziříčí Zuzana 
Villertová. Dokládají to tabulky 
Českého atletického svazu, kde je 
žákyně Homolová aktuálně v re-
publice 4. ve sprintu na 60 metrů, 
2. na 100 m, 2. na 150 m a 2. na 200 
m. „Martina byla na základě tohoto 
mistrovství nominována do žákov-
ského družstva české reprezentace 
a už 1. září startuje v Nitře na me-
zistátním utkání ČR-SR-Maďarsko-
-Chorvatsko,“ dodává Villertová.
Úspěch mladé atletky ocenil i sta-
rosta města Radovan Necid, který 
ji přijal na radnici ve čtvrtek 8. 
září. „Jsme velmi rádi za každý 
úspěch, kterého dosáhnou naši 
sportovci. Zvlášť nás to těší, protože 
město podporuje mládežnický sport 
a Martina je důkazem toho, že se 
nám to ve Velkém Meziříčí daří 

a že vynaložené fi nanční prostředky 
dopadají na úrodnou půdu. Jsem 
nadšený z toho, co dokázala a přeji 
jí všechno nejlepší, hodně zdraví, 
hlavně vůle,“ řekl starosta.
Patnáctiletá Martina Homolová 
chodí do deváté třídy Základní školy 

Školní Velké Meziříčí. S atletikou 
začala teprve asi před třemi roky 
ve zdejším oddíle atletiky TJ Sokol. 
„Předtím jsem dělala jen házenou, 
ale v ní jsem si lámala ruce,“ podo-
týká s úsměvem. Jak sama říká, na 
krátké tratě byla hned od samého 

začátku, taky skákala 
do dálky. „Z dlou-
hých tratí se mi dělá 
špatně, takže ty nebě-
hám vůbec,“ dodává. 
Přesto se jí podle ní 
daří víc spíš v těch 
delších spr intech, 
protože má pomalejší 
start, ale zase rychlej-
ší fi niš. „Však i teď na 
mistrovství republiky 
jsem na stopadesátce 
všechny předbíhala 
až tak na padesáti 
metrech, ale podařilo 
se,“ popisuje průběh 
závodu Martina. Ale 
ani v tom nejkratším 
běhu rozhodně ne-
zaostává. Potvrzuje 
to i její další velký 
úspěch – stříbrná me-
daile ve sprintu na 60 
metrů z Her V. letní 
olympiády dětí a mlá-
deže České republiky, 
jež proběhla v červnu 

v Olomouci. Svých největších 
atletických úspěchů tedy dosáhla 
v letošním roce.
Podíl na medailích Martiny Homo-
lové má i kolektiv trenérů, který 
se jí a dalším asi 120-130 členům 
zdejšího oddílu atletiky TJ Sokol 
Velké Meziříčí ve věku od čtyř 
let až po dospělé věnuje. Vedoucí 
trenérkou je Zuzana Villertová 
a dalšími jsou Markéta Šulová, 
Dana Harvey, Radka Zedníčková, 
Iva Jelínková, Martina Zapleta-
lová a Zdeněk Dvořák. „Děláme 
všechny atletické disciplíny kromě 
skoku o tyči a hodu kladivem,“ 
říká Zuzana Villertová. Podle ní 
má velkomeziříčský oddíl atletiky 
dobré podmínky pro přípravu od 
venkovního sportoviště s umělou 
trávou a tartanem za třetí základní 
školou, přes tělocvičnu pro zimní 
trénink až po rehabilitaci a další. 
„Nic zásadního nám nechybí, snad 
jen nějaký sektor pro vrhačské 
disciplíny oštěp a disk, které se 
na umělé trávě dělat nedají,“ po-
dotýká Villertová k tréninkovým 
podmínkám. Podle starosty by se 
to v budoucnu mohlo změnit, neboť 
město s krajem hodlají vybudovat 
v Čechových sadech ještě další 
travnaté hřiště, kde by se prostor 
pro vrhačské disciplíny mohl najít.

Martina Strnadová

Ženy postupují do osmifi nále 
Českého poháru

Sokol VM – SHK D-P Pardubice 
33:26 (16:11)
Doslova raritou byla ještě před 
začátkem souboje „návštěva“ za-
hraničního sportovního fotografa 
Alexe Wipfa. Tento uznávaný 
sportovní nadšenec, zaměstnanec 
švýcarských drah – přednosta 
stanice Gurtnellen, si vybral naši 
sportovní halu ke krátké zastávce. 
Proslulé fotografi e z regionálních, 
ligových, mládežnických, ale i vr-
cholných akcí, znají snad všichni 
milovníci nejen házené na celém 
světě. Po dvouhodinové zastávce 
v našem městě, kde pořídil ne-
sčetnou fotodokumentaci souboje 
o postup do třetího kola Českého 
poháru žen, opět vlakovým spojem 
pokračoval na cestě tentokrát po 
dalších českých sportovištích.
Př ítomnost této persony měla 
viditelně pozitivní vliv na úvodní 
sportovní atmosféru obou družstev 
v první vážnější prověrce před za-
hájením ligových soutěží. I přesto, 
že na přípravném srpnovém turnaji 
v Havlíčkově Brodě jsme jasně nad 
tímto soupeřem dominovali, cesta 
k vítězství tentokrát nebyla zdaleka 
tak jednoduchá. Soupeřky překva-
pivě přijely pouze s osmičlenným 
kádrem, ve kterém měly poměrné 
zastoupení hráčky prvoligového 
áčka i druholigového B-týmu. 
Svoji hráčskou kvalitou však nijak 
nezklamaly. Úvodní desetiminu-
tovka byla plně v režii našich, které 
se poměrně hladce dostávaly do 
bezprostřední blízkosti soupeřovy 
svatyně. Náš nápor se však zbrzdil, 
když v deváté minutě si přivodila 
vážné zranění kolene, do té doby 
s chutí hrající, Tereza Hammerová.
Soupeřky se následně začaly více 
osmělovat a dostávaly se častěji na 
dostřel (4:4, 7:5). Několik bravur-
ních zákroků brankářky Jany La-
vické a využité brejky nám přinesly 
šestigólový náskok (11:5). V dalších 
minutách namísto „doražení soupe-

ře“ přišla spousta individuálních 
chyb, ztrát, zbrklostí, což opět 
soupeřkám umožnilo dotáhnout se 
(12:10). Oddechový čas domácího 
trenéra týmu prospěl a pak opět 
do konce první části hrací doby 
přinesl zlepšení herního projevu 
(15:10). Po změně stran se oba celky 
prezentovaly několikaminutovým, 
místy až zoufalým pobíháním po 
hřišti bez vážnějšího zakončení. Až 
zpřesnění hry ze strany našich mělo 
za následek změnu skóre (20:13). 
V dalších minutách se pak naše hra 
začala utápět v přílišné individuální 
snaze, nepřesnostech a zejména 
v nevídaném množství nepromě-
něných šancí. Soupeř toho dokázal 
plně využívat a držel si přijatelný 
brankový odstup (22:19, 24:20). Až 
v závěrečné desetiminutovce přesné 
projektily z rukou kanonýrky Jar-
mily Hrůzové přispěly výraznou 
měrou k výraznějšímu rozdílu. 
Velmi dobře na postu spojky hrála 
Kateřina Mejzlíková. 7 m hody 
2/1:5/4, vyloučení 5:2.
O tom, koho ze soupeřek nejvyšší 
česko-slovenské ligy W. H. I. L. 
přivítáme na domácím hřišti 
v osmifinálovém kole Českého 
poháru, rozhodne los. Hracím 
dnem bude středa 28. září.
Hrály: Lavická Jana, Babáčková 
Marcela, Zelníčková Marta – Hrů-
zová Jarmila (12/1), Plachetská 
Jitka (8), Plachetská Zuzana (4), 
Mejzlíková Kateřina (4), Dvořáko-
vá Šárka (2), Svobodová Diana (1), 
Hammerová Tereza (1), Bezděková 
Alžběta (1), Necidová Soňa, Fische-
rová Michaela. Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.                              -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 17. září

9.30 Jihomoravská liga mladší 
žáci – Sokol Telnice, 11.00 
Jihomoravská liga starší žáci 
– Sokol Telnice, 13.00 II. liga 
ženy – Sokol Karviná, 15.00 
2. kolo Českého poháru muži 
– Sokol Nové Veselí, 17.00 
Divize muži B Bystřice n. P.

Mistrovství ČR do 22 let
V Písku proběhlo republikové mis-
trovství atletů do 22 let. Závodů se 
zúčastnil 19letý junior Petr Holánek 
v disciplíně 3000 m překážek. Vý-
konem 9:49,71 obsadil v silné kon-
kurenci starších závodníků 5. místo.

Finále krajského přeboru
Vysočiny družstev starších žáků 

a starších žákyň
V Pacově byla ukončena soutěž 
žákovských družstev. V celkovém 
pořadí starší žákyně obsadily 5. 
místo, starší žáci byli čtvrtí.
Martina Homolová na 150 m zaběh-
la letošní nejlepší čas v republiko-
vých tabulkách.

Z výsledků:
Homolová Martina 60 m 1. 8,07 s
 150 m 1. 18,92 s
Uchytilová Agáta 60 m 8. 8,87 s
 koule 1. 8,78 m
Strnadová Adéla 100 m přek. 3. 19,43 s
Pokorný Šimon 60 m 2. 7,79 s
 150 m 1. 18,92 s
 koule 4. 9,23 m
Všianský Tomáš 100 m přek. 5 19,79 s
Kozina Josef 100 m přek. 6. 20,91 s

Závody atletických přípravek
Další kolo krajského přeboru at-
letických př ípravek uspořádal 
atletický oddíl v Humpolci. Závodů 
se zúčastnilo na 130 dětí (ročníky 

2000 a mladší) ze 6 oddílů Kraje 
Vysočina.
Chlapci r. 2000–2001
Jednotlivci (uvádíme umístění do 
10. místa)
5. Matyáš Pospíšil
9. Filip Vošmera
4. štafeta 4 × 60 m (Dvořák, Voš-
mera, Pospíšil, Fiala)
Děvčata 2000–2001
Jednotlivci
2. Karolína Jelínková
Děvčata 2002 a mladší
Jednotlivci
3. Hana Krčálová
4. Amálie Dvořáková
4. štafeta 4 × 60 m A (Dvořáková, 
Mašterová, Lišková, Švihálková)
7. štafeta 4 × 60 m B (Báňová, Har-
vey, Zmrhalová, Rašovská)
Příští atletický víkend čekají naše 
závodníky hostující za TJ Spartak 
Třebíč baráže o účast ve vyšších 
soutěžích družstev – Petr Holánek 
bude startovat v baráži o extrali-
gu (Třebíč, 17. 9., začátek v 11 ho-
din), Martina Homolová a Dana 
Harvey v baráži o 1. ligu (neděle 
18. 9. – stadion Slávie Praha).
V neděli 18. 9. náš atletický oddíl 
pořádá na stadionu u ZŠ Oslavická 
4. kolo krajského přeboru druž-
stev mladšího žactva – začátek 
v 10 hodin.

-vill-

MSD sk. D
FC VM – SK Rostex Vyškov 1:1 
(0:0)
Branky: (90.) Simr – (63.) Hradil. 
ŽK: Berka, Mucha Z., Souček – 
Pospíšil, Hodinář, Palla. Diváků 
210. Rozhodčí: Nováček, Křenek, 
Pfeifer. Sestava FC VM: Kruba 
– Mucha Z., Večeřa (13. Souček), 
Mucha P., Krejčí – Vítek (82. Bou-
ček), Hort, Berka, Smejkal, Netrda 
– Vítek, na lavičce Invald, Beran, 
Ďurica a Liška, trenéři Maruška, 
Smejkal.
Do utkání oba týmy vstoupily 
aktivní hrou. Oba týmy se snažily 
o rychlé kombinace, které však 
ztěžoval mokrý povrch hřiště. Ve 
13. min ve středu hřiště Pospíšil ne-
šetrným šlapákem trefi l domácího 
Zdeňka Večeřu do oblasti břicha, 
ten s podezřením na zlomeninu 
ruky musel odstoupit a byl odvezen 
do nemocnice. Rozhodčí tento ne-
šetrný zákrok ocenil pouze žlutou 
kartou. Ve 14. min se do rychlého 
protiútoku dostal Hradil a Milan 
Souček ho zastavil skluzem, za což 
dostal žlutou kartu. Tvrdý přímý 
kop vyrazil Rosťa Kruba a do bez-
pečí odvrátil Pavel Simr. V 18. min 
byl faulován pronikající Jirka Hort, 
přímý kop Miloše Netrdy však 
trefi l obránce hostí, který musel 
být ošetřen. V těchto fázích utkání 
přebral domácí tým iniciativu, ale 
jen nepřesností fi nálních přihrávek 
se připravil o možnost vytvořit si 
více gólových příležitostí. A tak 
oba týmy odcházely do kabin za 
nerozhodného stavu 0:0.
Do druhého poločasu vstoupili 
aktivněji hosté a vytvořili několik 
nebezpečných situací, které však 
s přehledem vyřešil Rosťa Kruba. 
Naši útočnou snahu většinou za-
stavil praporek rozhodčího pro of-
sajdové postavení. Postupně se však 
domácímu týmu dařilo ovládnout 
střed hřiště a dostat tým Vyškova 
pod tlak. Výsledkem byla série ro-
hových kopů, bohužel bez gólového 
zakončení. V 63. min zbytečně ztra-
til ve středu hřiště míč Lukáš Berka 
a hráč hostů Hradil šel z poloviny 
hřiště na branku domácích. I když 
se ho snažil zastavit Milan Souček, 
podařilo se Tomáši Hradilovi dostat 
do vápna a tam tvrdou střelou pro-

střelit vybíhajícího Rosťu Krubu. 
Naši hráči se po obdržené brance 
snažili hned o vyrovnání. V 73. min 
byl při pokusu o hlavičku stažen za 
dres obráncem hostů Pavel Simr, 
rozhodčí však nechal pokračovat ve 
hře, k míči se dostal Miloš Netrda, 
ale trefi l pouze břevno a další po-
kus o dorážku Pavla Simra skončil 
stejně. Naše snaha o vyrovnání však 
v posledních minutách skončila na 
nepřesných přihrávkách a byli to 
hráči Vyškova, kteří se dostávali 
po rychlých kontrech k zakončení, 
naštěstí bez gólového efektu. V 90. 
min poslal míč do vápna Jirka Hort, 
Zdeněk Mucha jej sklepl na Pavla 
Simra, a ten se tvrdou střelou k levé 
tyči postaral o zasloužené vyrov-
nání k radosti všech hráčů, lavičky 
i domácího publika. Vyjádření 
trenéra Smejkala: „Dnešní zápas 
byl pro diváka velmi atraktivní, 
celé utkání se hrálo v nevysokém 
tempu. Nám se konečně podařilo 
odvrátit výsledek 0:1, který nás 
zatím provázel. Velkou zásluhu na 
tom měl i nový hráč Pavel Simr.“
FC VM – Sokol Tasovice 3:3 (1:1)
Branky: (29.) Mucha Z., (52.) Simr, 
(66.) Görner – 40. vlastní, 60. Dítě 
(pk), 73. Šuráň. ŽK: Souček – Šu-
ráň, Vyžrálek. Diváků 385. Rozhod-
čí: Fridrichovský, Kurka, Stehlík. 
Sestava FC VM: Invald – Mucha 
Z. (88. Bouček), Souček, Mucha 
P., Krejčí – Hort, Görner, Berka, 
Smejkal (73. Vítek), Netrda – Simr, 
na lavičce Invald, Kozuň, trenéři 
Maruška, Smejkal.
Od prvních minut začalo utkání 
ve svižném tempu a jen nepřesné 
přihrávky nepřinesly žádnou šanci 
obou týmů. Byli to však hosté, kteří 
první zpřesnili hru. Po faulu Edy 
Smejkala rozehráli hosté přímý kop 
Helebrantem a dobře naběhnuvší 
Kirschner střelil hlavou těsně nad 
naši bránu. I v dalších minutách 
hostující tým dobrým pohybem 
a „presinkem“ narušil naši kom-
binaci a my se jen těžko dostávali 
k zakončení. V 10. min. se do 
rychlého protiútoku dostal Dítě, 
jeho prudkou střelu z hranice vápna 
vyrazil gólman Invald před sebe, ale 
dorážející Horáček branku minul. 
Hned z protiútoku se dostal k za-
končení Jirka Hort, ale vyběhnuvší 
gólman hostů jeho tvrdou střelu 
kryl. Našim hráčům se postupně 

dařilo vyrovnat se s agresivní hrou 
soupeře a postupně přecházela akti-
vita na naši stranu. V 15. min. poslal 
Radek Görner do vápna Miloše 
Netrdu, jeho střelu na zadní tyč však 
gólman vytlačil mimo bránu. V 17. 
min. potrestal nedůraz naší obrany 
nebezpečnou střelou Dítě, Roman 
Invald však byl připraven. I v dal-
ších minutách nám neustále rychlé 
přistupování hostů k našim hráčům 
dělalo problém při rozehrávce. Ve 
23. min. Zdeněk Mucha vybojoval 
na pravé straně míč a jeho přesný 
centr poslal Pavel Simr za záda gól-
mana hostů, ale obraně se podařilo 
míč dostat z brány do bezpečí. Ve 
29. min. se po levé straně prosadil 
Pavel Simr, jeho centr do vápna si 
zpracoval Zdeněk Mucha a tvrdou 
střelou dal první gól dnešního 
utkání 1:0. Ve 30. min. centr Miloše 
Netrdy na zadní tyč vrátil Jirka Hort 
před bránu na Pavla Simra a jeho 
pohotovou střelu odvrátila obrana 
hostů na roh. Ten rozehrál Miloš 
Netrda, k odraženému míči se dostal 
Radek Görner a jeho tvrdou střelu 
blokovala obrana hostů, nám se 
dařilo míč hned vrátit a byl to opět 
Görner který střílel těsně vedle levé 
tyče. Vzápětí se do rychlého útoku 
dostal tým Tasovic a jen vynikající 
zákrok Romana Invalda nepustil 
střelu Šuráně k levé tyči do naší 
brány. V těchto chvílích se hrál fot-
bal nahoru a dolu, pro diváky velmi 
atraktivní. V závěru poločasu to byli 
opět hosté, kteří rychlým pohybem 
a důrazem vytvořili tlak před naší 
bránou a ve 40. min. po rohu Horáč-
ka tísněný Zdeněk Mucha hlavou 
střelil svůj druhý gól v tomto utkání, 
bohužel však do naší brány. 
Do druhého poločasu vstoupili 
domácí hráči se zvýšenou aktivitou 
ve středu hřiště, většina akcí však 
končila na nepřesné fi nální přihráv-
ce, nebo na nepřesném zpracování 
míče. V 52. min. byl ve středu hřiště 
faulován Radek Görner, rychlé ro-
zehrání přímého kopu, kombinace 
mezi Görnerem a Muchou a násled-
ný centr do vápna našly Pavla Simra, 
který přesnou střelou zvýšil na 2:1. 
Utkání v těchto minutách nabralo 
vysokých obrátek. V 58. min. se ve 
vápně uvolnil Pavel Simr, obrana 
hostů zastavila jeho postup jen za 
pomoci ruky, a tak rozhodčí nařídil 
penaltu. K ní se postavil Radek 

Görner, ale jeho ne moc povedenou 
střelu gólman Trmal chytil. Hned 
z protiútoku byl ve vápně Milanem 
Součkem podražen hráč hostí, a tak 
se v 60. min. na druhé straně posta-
vil k exekuci pokutového kopu hráč 
Dítě a tvrdou střelou k pravé tyči 
nedal Romanu Invaldovi šanci a vy-
rovnal na 2:2. I po obdržené brance 
se naši hráči dál tlačili na polovinu 
soupeře a v 66. min. byla jejich sna-
ha odměněna, když po pěkném pasu 
Pavla Simra, postoupil do vápna 
Radek Görner a přesnou střelou při-
vedl náš tým do vedení. V 73. min. 
zahrávali hosté aut z pravé strany. 
Dlouhé autové vhazování na zadní 
tyč překvapilo celou naši obranu 
v čele s gólmanem Invaldem, a tak 
pro osamoceného Šurala nebylo slo-
žité potřetí vyrovnat, tentokrát na 
3:3. Poslední minuty utkání přinesly 
sice snahu obou týmů o dosažení 
vítězné branky v tomto zápase, ale 
vyloženou šanci si již žádná strana 
nevypracovala. 
„Kalich hořkosti si asi musíme 
vypít až do dna. Góly dostáváme 
po individuálních chybách a toho 
se musíme v dalších utkáních vy-
varovat, nebo nemůžeme pomýšlet 
na plný bodový zisk. Soupeř dnes 
od prvních minut výborně presoval 
a nám chvíli trvalo, než jsme se 
s jeho agresivní hrou vyrovnali. 
V utkání jsme si připravili dostatek 
brankových příležitostí, bohužel 
neproměněná penalta za stavu 2:1 
výrazně ovlivnila výsledek zápasu. 
Pro diváky bylo dnešní utkání velice 
atraktivní a pohledné, za což jsem 
rád, ale body nám stále chybí, ty 
však doufám přivezeme i zvenku,“ 
zhodnotil výsledek trenér Maruška. 

-myn-
 1. Napajedla 7 6 0 1 13:3 18
 2. DOSTA Bystrc 7 5 1 1 13:7 16
 3. Žďár n. Sáz. 7 4 2 1 14:6 14
 4. Spytihněv 7 4 2 1 16:11 14
 5. Vyškov 7 4 2 1 10:9 14
 6. Tasovice 7 3 4 0 14:10 13
 7. Pelhřimov 7 2 4 1  6:5 10
 8. Sparta Brno 7 3 0 4  6:11 9
 9. Bohunice 7 2 2 3 13:14 8
10. Hodonín 7 2 1 4  8:10 7
11. Polná 7 2 1 4 11:14 7
12. Vikt. Otrokovice 7 1 3 3  5:6 6
13. Přerov 7 1 3 3 10:14 6
14. Vrchovina 7 1 2 4  2:7 5
15. Třebíč 7 1 1 5  7:14 4
16. Velké Meziříčí 7 0 2 5  6:13 2

Sprinterka Martina Homolová oslavila svůj mistrovský titul

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky vás zve na

18. 9. 2011 v 11 hodin na hřišti ve Lhotkách.
Občerstvení zajištěno.

Martina Homolová se zlatou medailí z M ČR. 
Foto: Martina Strnadová


