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Založeno roku 1919

Oznámení o uzavření interního lůžkového oddělení, interní 
JIRP a interní příjmové ambulance Nemocnice sv. Zdislavy a. s.

Nemocnice sv. Zdislavy a. s. v Mostištích 
oznamuje, že od 1. října 2011 v souvislosti 
s redukcí a restrukturalizací lůžkového 
fondu v Kraji Vysočina bude uzavřeno 
lůžkové interní oddělení, interní JIRP 
a interní příjmová ambulance.

Ostatní interní ambulance zůstávají beze změn v provozu (interní, 
gastroenterologická, kardiologická a endokrinologická ambulance).

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vídeň 91
• Prodej sloupcovitých jabloní, hrušek, třešní, švestek
• Prodej okrasných dřevin a květin
• Prodej volně ložené mulčovací kůry
• Zkypření pozemku malotraktorem s rotavátorem

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Setkání 
se starostou 
a diskuze 
o kultuře

Ve čtvrtek 6. října proběh-
ne v rámci 

setkání 
starosty 

s občany 
v  Ju p i t e r 
clubu od 
16 hodin 
prezen-

tace vý-
sledků výzkumu problematiky 
kultury ve městě a následná 
diskuze. Na prezentaci jsou 
zváni nejen občané, kteří se 
o kulturu zajímají, ale také 
lidé, kteří v oblasti kultury 
aktivně působí. Účelem pre-
zentace totiž není jen seznámit 
přítomné s výsledky výzku-
mu, ale vyvolat podnětnou 
diskuzi k současnému stavu 
kulturních služeb ve městě 
a možnostem jejího vylepšení.
Věříme proto, že se prezentace 
zúčastníte a přispějete do dis-
kuze vlastními připomínkami 
a návrhy.
Od roku 1992 provádí katedra 
teorie kultury (kulturologie) 
Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze dlouhodobý 
výzkum obyvatel Velkého Me-
ziříčí, který se mimo jiné za-
bývá podrobně problematikou 
kultury ve městě. V loňském 
roce navíc proběhl i výzkum 
zástupců organizací.

-rn-

Uzavírky silnic
Od 1. 10. 2011 do 15. 1. 2012 
je uzavřena místní komuni-
kace č. 35 v ulici Příkopy ve 
Velkém Meziříčí, v úseku od 
domu č. 1220/21 (pod mostem 
dálnice) po č. 1215 (prodejna 
vodo-instal. Raus) pro stavební 
práce při výstavbě kanalizace. 
Výkopy v místní komunikaci 
budou prováděny po úsecích 
maximální délky 20 m. Pří-
stup pro pěší k jednotlivým 
nemovitostem je zajištěn ne-
přetržitě.
Uzavírka silnice v Pikárci
Od 3. do 31. 10. 2011 je uza-
vřena silnice č. II/360 v k. ú. 
Pikárec v km 93,030 – 93,285 
v úseku hráze rybníka Pod-
vesník v rámci opravy tělesa 
silnice na hrázi rybníka. Ob-
jížďka vede po silnici I/37 
z Křižanova až do Ostrova 
nad Oslavou a po silnici II/388 
do Bobrové na silnici II/360. 
Uzavírka neplatí pro autobusy 
pravidelné veřejné linkové 
dopravy (ZDAR, a. s.).

-MěÚ-

Týden sociálních 
služeb

Probíhá ve dnech
od 10. do 16. 10. 2011

Dny otevřených 
dveří

Sociální služby města Velké 
Meziříčí, 11. a 12. 10. 2011 od 
9 do 16 hodin
Domov pro seniory, Zdenky 
Vorlové 2160 – 12. 10. od 10 
do 17 hodin.

Připravila Iva Horká

Čistírna odpadních vod (ČOV) ve Velkém Meziříčí 
je z více než čtvrtiny zrekonstruována. Práce začaly 
na jaře letošního roku a k 31. srpnu bylo na této 
stavbě profi nancováno přes sedmadvacet procent 
fi nančních prostředků. Pokročily i práce na kanali-
zacích, a to tak, že ke stejnému datu bylo na jejich 
stavbě ve Velkém Meziříčí profi nancováno cca 5,5 %, 
v Mostištích 13 % a v Oslavici přes 18 % fi nančních 
prostředků.

Intenzifikace čistírny odpadních vod je vůbec 
největší dílčí akcí celého Projektu ochrany vod 
povodí řeky Dyje II. Její cena bez DPH dosahuje 
téměř 145 milionů korun. Prozatím jsou vybudo-
vány stěžejní objekty, jako je například aktivace, 
dosazovací a uskladňovací nádrže atd. „V současné 
době již probíhá správní řízení ve věci povolení 
předčasného užívání části stavby vodního díla 
na ČOV, a to objektů nové aktivační nádrže AN3 
a čerpací stanice,“ popisuje průběh prací správce 
stavby Vlastimil Horák ze sdružení GEOtest + AP 
Investing. Ten dodává, že zhotovitel, tedy sdružení 
fi rem Unistav a Chemkostav, pokračuje na dalších 
stavebních objektech a provozních souborech dle 
harmonogramu. Jsou jimi vstupní čerpací stanice, 
dešťová zdrž a rozdělovací objekt k ní, terciární 
stupeň, skládka odvodněného kalu, garáž, třídička 
a pračka písku. Vedle toho zhotovitel provádí pod-
zemní spojovací potrubí. To jsou práce související 
přímo s technologií čistírny. Rekonstrukci však 
vyžaduje i samotná provozní budova, která probíhá 
souběžně. Pracovníci vyměňují okna a dělají novou 
fasádu. Stavební objekty čistírny jsou následně vy-
strojovány částí technologií a elektro.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
je za svojí čtvrtinou

Intenzifi kace ČOV má být dokončena v červnu 
příštího roku tak, aby se poté mohl rozběhnout roční 
zkušební provoz.

Výstavba kanalizace ve Velkém Meziříčí probíhá 
v ulicích Příkopy a Vrchovecká. Již je položena část 
výtlačného potrubí. V současné době zhotovitel buduje 
části gravitačních stok a na Vrchovecké souběžně 
pokládá vodovodní potrubí. To však není součástí 
projektu Dyje II.

Akce v Mostištích a Oslavici představuje výstavbu gra-
vitační kanalizace a výtlačných potrubí, spolu s přečerpá-
vacími šachtami. Stoky gravitační kanalizace v Mostiš-
tích se právě budují, a to i včetně odboček z hlavních řádů. 
„Vlastní přípojky k jednotlivým nemovitostem nejsou 
součástí projektu Dyje II,“ podotýká Vl. Horák. Dále 
zhotovitel buduje část výtlaku z Mostišť do Velkého Me-
ziříčí, včetně čerpací stanice. I v Oslavici probíhají práce 
na gravitačních stokách kanalizace v obci. „Navíc jsou 
realizovány opěrné zdi podél části vodoteče, je proveden 
výtlak z obce na ČOV do Velkého Meziříčí a nyní jsou 
dokončovány šachty na tomto výtlaku. Problémem výko-
pových prací v katastru obce jsou velmi složité základové 
poměry, neboť místy je rostlá skála,“ doplňuje Horák.

Celý Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II 
bude dokončen v červnu roku 2013. V jeho rámci je 
projekt regionu Žďárska (stavby na Velkomeziříčsku 
a Novoměstsku) největší, činí objemově jeho celou 
polovinu. Podle Vlastimila Horáka bylo do 31. 8. 2011 
ve žďárském regionu proinvestováno celkem 25,6 % 
fi nančních prostředků a za měsíc září by dle předběž-
ných údajů mělo být proinvestováno dalších cca 7 % 
fi nančních prostředků.   Připravila Martina Strnadová

(Pokračování na straně 5.)

Spojením fi rem Draka Holding 
N.V. a Prysmian S.P.A. vznikla 
společnost Prysmian Group – ce-
losvětově největší výrobce silových 
a telekomunikačních kabelů.

S 98 výrobními závody ve ví-
ce než 50 zemích světa, 22 000 
zaměstnanci a ročním obratem 
7 mld € je Prysmian Group sku-
tečně globálním kabelářem.

Díky 22 vývojovým centrům 
s více než 600 profesionály je 
rovněž lídrem na poli inovací, vý-
zkumu a vývoje.

Skupina Prysmian Group je ak-
tivní ve vývoji, výrobě a dodávkách 
špičkových kabelových řešení. 
Svým zákazníkům nabízí nejširší 
sortiment produktů i služeb ve všech 
tržních segmentech, především pak:
● Silové kabelové systémy zajišťu-

jící přenos energie pro potřeby 
průmyslu, infrastruktury a do-
mácností.

Draka a Prysmian tvoří PRYSMIAN GROUP
– jedničku mezi výrobci kabelů v České republice

i ve světě

● Kabelová řešení pro telekomu-
nikace zajišťující přenos dat, 
zvuku i videa.
Obě dosavadní značky Draka 

i Prysmian, které na celosvěto-
vém kabelářském trhu patří mezi 
nejsilnější značky vůbec, budou 
fungovat i nadále jako obchodní 
značky svých výrobků a řešení. 
Produkty a služby těchto značek se 
vzájemně doplňují, a Draka i Prys-
mian tedy reprezentují specifi ckou 
část z komplexní nabídky skupiny 
Prysmian Group.

Firmy Draka i Prysmian mají 
bohatou historii a vždy se snažily 
co možná nejlépe vyhovět potře-
bám zákazníků. Také v období 
integrace, které je nyní v plném 
proudu, bude jejich hlavní priori-
tou nadále pokračovat v dodávce 
vynikajících produktů a služeb 
svým zákazníkům a toto portfolio 
dále rozšiřovat.

Společnost Draka Kabely, 
s. r. o., byla ve Velkém Meziříčí 
založena v roce 1994 a za dobu své 
existence se rozvinula v největšího 
výrobce kabelů a vodičů na tu-
zemském trhu a respektovaného 
partnera na ostatních trzích střední 
a východní Evropy. V jednom 
z nejmodernějších výrobních zá-
vodů s 300 zaměstnanci vyrábí-
me instalační kabely a vodiče, 
PVC fl exibilní vodiče a autovo-
diče špičkové kvality. Výrobní 
sortiment rozšiřujeme po celou 
dobu existence naší společnosti, 
a to i v rámci probíhající restruktu-
ralizace. Naši další expanzi na tr-
zích střední a východní Evropy 
podpoří i nově vybudované logis-
tické centrum.

Výrobky značky Draka a Prys-
mian dodáváme na trh prostřed-
nictvím velkoobchodů elektroin-
stalačním materiálem nebo přímo 

průmyslovým 
podnikům 
a  e ne rge t i -
kám.

Více infor-
mací o naší 
společnosti 
a výrobcích 
n a j d e t e  n a 
www.draka.
cz nebo www.
prysmian-
group.com

Draka Kabely,
s. r. o.,

Petr Zejda, 
Marketing

Foto:
archiv

Draka Kabely
(placená 
inzerce)

Šmoulové, šmoulové a šmoulové, ale také Maková panenka, Mi-
špulín, rejnok, kočička Kitty, Večerníček, či dokonce dinosaurus 
– jedním slovem prostě draci se třepotali na obloze nad Fajtovým 
kopcem v nedělní den 2. října. Probíhala tam totiž drakiáda, kterou 
letos podnikatelé města Velké Meziříčí spolu s domem dětí a mládeže 
a mediálními partnery Hitrádiem Vysočina a regionálním týdení-
kem Velkomeziříčsko uspořádali již posedmnácté. A to dokonce 
snad prý ta největší v České republice.    (Pokračování na straně 4.)

Prim mezi draky 
drželi šmoulové

Počasí drakiádě přálo, jen mohlo být trochu víc větrno. Foto: Martina 
Strnadová (Více fotografi í ve fotogalerii na www.velkomeziricsko.cz)
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Lidé si stěžují
na nezodpovědné majitele psů

Městská policie ve Velkém Meziříčí bude důsledněji dohlížet na 
dodržování městské vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. „Reagujeme tak na časté stížnosti občanů na znečištění 
trávníků a dokonce dětských hřišť psími výkaly,“ řekl k tomu starosta 
Radovan Necid.

Občané na veřejné diskuzi se starostou požadovali opatření. „Máme 
vyhlášku, která platí již od roku 2006. Ta zakazuje pohyb psů bez vodítka 
na veřejných prostranstvích a určuje místa, na která je vstup se psy zcela 
zakázán: jsou to hřiště u základních škol včetně jejich bezprostředního 
okolí, pískoviště, dětská hřiště a sportoviště a jejich bezprostřední okolí, 
hřbitovy, květinové výsadby a další místa označená zákazovou značkou,“ 
popsala pravidla právnička velkomeziříčské radnice Vilma Drápelová.

O tom, že někteří majitelé po svých psech příliš neuklízí, svědčí 
i zkušenosti pracovníků místních technických služeb. Ti se potýkají 
s rostoucím počtem psích exkrementů při úklidu veřejných prostranství 
a dokonce právě hřišť pro děti.

Městská policie se proto na dodržování vyhlášky v příštích měsících 
důrazně zaměří. „Znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy 
lze postihovat jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 zákona 
o přestupcích. Na místě může strážník uložit blokovou pokutu do jednoho 
tisíce korun, v případě porušení dalších povinností (volný pohyb psa, 
obtěžování a ohrožení osob nebo zvířat psem, je to podle § 46 stejně 
vysoká částka,“ dodal vedoucí strážník Petr Dvořák.

Ing. Radovan Necid, starosta

Karanténní kotec pro psy, ale 
také přístřešek pro kola, postaví 
město za novou budovou radnice. 
Velkomeziříčští na to vyčlenili 126 
tisíc korun. 

V nové budově radnice síd-
lí odbory životního prostředí či 
živnostenský a zezadu od řeky je 
parkování pro vozidla městského 
úřadu. Právě v těch místech přibude 
karanténní kotec pro psy na straně 
jedné a na druhé zase zamykatelný 
přístřešek pro kola zaměstnanců 
úřadu. Někteří z nich totiž tento 
dopravní prostředek pravidelně 
používají k cestě do práce a nemají, 
kam by jej uschovali, než pojedou 
zase domů. Odstaví ho proto ve ves-
tibulu radnice. S tím však má vedení 
města plány. Hodlá ho zvelebit v pří-
jemné prostředí s recepcí, kam by se 
„parkoviště“ pro bicykly nehodilo. 

Karanténní kotec zase souvisí 
s provozem městského psího útulku 
a městské policie. „Městská policie 
byla minimálně jednou po právu 

Za radnicí přibude kotec 
a přístřešek

kritizována za to, že nerozpoznala 
psa čtečkou čipů. Pes byl potom dva 
měsíce zbytečně v útulku a přitom 
se mohl vrátit ještě týž večer k ma-
jiteli,“ popisuje starosta města a líčí 
důvody, které vedly k potřebě vy-
budovat kotec v centru a v blízkosti 
služebny strážníků. Stačí si výkon 
odchytu psa představit v praxi. 
Strážníci jej často provádějí večer 
nebo v noci. Vystresovaného psa 
tedy přivezou do městského psího 
útulku potmě, vzbudí tím ostatní 
psy a jejich štěkání zase sousedy, 
kteří si na to logicky stěžují. Bu-
dou-li mít karanténní kotec, umístí 
zvíře do něj. „Pes dostane vodu, 
žrádlo, ztiší se a ráno strážníci v kli-
du zkontrolují, jestli má známku, čip 
nebo tetování a srovnají to s naší 
databází,“ dodává starosta. Zvíře 
může v karanténním kotci zůstat 
24 hodin a teprve když se nenajde 
jeho majitel, poputuje do městského 
psího útulku. 

Martina Strnadová

ORDINAČNÍ HODINY
Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště

Ambulance:
Chirurgická po–pá odběry 6.00–7.30, po–pá 7.00–17.00,
 po–pá 17.00–7.00 pro akutní chirurgické
 případy

urologická (objednává se) út 15.00–19.00
plicní po, út, st, pá 7.00–15.00, čt 9.00–17.00
ortopedická (objednává se po 7.00–14.00 prim. MUDr. Jiří Šajnar,
na tel.: 566 512 323) MUDr. Petr Juda
 út 7.00–10.00 MUDr. Petr Juda
 12.30–14.00 prim. MUDr. Jiří Šajnar
 st 7.00–10.00 SONO kyčlí prim. MUDr. Jiří
 Šajnar
 čt 7.00–10.00 MUDr. Rostislav Havránek
 pá 7.00–12.00 prim. MUDr. Jiří Šajnar,
 MUDr. Petr Juda
diabetologická út, st, čt 7.00–11.00
interní po–pá 6.30–15.00
kardiologická (objednává se po 7.00–13.00 MUDr. Dobeš, út 15.00–20.00
na interní ambulanci) pouze ECHO MUDr. Hude, st 16.00–20.00
 pouze ECHO MUDr. Sikora, čt 15.00–20.00
 prim. MUDr. Umlauf
gastroenterologická po, út 7.00–14.00, čt 6.30–13.30, 14.00–17.00
neurologická (objednává se) MUDr. Bednářová po 14.00–16.00,
 čt 12.00–14.00
cévní chir. a onemocnění prim. MUDr. Tvarůžek út 13.00–15.00
štítné žlázy
bariatrická a obezito-
logická (objednává se) MUDr. Šimoník st 12.00–14.00
endokrinologická MUDr. Tvarůžková pá 7.00–15.00
ambulance (objednává se)
spondylochirurgická amb. prof. MUDr. Wendsche st 15.00–17.00
(objednává se)  (pi)

Během srpna a září se mohli ob-
čané Velkého Meziříčí vyjadřovat 
k možnostem řešení neutěšeného 
stavu neudržovaných hrobů a jejich 
příslušenství na starém hřbitově na 
Moráni, a tím i k dokončení cel-
kové obnovy tohoto areálu. Až do 
15. září jim to nabízela elektronická 
aplikace Váš názor, jejíž odkaz je 
na webových stránkách města. Za 
celou dobu se k problému vyjádřil 
pouze jeden člověk, a to ještě ano-
nymně, takže se jeho příspěvek 
v názorech občanů ani nezobrazil. 
„Nepřeceňoval jsem to ani když 
jsme s tím začínali, ani teď. Záměr 
elektronického občana vznikl v se-
verských zemích a v Tampere, které 
má údajně 300 tisíc obyvatel, se 
k problému ve městě vyjádřilo 30 
lidí během dvouměsíčního časového 
termínu,“ okomentoval starosta 
Radovan Necid nezájem zdejších 
občanů.

Elektronická online služba Váš 
názor dává lidem možnost ovliv-
nit důležitá rozhodnutí ve městě 
a vyjádřit se k vybraným aktu-
álním tématům. Vedení města 
posléze může k jejich názorům 
př ihlédnout či se jimi nechat 
inspirovat př i svém konečném 
rozhodnutí. 

Tuto službu umožňuje projekt 
eCitizen II, tedy elektronický 
občan, do nějž se vedle Velkého 
Meziříčí zapojilo dalších šest měst 
a obcí v Kraji Vysočina.

Velkomeziříčští jako své první 
téma do diskuze s občany vypsali 
právě konečnou podobu Morán-
ského hřbitova a návrhy řešení 
poškozených a rozbitých kamen-
ných náhrobků, litinových křížů 
a dalšího př íslušenství hrobů. 
Do aplikace Váš názor k tomu 
vložili přílohy s podrobnými infor-
macemi nejen o současném stavu 
starého hřbitova a jeho významu 
pro město, ale i další zprávy, jako 
katalog nejvýznamnějších náhrob-
ků, umělecko-historické vyhod-
nocení náhrobků a křížů, cenové 
nabídky na aktualizaci projektové 
dokumentace, obnovu kamenných 
náhrobků a litinových křížů.

Ač první téma obyvatele města 
nezaujalo a k diskuzi je nepřimělo, 
Velkomeziříčští hodlají v této elek-
tronické službě pokračovat. Dalších 
témat k vypsání se nabízí několik. 
„Nevím, jestli zrovna bazén,“ 
zvažuje starosta jedno z možných, 
neboť v této době právě probíhá ve 
městě další petice za výstavbu kry-
tého bazénu, kterou se bude muset 
vedení města posléze zabývat. „Na-
příklad můžeme dát lidem vybrat, 
zda chtějí postavit nový bazén, nebo 
opravit sál Jupiter clubu, aby mohli 
chodit na kulturní akce a v zimě na 
plesy,“ navrhuje R. Necid s tím, že 
by se chtěl pokusit vyvolat mezi 
lidmi diskuzi o tom, co je pro město 
potřebnější.

Martina Strnadová

Diskuze o Moránském hřbitově se setkala s nezájmem lidí

Hřbitov na Moráni prochází již od roku 2000 postupnou obnovou. 
K dokončení jeho celkové revitalizace bude ještě nutno napravit neutěšený 
stav neudržovaných hrobů a jejich příslušenství. 

„Na projektu obnovy hřbitova budeme pokračovat. Zadali jsme vypra-
cování aktualizace projektové dokumentace za téměř dvě stě tisíc korun,“ 
uvádí starosta Radovan Necid a doplňuje, že podle aktuální projektové 
dokumentace, fi nančních nákladů z ní vzešlých a samozřejmě i podle 
možností rozpočtu se pak vedení města rozhodne o dalším postupu. Zda 
obnoví asi dvacítku náhrobků s největším podílem kulturně historických 
hodnot a dále nejvýznamnějších osobností města a ostatní zakonzervuje, 
či zvolí jiný postup. Podstatné v této věci je i to, co na starém hřbitově 
je a není kulturní památkou. Podle starosty město nyní z ministerstva 
kultury obdrželo vyrozumění, že kamenné náhrobky ani litinové kříže 
kulturní památkou nejsou. „Což nám otevírá možnost opravit vše ře-
meslným způsobem a nikoliv sanacemi, jak si představovali památkáři 
v Telči,“ dodává. V tom je totiž zásadní rozdíl, zejména co se fi nančních 
nákladů týče. Dle nabídky akademického sochaře z roku 2007 by totiž 
třeba takové sanační a restaurátorské práce na jednom malém kamenném 
náhrobku vyšly na 39 tisíc, na středním 73 tisíc a na velkém dokonce na 132 
tisíc korun. Proti tomu oprava od řemeslníka vyjde nepochybně levněji.

Na Moránském hřbitově je víc než dvě stě hrobů. Ty kolem severní 
obvodové zdi patřily nejvýznamnějším osobnostem města – starostům, 
lékařům, továrníkům, učitelům či farářům, hroby s litinovými kříži 

Řeší konečnou podobu starého hřbitova
v dolní části hřbitova zase spíš chudším lidem. Ceněny jsou jejich ka-
menné náhrobky, některé z konce klasicismu nebo období historizujících 
slohů, součástí některých jsou i sochařská díla. Svůj význam má dnes 
i soubor litinových náhrobních křížů. Mnohé jsou poškozené, rozbité, 
nenacházejí se na svém původním místě. Nápisy na kamenných náhrobcích 
jsou nečitelné, litinové kříže jsou zrezivělé, ulámané. Okraje hrobů jsou 
narušeny. To vše vyžaduje nutnou nápravu, aby mohla být dokončena 
celková revitalizace hřbitova.

Starý hřbitov na Moráni svým významem přesahuje hranice regionu. 
Dochoval se totiž ve svém původním půdorysném uspořádání z období 
kolem roku 1550, kdy vznikl, a obsahuje významné prvky, jako jsou hřbi-
tovní kostel Nejsvětější Trojice, ohradní zeď s litinovými bránami, studna 
či také cenné kamenné náhrobky a litinové náhrobní kříže. Díky tomu 
byl celý areál hřbitovního kostela včetně hřbitova a poklony Panny Marie 
v roce 1970 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Obnova starého hřbitova začala v roce 2000. Během dvou let byla 
opravena hřbitovní zeď, vytvořen nový vstup do ulice Bezděkov, obno-
vena komunikace i kamenné schodiště, zeleň a osvětlení podél hlavních 
cest, vybudovány opěrné zídky, doplněn mobiliář a restaurován centrální 
kříž. Následně v letech 2003-2005 došlo k postupné rekonstrukci kostela 
Nejsvětější Trojice. Letos by měla být opravena poklona P. Marie na 
nárožní hřbitovní zdi.

Martina Strnadová

Kniha o P. Cyrilu 
Šímovi je ke koupi

Knížku o P. Cyrilu Šímovi, který 
působil v křižanovské farnosti a je 
zde také pohřben, mohou zájemci 
zakoupit za 180 Kč v sakristii kos-
tela v Křižanově a Heřmanově, dále 
v prodejně květin či v knihovně 
v budově radnice na křižanovském 
náměstí. Knihu sestavil Petr Uhlíř 
a byla vydána v letošním roce, kdy 
si farníci připomněli nedožité sté 
narozeniny otce Šímy.

Iva Horká, foto -pu-

Vzpomínku na oslavu padesátého výročí úmrtí kně-
ze a básníka Jakuba Demla z Tasova, která proběhla 
v únoru letošního roku v básníkově rodišti, uspořádali 
místní genealogové. Ti se pravidelně scházejí každé 
úterý odpoledne v Jupiter clubu. Přednášející mívají 
různá témata, to z minulého týdne patřilo právě De-
mlovi. Slova se proto ujal tasovský kněz 
P. Kryl. Krátce pohovořil o samotné 
oslavě, která začala v kostele mší sva-
tou a kázáním biskupa Pavla Posáda, 
poté pokračovala položením věnců na 
Demlův hrob či výstavou v kapli nebo 
památníku ve staré škole a končila 
v tamní sokolovně kulturním pásmem. 
Po páteru Krylovi na besedě s genealo-
gy promluvil kameraman Libor Smejkal 
z Velkého Meziříčí, který celý pořad 
natáčel a pro obec zpracoval DVD. 
Ukázku z něho pak pustil přítomným na 
přednášce. „Zaměřil jsem se na kázání 
biskupa Posáda,“ řekl L. Smejkal. Ten 
tedy k natočenému nesestříhanému 
slovu církevního představitele do 
klipu přidal také Demlovy fotografi e, 
tasovské exteriéry a další foto či video 
momentky související se slavným tasov-
ským rodákem. 

Vlastivědná a genealogická společ-
nost (VGS), fungující pod Jupiter clu-
bem Velké Meziříčí, oslaví zanedlouho 

dvacáté výročí. K tomu podle slov její předsedkyně 
dr. Heleny Švecové připravuje almanach. 

Do konce letošního roku jsou na programu ještě 
přednášky o povodních (i ve Velkém Meziříčí), 
o někdejším velkomeziříčském fotografovi Rudolfu 
Skopcovi, o Laponsku a další.                      Iva Horká

Genealogové zhlédli DVD ze vzpomínkového 
dne na spisovatele a kněze Jakuba Demla

Kameraman Libor Smejkal je autorem DVD ze vzpomínkového 
odpoledne k 50. výročí úmrtí P. Jakuba Demla (vlevo je na fotce 
Jakub Deml s Otokarem Březinou).                Foto: Iva Horká

◄ Litinové kříže na starém hřbitově tvoří unikátní soubor. Ale, bohužel, 
jsou všechny zrezivělé a vesměs ulámané.       Foto: Martina Strnadová
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Vážení čtenáři,
amatérské loutkářství funguje ve Velkém 

Meziříčí více než šedesát let. Tato tradice má 
i dnes své pokračovatele. Činnost loutkohe-
reckého souboru přispívá významnou měrou 
k zachování a rozvinutí kulturní tradice 
v oboru loutkářského umění, které se výrazně 
podílí na tvorbě kulturního dědictví pro další 
generace ve městě, regionu. Vytváří dětem 
prostor pro jejich fantazii, přispívá k utváření 
jejich charakterových vlastností.

Svým zázemím patří loutkové divadlo 
v Jupiter clubu k jedněm z nejhezčích v kraji 
Vysočina.

Duší loutkového divadla je loutkoherecký 
soubor, který ve svém volném čase využívá 
podmínek v Jupiter clubu a pravidelně na-
cvičuje pohádková představení pro nejmenší 
diváky. Soubor v dnešní době tvoří přibližně 
dvacet členů různých věkových skupin. Ně-
kteří z nich jsou už druhou generací loutkářů. 
Soubor je složen z vodičů a mluvičů – tudíž 
ke každé loutce patří dva jedinci. Jeden 
loutku ovládá a druhý jí propůjčuje svůj hlas. 
Každá z těchto činností je rozdílná a náročná 
v jiném ohledu. V souboru jsou členové, kteří 
ovládají obě činnosti. Loutkáři se neobejdou 
bez technické podpory – ozvučení, osvětlení, 
opony, režie, nápovědy a kulis. Každou po-
hádku je třeba z hlediska scény upravit podle 
technických i hereckých možností.

Loutkové divadlo s více jak šedesátiletou tradicí zahajuje sezonu
V depozitáři divadla je uloženo okolo 250 

loutek – např. tři kašpárci, čerti, princezny, 
draci, policisté, hajní a další. Kuriozitou 
je i loutka baletky, Míčka Flíčka, kostlivce 
apod. Nechybí i spousta zvířátek, jak domá-
cích, tak i například luční kobylka. Najdeme 
mezi nimi i velmi známé kopie televizních 
Broučků. Archiv obsahuje přibližně 120 
pohádek – od klasických (Broučci, Červená 
karkulka, Perníková chaloupka a jiné) přes 
místní pověsti až po modernější kusy pro 
dospělé (Krysař aj.). Ve spoustě pohádek je 
hlavním hrdinou Kašpárek, oblíbené jsou 
i pohádky se zvířátky, klasikou jsou čertov-
ské pohádky – dnes už patřící k vánočnímu 
času.

Loutky jsou dvojího druhu – marionety 
(vedené na provázcích shora) a javajky (ve-
dené na tyči zespodu). Jeviště je mobilní, 
jednoduchým způsobem se dá změnit – pro 
představení s javajkami.

V současné době pracuje loutkoherecký 
soubor pod vedením Katky Malouškové ve 
složení: Marie Doležalová, Martina Bradá-
čová, Lenka Maloušková, Lucie Pantůčková, 
Antonie Svobodová, Renata Šoukalová, Jana 
Štursová, Veronika Kozmonová, Lucie Au-
gustová, Petra Duchtíková, Radka Jiřičková, 
Jiří Severa, Ondřej Severa, Dominik Janou-
šek, Erik Janoušek, Vladimír Mikýsek, Aleš 
Pol, Radim Svoboda, Václav Slabý, Zdeněk 

Svoboda, Tomáš Mrazík a Ondřej Brejška.
Loutkoherecký soubor v období říjen–

březen odehraje téměř dvacet představení. 
Veškerá činnost jeho členů je dobrovolná, 
v době osobního volna. Pracují bez fi nanč-
ního ohodnocení, největší odměnou jsou pro 
ně rozzářené dětské oči.
Členové loutkohereckého souboru jsou 

úspěšnými pokračovateli bohaté tradice lout-
kového divadla. Vnášejí do něj nové impulsy 
a vylepšení. V loňském roce uspořádali ve 
spolupráci s pra-
covníky Jupiter 
clubu veškeré 
loutky, letos dá-
vají do pořádku 
archiv pohádek. 
O prázdninách, 
díky f inanční 
podpoře města 
(cca 300 t isíc 
Kč), proběhla 
modernizace 
loutkového di-
vadla. Zvuková 
a osvětlovací ka-
bina, která je ta-
kovým velínem 
divadélka, byla 
vybavena nový-
mi mixážními 

pulty pro světla i zvuk, včetně potřebných 
CD, CD-R A MP3 přehrávačů, zesilovačů 
a další nezbytné stmívací techniky. Byla 
provedena nová kabeláž mezi kabinou a je-
vištěm. Loutkoherci se mohou těšit na nové 
odposlechy i mikrofony.

Nic by tedy nemělo stát v cestě úspěšnému 
zahájení sezony. První představení – pohádka 
Míček Flíček –, proběhne 8. 10. 2011. Další 
pohádka bude O pyšné koze.

Katka Maloušková, Milan Dufek

Loutky v Jupiter clubu.  Ilustrační foto: archiv redakce Velkomeziříčska

Krajská dotace 
na obnovu 
památek 
bude mít 

nová pravidla
Nové zásady Zastupitelstva Kra-

je Vysočina pro poskytování dotací 
na zpracování předporojektové 
dokumentace obnovy kulturních 
památek na území Kraje Vysočina 
vystřídají každoročně vyhlašovaný 
grantový program Diagnóza pa-
mátek. „Přes tento grant se kraji 
podařilo během tří let podpořit 99 
žádostí s celkovou požadovanou 
výší podpory 2,2 milionu korun 
s tím, že každoročně poptávka 
převyšovala nabídku,“ upozorňuje 
Jaroslava Panáčková. Žadatelé – 
majitelé movitých i nemovitých 
památek budou moci žádat stejně 
jako v minulosti maximálně do 
výše 50 % nákladů na zpracování 
předprojektové dokumentace, a to 
maximálně do výše 25 tisíc korun, 
oproti grantu, jehož vyhlášení 
bylo vždy nejasné, má systémová 
dotace díky zasazení přímo do 
rozpočtu kraje stabilnější „exis-
tenční“ pozici.

Díky dosavadním dotacím kraje 
mohla být kompletně zpracován 
stavebně historický průzkum bý-
valé fary v Branišově u obce Ústí. 
Díky kvalitní dokumentaci už tři 
roky úspěšně majitelé opravují jak 
faru, tak hospodářské stavení. Kraj-
ský grant pomohl také odstartovat 
opravy kostela sv. Josefa v Miro-
šově u Jihlavy. Obec zpracovala za 
pomoci kraje nezbytné průzkumy 
a třetím rokem se jí daří postupovat 
v opravách.

Podpora Kraje Vysočina pro ob-
novu památek nekončí příspěvkem 
na předprojektovou dokumentaci, 
která zahrnuje například statické 
posudky, restaurátorské, stavebně 
historickénnebo mykologické prů-
zkumy, ale pokračuje dalším typem 
systémové dotace určené už přímo 
na stavební práce. Na ty kraj přispí-
vá od roku 2004, pokaždé částkou 
mezi 13–17 miliony korun.

Zásady pro poskytování dotací 
na zpracování předprojektové do-
kumentace musí ještě v listopadu 
schválit krajské zastupitelstvo.

Jitka Svatošová,
KrÚ kraje Vysočina

Skladatel a muzikant, ale také 
malíř a graf ik, to byl Oldř ich 
Inochovský z Velkého Meziříčí. 
Poslední svoji skladbu Zimní 
karaoke, kterou kapelník zdejší 
skupiny Geneze napsal pro vá-
noční koncert, si už nezahrál ani 
nezazpíval. Zemřel ve věku jeden-
apadesáti let loni o Vánocích, v den 
tradičního vánočního koncertu Ge-
neze, který se v posledních letech 
koná v kostele svatého Mikuláše. 
Rozloučení se konalo třicátého 
prosince 2010.

Vzpomínky na tohoto člově-
ka s uměleckou duší jsou stále 
živé. Chybí nejenom svojí rodině, 
bratrům, ale zcela bez pochyby 
ostatním členům Geneze a také 
fanouškům. Jak jinak vzpomenout 
na muzikanta a skladatele, než 
koncertem. Jeden z nich se usku-
tečnil právě předminulý týden ve 
velkomeziříčském Špitálku. „Celý 
večer bude věnován písničkám 
Oldy Inochovského – těm, které 
otextoval, nebo které zkomponoval 
celé. Napsal také většinu průvod-
ních textů koncertů, některé budou 
dnes večer také použity. Přeji vám 
příjemný poslech při malém ohléd-
nutí za dvacetiletou tvorbou tohoto 
kumštýře a našeho kamaráda,“ 
řekla v úvodu Lidka Vidláková, 
která koncert uváděla.

Poté zazněly skladby z první-
ho samostatného cédéčka Malý 
svatebčan, vydaného v roce 1999, 
či převzaté písně, jež Oldřich Ino-
chovský opatřil zdařilými českými 
texty. „Žánr folku, který je Genezi 
stále velmi blízký, je ve světě vy-
mezen různě – od country stylu 
až po hudbu národních etnik. A že 
měl Olda široký tvůrčí rozsah, 
propracoval se ve skladbě Salsa 
až ke žhavému folklóru Latinské 
Ameriky,“ přiblížila v průběhu 
vystoupení L. Vidláková jeho tvor-

Geneze hrála skladby 
Oldřicha Inochovského

bu. Muzikanti z Geneze nabídli 
také dvě skladby zpívané formou 
‚a capella‘, plné chvalozpěvů. „Ty 
lze shrnout do pouhých tří slov: 
úcta, chvála, radost. Jednoduchý 
a zároveň působivý obsah textu je 
ještě umocněn neotřelou hudební 
aranží,“ připomněla moderátorka. 
A takové byly Inochovského texty, 
zdánlivě prosté, ale vždy měly co 
říct. Právě tento druh tvorby bude 
na velkomeziříčské hudební scéně 
chybět.                Připr.: Iva Horká

Skupina Geneze během zkoušky na Vzpomínkový koncert s písničkami 
Oldy Inochovského.                                                      Foto: Luděk Kyselý

Se třičtvrtěhodinovým zpožděním, jež způsobila 
havárie na dálnici, začalo divadelní představení ar-
gentinského dramatika Vrátila se jednou v noci. Herci 
jedoucí z Prahy do Velkého Meziříčí uvízli v koloně, 
a tak do Jupiter clubu, který hru uváděl v rámci pod-
zimní divadelní sezony, dorazili (vyjma V. Vydry) 
později než měli. Počáteční rozladění diváků se ale 
záhy rozplynulo. Čekala na ně totiž více než dvouho-
dinová zábava se skvělými hereckými výkony, přede-
vším Václava Vydry, Libuše Švormové, Jany Malé, 
Libora Hrušky, Martina Zahálky a dalších. Inscenaci 
režíroval Radovan Lipus, 
tvůrce pořadu Šumná města, 
v němž se kdysi objevily také 
stavby z Velkého Meziříčí či 
vila Jakuba Demla v Tasově, 
a to pro ostravské a vinohrad-
ské divadlo. Příběh v sobě 
s latinskoamerickou lehkostí 
spojoval ironii a banální té-
mata s hlubšími, až zásadními 
náměty. Zápletka, kdy mrtvá 
matka ze záhrobí vstoupila 
svému synovi znovu do ži-
vota proto, že chtěla poznat 
svoji budoucí snachu, je sama 
o sobě originální. Nabídla 
jeden z pohledů na svět, který 
mnohým říká, že smrtí nic ne-
končí, ale také to, jak je dobré 
mít vyrovnané vztahy se svý-
mi blízkými ještě před tím, 
než zemřou. Všechny matky 
v sále pak také mohly vidět 
samy sebe, jak někdy svojí 

Matka odešla usmířená zpět na onen svět
přílišnou péčí svoje potomky‚otravují‘, a dětem pak 
komedie ukazuje, že to s nimi (většinou) rodiče my-
slí nakonec dobře. Ve hře se prolínal svět mrtvých 
s živými s lehkou samozřejmostí možná proto, že 
v některých zemích Jižní Ameriky nejsou tyto světy 
odděleny tak přísně, jako je tomu u nás. Příbuzní se na 
hrobech svých předků setkávají, pořádají pikniky, ve-
sele rozprávějí, hodují a také svým mrtvým vyprávějí 
vše, co prožívají. Podobně jako tomu bylo i u hlavního 
hrdiny, který si s matkou vše ‚vyříkal‘ a mohli pak oba 
spokojeně žít svoje ,životy‘.                          Iva Horká

Svébytný písničkář Pavel Žal-
man Lohonka, který na folkové 
scéně působí již drahně let, se zno-
vu objevil ve Velkém Meziříčí. Se 
svojí skupinou Žalman a spol., již 

Žalman se k nám po letech vrátil. Fanoušci nezapomněli

tvoří další dva hudebníci Jan Brož 
s Petrem Novotným a zpěvačka 
Jindř iška Petráková, provdaná 
Brožová, koncertoval v zaplněném 
kinosále Jupiter clubu minulý 

týden. Stalo se tak po více než 
jedenácti letech, naposledy Žalman 
a spol. křtili v našem městě svoje 
nové cédéčko Ve znamení ryb 
v březnu roku 2000. Kromě výše 
zmíněných muzikantů se Lohonka 
objevuje ještě v seskupení Žalman 
a přátelé, kde kromě Novotného 
hraje Tonda Hlaváč a zpívá Šárka 
Benetková.

V tomto podzimním vystoupení 
Pavel Lohonka nabídl průřez svojí 
tvorby od písniček z raného pů-
sobení, přes tradicionály, skladby 
převzaté, až po nové písně, lido-
vé nevyjímaje. Tato písničková 
přehlídka od amerického folku 
k českým lidovkám zahrnovala 
vesměs známé songy, a to nejen 
Dylanovy, – kupříkladu Dej mi 
tón, Glory Mississippi či Dálnice 
číslo 5 od Gordona Lightfoota 
a další. Vzpomínkou na Žalmanův 
pobyt v Kanadě v roce 1996 se stal 
evergreen Ho, ho Watanay. „Po-
tkali jsme se tam s pravými indiány 
a tuhle indiánskou ukolébavku 
jsme jim věnovali,“ řekl nostalgic-

ky pětašedesátiletý 
Lohonka. Ten pak 
nevynechal ani stej-
nojmennou úst řed-
ní melodii ze svého 
posled ně  v ydané -
ho  cé déčk a  Mez i 
kameny, k níž přidal 
další písně z onoho 
nosiče jako třeba Ro-
dičové tyranové. Zpě-
vačka Jindřiška se pak 
blýskla svojí hrou na 
irskou fl étnu a další 
nástroje. Krom toho 
v jejím podání zazně-
la například Venko-
vanka, Avalon a další. 
Všichni dohromady 
pak ještě posluchače 
– krom všudypřítom-
ného humoru – potě-
šili Jantarovou zemí, 
Divokým horským 
tymiánem, ale ne-
chyběla ani rytmická 
Rána v trávě s už klasickou vy-
tleskávačkou, lidová Byla vojna, 

Václav Vydra, který ztvárnil hlavní roli, a herecká partnerka Jana Malá jako 
jeho snoubenka.                                                                   Foto: Iva Horká

Zpěvačka a hráčka na fl étny a rytmické nástroje 
Jindřiška Brožová se skupinou Žalman a spol. 
vystupuje od roku 1997.        Foto: Iva Horká

Pavel Žalman Lohonka ve Velkém Meziříčí vystupuje od začátku devade-
sátých let minulého století. Nyní hraje ponejvíce v sestavě Žalman a spol. 
S ní se představil i minulý týden v kinosále Jupiter clubu, který koncert 
pořádal.                                                                           Foto: Iva Horká

byla či poetická Nezacházej slunce 
v úplném závěru.            Iva Horká
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SKUPINA PEARLŠTEJN VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM.
KŘTÍ JE TUTO SOBOTU NA ZÁBAVĚ V OSLAVICI

Apoštolská 
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.

Bližší info: www.ac-vm.cz

K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Být jako Bůh
Katolický kolega, s nímž se ve vytváření obsahu této rubriky střídám, 

zakončil svůj poslední článek myšlenkou o skrytém ateistickém postoji, 
který nejvíce trápí dnešní svět a člověka. Tomuto postoji dal výstižný 
název – Já sám sobě jsem Pánem. I já tento postoj vnímám jako něco 
nebezpečného a ohrožujícího. Jak svůdné totiž je si život zařizovat jen 
podle svého, případně jen podle úzkého okruhu svých nejbližších – např. 
organizovat si čas, jak se mi to hodí, co mne baví, jak se cítím. Jak přitaž-
livé je rozhodovat, co je dobré a co špatné podle toho, jak je to pro mne 
osobně výhodné. Být sám sobě šéfem – to je ono, to se člověku líbí. Co 
mi bude nějaký nebeský šéf, který kdo ví, jestli vůbec existuje, mluvit 
do života! Slova jako nárok, povinnost, pravidla, řád, odpovědnost vůči 
druhým či nějakému celku se dnes nenosí a neradi je slyšíme.

Žijeme v době mnoha nabídek a možností. Svět se dnes podobá vel-
kému tržišti, oproti dřívějším dobám se denně musíme mnohonásobně 
vícekrát rozhodovat, čemu dáme přednost před ostatním. Jen si s těmi 
mnoha nabídkami a možnostmi nějak nevíme rady, možná jsme z toho 
neustálého rozhodování unaveni. A že by se nějak ve velkém dostavovala 
životní spokojenost, to se nezdá. Lidé, kteří se s citem dovedou starat 
o lidskou duši a rozumí jí – ať už to jsou vnímaví faráři, psychologové, 
psychoterapeuti či psychiatři – se denně setkávají s lidmi zažívajícími 
životní prázdnotu. Ne nadarmo nazval jeden francouzský sociolog knihu 
o dnešní době právě Éra prázdnoty.

Asi to vše souvisí i s lidskou touhou být jako Bůh, o které vypráví už 
prastarý biblický příběh o Adamovi a Evě. Takto žít znamená s koneč-
nou platností určovat, co je dobré a zlé, a nevnímat autoritu, která mne 
přesahuje, a nemít k ní žádný respekt. Z toho plyne snaha stát vždy ve 
středu a neumět odhlédnout od sebe, nebo se případně tlačit dopředu 
a druhé odstrkovat stranou.

Je nějaká alternativa? Ve shodě s křesťanskou tradicí ji vidím v tom 
vzdát se svého božího komplexu – tzn. nehrát si na Boha, nechtít nad 
druhými panovat, ale přijímat je jako sobě rovné. Je-li Bůh mým pánem 
(a ne já sám), jsem osvobozen od jiných pánů a získávám odstup od všech 
a všeho, co si na Pána hraje, i od sebe sama. Není právě v tom cesta 
k vnitřní svobodě, životní zakotvenosti a smysluplnosti?     Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 5. do 9. 10. 2011
Středa 5. 10.
 7.00 mše sv. za Františka Pikulu a syna Jana o. L. Sz.
DPS 10.00 mše sv. o. M. P.
19.00 Oslavice – mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 6. 10. – 1. čtvrtek – den modlitby za duchovní povolání
 7.00 mše sv. za manželku a syna, za rodiče Blahovy
 a Peškovy o. M. P.
17.30 pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Vídeň – mše sv. o. M. P.
Pátek 7. 10. památka Panny Marie Růžencové – 1. pátek
 8.00 mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrbovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Janu Chylíkovou a celou živou rodinu o. M. P.
13.00 Domov pro seniory – mše sv. o. M. P.
Sobota 8. 10.
 7.00 mše sv. za rodiče Chytkovy a Krčálovy a celou přízeň
 a duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za Josefa Doležala z Pavlova, syna Josefa
 a duše v očistci o. L. Sz.
Neděle 9. 10. – 28. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Ludmilu Vokurkovou, manžela,
 rodiče Navrátilovy a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Stehlíkovu
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti, za zemřelou rodinu Markovu o. L. Sz.
17.30 růžencová pobožnost o. M. P.
18.00 mše sv. za Jaroslava Černého, jeho rodiče
 a Aloisii a Theodora Křehlíkovy o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 na faře bude náboženství pro mládež a starší děti. Ve 
čtvrtek od 9.00 bude návštěva nemocných a večer pak budou modlitby 
za nová kněžská povolání. V 17.30 bude pobožnost na 
přímluvu Madony Velkomeziříčské – Matky a Královny 
všech kněží a potom mše sv. s eucharistickou adorací. Ve 
čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V tomto 
roce se chceme věnovat Bibli. V pátek od 8.30 do sobotního 
rána bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 
bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V pátek v 19.00 v Hrbově bude mše sv. pro biřmovance 4., 5., 6. skupiny. 
V sobotu v 19.30 bude 5. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele a na faře. Příští sbírka bude na úhradu za elektřinu 
v kostelích a kaplích. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2012 
– 55 Kč/ks.                                                                                             -ls-

Velkomeziříčské kapele Pearl-
štejn vychází po šesti letech nové 
album s názvem Př ijdu hned. 
Hovoříme o něm s baskytaristou 
Ladislavem Koženým.
Jak byste charakterizoval novou 
desku? V čem se liší od těch před-
chozích?

Dřív jsme skládali hodně do-
hromady. S nápadem přišel ten, 
či onen. Nová deska je z devěta-
devadesáti procent založená na 
nápadech z dílny klávesisty Honzy 
Chatrného. Nechali jsme mu pro-
stor, protože je z nás nejmladší 
a má z nás největší šťávu. Znovu 
jsme opustili písničkovou tvorbu 
a vrátili se k věcem, kde nás to 
baví jako muzikanty, kde jsou 

pasáže, nad kterými jsme museli 
zapřemýšlet.

Nejdů ležitější ale je, jak se 
k tomu lidé zachovají. Přirovnal 
bych to k tomu, že jsme si stoupli 
na golfové odpaliště, odpálili jsme 
míček a budeme čekat, kam dopad-
ne. Na celé práci je nejdůležitější, 
co po křtu a dalším měsíci řeknou 
posluchači.
Kdo skládá hudbu a kdo texty?

Důležitá je melodická linka 
zpěvu, a tu vytváří Richard La-
vička. Není to nic jednoduchého. 
Zpěváků je spousta. Ale těch, kteří 
si sednou s klavíristou hrajícím 
pár akordů a dokážou z toho tvořit 
nějakou melodii a frázování, je 
málo. Hudbu tedy půl napůl skládají 

Richard s Honzou a texty píšu já.
Jaké žánry posluchači na desce 
naleznou?

Je tam jedna bigbítová písnička, 
která byla zpočátku dělaná jako re-
cese na dnešní bigbít. Nahráli jsme 
také swingovou skladbu, jež má být 
poctou té době. Je tam trochu z fun-
ky a z jazzu. Odráží se to od toho, 
co kapela jako taková poslouchá.
Kde jste nahrávali a jak dlouho?

Nahrávali jsme v Jámách u Žďá-
ru nad Sázavou ve studiu Vladimíra 
Budíka. Stihli jsme to v rekordně 
krátkém čase. Na předchozí desce 
jsme pracovali deset dní včetně mí-
chání. Tentokrát jsme měli natočeno 
za čtyři dny, plus čas na další úpra-
vy. Dohromady to zabralo asi šest 
dní po dvanácti hodinách denně.
Je natáčení náročné? Přece je-
nom je to šest dní, dvanáct hodin 
denně…

Není náročné hraní jako takové, 
ale je to zátěž na hlavu, protože 
člověk musí pořád přemýšlet. Pís-
ničku slyšíme dvacetkrát, třicetkrát 
a pořád musíme být soustředěni na 
každý detail. Je to zábava a koníček, 
když ale večer odjíždíme domů, 
jsme unavení.
Na co z natáčení určitě nezapo-
menete?

Přišel tam padesátiletý chlap 
v kraťasech a sandálech, bratr ma-
jitele studia. Zrovna jsme dotáčeli 
a míchali nějaké zpěvy a on přišel, 
poslouchal je a začal do toho mluvit, 
což nikdo nemá moc rád. Radil, 
jak by se to mělo zpívat, dokonce 
to i sám předzpívával. Pak holky 

točily vokály a cítili jsme, že to 
není ono, že je potřeba s aranží něco 
udělat. Nakonec jsme zjistili, že měl 
ve všem pravdu. Ženské vokály 
skvěle přearanžoval. Musím uznat, 
že to, co jsme měli nazkoušené, bylo 
celé špatně.
Jak dlouhá doba uplynula od 
napsání první písničky až po 
dotočení alba?

Nezačali jsme písničky skládat se 
záměrem, že chceme za půl roku jet 
točit. Přichází to s postupem času, 
netlačí se na pilu. Nejstarší písnička 
z desky vznikla před třemi roky, 
nejmladší jsme napsali dva týdny 
před tím, než jsme šli do studia. Je 
tam velké rozmezí.
Plánuje i křest?

K řest se uskuteční 8. ř íjna 
v Oslavici. Je to spojeno s více-
generační zábavou, kde vystoupí 
i další kapely. Odehrajeme pouze 
desku, nezazní starší písničky.

INFOBOX
Kapela Pearlštejn vznikla 
v roce 1995 a zpočátku se 
věnovala pouze instrumentální 
bluesové hudbě. Muzikanti se 
bavili tím, že si šli jednou týd-
ně zahrát do garáže. Časem ale 
začali improvizace tvořit do 
souvislých částí a s příchodem 
Richarda Lavičky obohatili 
skladby o zpěv. V současné 
době má kapela sedm členů. 
Deska Přijdu hned je třetím 
plnohodnotným albem.

Lucie Pavelcová

 Stojící zleva: Ladislav Kožený, Leoš Chatrný, Josef Vokurka, Jitka 
Komínková, Tereza Smejkalová, Jan Chatrný. Dole: Richard Lavička.

Foto: archiv skupiny Pearlštejn

Do pohádky se minulou neděli odpoledne vydali Měřínští. Na tamním 
náměstíčku startovala tradiční cesta Pohádkovým lesem, na níž čekaly 
pohádkové bytosti. Děti tak mohly kupříkladu u kostela, kde bylo jedno 
ze stanovišť, potkat Šmouly či pak na louce pod sjezdovkou třeba zase 
princeznu Arabelu a její sestru a další milá stvoření, ale i ta strašidelná. 
Během cesty účastníci plnili záludné úkoly či odpovídali na zvídavé 
otázky. Za to je pak u lyžařské chaty čekala odměna – dobré jídlo a pití.

„Jsme překvapeni, že přišlo tolik dětí,“ pochvaloval si jeden z organizá-
torů Zdeněk Vlach, který vysokou návštěvnost přikládal mimo jiné také 
slunečnému a teplému podzimnímu počasí. Aby se nenudili ani dospělí, 
byl pro ně připraven doprovodný program – jízda na průmyslovém mo-
tocyklu Rahier. Ten navrhl motocyklový závodník Ivo Kaštan z Velkého 
Meziříčí a vyrábí ho zdejší fi rma Agados. Jízda lákala nejenom dospělé, 
ale také děti, které povozili jejich tatínkové. Samy totiž na motorku 
nasednout z bezpečnostních důvodů nemohly. Ty se pak vydováděly 
při soutěžích a dalších atrakcích určených jenom pro ně.         Iva Horká
► Na pohádkové cestě čekaly nejen princezny.             Foto: Iva Horká
(Více foto: www. velkomeziricsko.cz/fotogalerie.)

Měřínští putovali pohádkovým lesem

Prim mezi draky drželi šmoulové
(Pokračování ze strany 1.) Alespoň podle mínění pořadatelů a návštěvnosti 
desátého ročníku, kdy na ni zavítalo na pět tisíc návštěvníků, což nemá 
obdoby. Letos jich sice tolik nebylo, ale pořadatelé se shodli, že dobré čtyři 
tisícovky přišly, neboť krásný, slunečný, teplý den k návštěvě takové akce 
přímo vybízel. Návštěvníci se počítají těžko, neboť jedni odejdou a druzí 
zase přijdou, a tak je to během celého odpoledne. „Říkám, že je to taková 
pouť,“ vystihl to jeden z hlavních pořadatelů Pavel Janšta. Všechny tedy 
vyčíslit nelze, ale soutěžící s draky určitě ano. Letos se jich přihlásilo 
celkem 213. A jak si vedli? V první kategorii rodičů s dětmi do sedmi let 
zvítězil v konkurenci 117 soutěžících Jan Lászlo z Třebíče před druhou 
Lucií Mladou z Velkého Meziříčí a Martinem Dvořákem taktéž domácím. 
I druhá kategorie dětí od 8 do 11 let měla silné zastoupení 65 draků. První 

místo vybojovala se svým výtvorem Sabina Lászlová z Třebíče, druhá 
byla Monika Vidláková z Oslavice a třetí příčku obsadil Karel Stojan 
z Velkého Meziříčí. Ve třetí kategorii od 12 do 15 let se utkalo 24 soutěží-
cích a vyhrála Eliška Dvořáková, za ní skončila Radka Uchytilová a třetí 
Vanda Zubková, všechny z Velkého Meziříčí. Konečně ve čtvrté otevřené 
kategorii soutěžících od 16 let byl mezi sedmi první Vít Hadraba z Hartví-
kovic, druhý Ivo Taneček z Újezdu u Černé Hory a třetí zdejší tým Art 21.

„Vyšlo nám počasí, příprava, sponzoři se k nám zachovali velmi slušně, 
návštěvnost je veliká,“ vyjádřil spokojenost s průběhem letošní drakiády 
za hlavní pořadatele Josef Komínek a dodal, „chtěl bych poděkovat všem, 
kteří přišli, za krásné odpoledne. Budeme s drakiádou pokračovat, do 
dvacítky určitě.“ I Pavel Janšta vyjádřil odhodlání pustit se do přípravy 
dalšího ročníku. „Před devatenácti lety mě napadla taková myšlenka, 
dát dohromady tým pořadatelů a uspořádat pro stovku, dvě stovky lidí 
takovouhle akci. A vidíte to, je to úplně jinak,“ poznamenal k letošní četné 
účasti. „Jsme tomu hrozně rádi. Ale bez sponzorů a bez lidí, kteří kolem 
toho makají jak šroubci, by to nešlo,“ připomněl a dodal, že se budou 
snažit i nadále, neboť Velké Meziříčí je třeba stále propagovat. S dra-
kiádou na Fajťáku byl spokojený i Jaroslav Janíček z Velkého Meziříčí, 
který ji s dcerou navštěvuje každoročně už devět let. „Akorát by mohl 
víc foukat vítr,“ podotkl.

Větrno, jak bývá na Fajtově kopci obvyklé, tentokrát skutečně příliš 
nebylo. Ale i ten, komu drak nelétal, se mohl zabavit. Ať již tanečními 
vystoupeními Kosatek, písničkami Petra Bendeho na hlavním pódiu či 
kapely Stetson u skibaru, nebo třeba jízdou na koni. Letos totiž na drakiádu 
poprvé zavítali členové Jezdecké stáje Granus ze Stránecké Zhoře, kteří 
nejprve s pěti koňmi předvedli skok mohutnosti až do 150 cm a poté vozili 
zadarmo děti. Malým zájemcům o dovádění byly k dispozici oblíbené 
atrakce jako nafukovací a skákací skluzavka či lezecká věž. Další si mohli 
nechat na obličej namalovat nějaký ornament. Pro ty, kteří si žádají raději 
trochu adrenalinu a sjížděli na terénních tříkolkách sjezdovku nebo na 
kolech bike park, byl v provozu vlek.                         Martina Strnadová

Koně z Jezdecké stáje Granus byli lákadlem pro malé i velké. 
Foto: Martina Strnadová

Českobratrská 
církev

evangelická
9. 10.:

9 hodin – křestní bohoslužby,
17 hodin – setkání střední 

generace 

Husův dům, U Světlé 24, 
bližší informace:

www.velke-mezirici.evang-
net.cz
-PJ-



■ Elektrickou míchačku, cir-
kulárku. Dále prodám zachovalý 
kuchyňský kachlový sporák, kom-
binovaný kuchyňský sporák, starší 
sedací soupravu, mahagonovou 
obývací stěnu, koženkovou roho-
vou lavici s úložným prostorem, 
rozkládací stůl + 4 židle. Vše cena 
dohodou. Tel.: 732 871 390.
Koupím
■ Kamna Petry. Tel.: 604 707 111.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti

■  P r o d á m novo s t av bu 
3 + kk, 1 km od Velkého Mezi-
říčí, zastavěná plocha 120 m2, 
pozemek 650 m2. Termín ko-
laudace – konec roku 2011. RK 
– nevolat! Tel.: 774 747 808.

■ Prodám nebo vyměním byt 
3+1 v Mostištích nedaleko přehra-
dy u Nemocnice sv. Zdislavy. Jde 
o lokalitu vhodnou ke klidnému 
bydlení v přírodě. Byt je v dob-
rém stavu, cihlový, má nová okna 
a je zateplený. Možnost pronájmu 
zahrady. Byt bych vyměnila za 
3+1 nebo 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Plocha 83 m2 + sklep. Cena do-
hodou. Tel.: 776 687 761, e-mail: 
dvorakova78@seznam.cz

■ Prodám rodinný dvougene-
rační dům v obci Tasov 2+1, 1+1 
po celkové rekonstrukci. Částečně 
zateplený, velká zahrada. Topení na 
pevná paliva, plyn. Cena dohodou. 
Tel.: 731 112 597.
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Oznámení o realizaci projektu
Dne 1. 7. 2011 byla v našem Domově pro seniory Velké Meziříčí za-

hájena realizace projektu Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu, který 
je spolufi nancován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu 
České republiky.
Název projektu: Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
Název příjemce dotace, 
realizátor projektu: Domov pro seniory Velké Meziříčí,
 příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00066
Zahájení projektu: 1. července 2011
Ukončení projektu: 30. června 2012
Poskytnutá dotace: 746.090,40 Kč
● Popis projektu:

Domov pro seniory Velké Meziříčí chce tímto projektem zajistit svým 
pracovníkům znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro posky-
tování trvale kvalitních sociálních služeb. Prostřednictvím dalšího 
odborného celoživotního vzdělávání pomůžeme našim zaměstnancům 
udržet si odbornou způsobilost k výkonu profese, zajistíme prohlou-
bení všeobecných i specifi ckých odborných znalostí, zdokonalení 
praktických dovedností a rozvoj profesních kompetencí. Tematické 
okruhy vzdělávání vycházejí z výstupů analýzy vzdělávacích potřeb 
pracovníků Domova pro seniory Velké Meziříčí.

● Cíle projektu:
Primárním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvalifi kace, 
znalostí a odborné způsobilosti pracovníků Domova pro seniory Velké 

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Dny otevřených dveří:
Sociální služby města Velkého Meziříčí,

11. a 12. 10. 2011, od 9 do 16 hodin
Domov pro seniory, Zdenky Vorlové 2160,

12. 10., od 10 do 17 hodin.

Nemocnice svaté Zdislavy, a. s.,
přijme

sociální
pracovnici.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru sociálně právním, 
znalost Zákona 108/2006 Sb. nutná.
Kontaktní osoba Ambrožová Erika, vrchní sestra NsZ, 
tel.: 566 512 384.

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

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

Prodám
■ Sporák na tuhá paliva, kamna 
zn. Petra. Cena dohodou. Tel.: 
605 318 073.
■ Hrušky podzimní k okamžité 
konzumaci 6 Kč/kg, hrušky pozd-
ní tvrdé 5 Kč/kg, odhlášený Jawa 
Pionýr, pojízdný, výborný motor 
– 1.800 Kč, pultový mrazák Calex 
120 l – funkční – 800 Kč, novou 
kameninovu rouru 1 m/20 cm, 
vhodnou na tah kouře pod udír-
nu – 120 Kč, kameninový oblouk 
60/15 cm – 50 Kč. Velké Meziříčí. 
Tel.: 566 522 741.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Očkovaná a odčervená, pěkná. 
Odběr možný ihned. Fenečky. Tel.: 
606 719 566, 602 539 604.
■ Teplovodní kotel na tuhá 
paliva Slokov 27 kW, 3 sezony 
v provozu. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
731 457 459.
■ Motocykl Kawasaki Z1000. 
Barva orig. zelená, r. v. 2003, 
najeto 25 000 km. Je v krásném 
a udržovaném stavu. K motocyklu 
přidám zdarma orig. bundu Kawa-
saki. Cena 80 000 Kč. Dohodou 
možná i sleva. Více info na tel.: 
728 430 083, volejte po 18. hodině.
■ Kovářský buchar, Prako typ 
Kap 70. Tel.: 607 524 358.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
živé/pů lka 35/45 Kč/kg. Tel.: 
602 732 803.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odběr brambor od 
poloviny září, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Multikar M 24 valník, solidní 
stav, bez TP, nutno udělat brzdy 
– 13.000 Kč. Dále prodám PVC 
trubku silnostěnnou, používanou 
na závlahu, stočenou do kruhu 50 m 
v celku, průměr 65 mm – cena do-
hodou. Malotraktor domácí výroby 
s motorem Trabant, hydraulika, 
pluh. kultivátor – dohoda. Koberec 
5×4 m – béžové barvy – levně. Jašek 
Josef, Šibeník 343, Křižanov.
■ Macešky. Odběr podzim, jaro. 
Cena 6 Kč/ks. Tel.: 737 767 876.
■ Baterii 12 V, louhovou. V dob-
rém stavu. Tel.: 737 542 592.

■ Myčku Bosch, 12 sad, ve vel-
mi dobrém stavu. Levně. Tel.: 
776 345 347.
■ Skleníkové tabule – 50 ks, 
nepoužité, rozměr 150×48 cm, 
tloušťka 4 mm. Vhodné na skleník, 
za symbolickou cenu 10 Kč za jednu 
tabuli. Tel.: 566 522 496.
■ Strojek na uzavírání plechovek 
za 1.000 Kč. Tel.: 604 707 111.
■ Konferenční stolek. Cena doho-
dou. Tel.: 737 446 218.
■ Štěňata něm. špice bílého, 
středního. Bez PP. K odběru za-
čátkem října. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
737 986 734.
■ Ohýbačku plechu klempířskou. 
Tel.: 732 365 235.
■ Trekingové kolo Author, pán-
ské. Tel.: 725 784 109.

Brambory konzumní, baleno 
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Měřín. 
Tel.: 732 914 159.

■ Tažený secí stroj, šíře setí 
150 cm. Plně  f unkční. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 732 914 159.
■  Brambory Kar in, Mara-
bel, Milva, Adéla a Yetti. Cena 
4 Kč/kg. Při odběru nad 150 kg 
doprava zdarma. Tel.: 775 333 021.
■ Konzumní brambory. Bale-
no po 25 kg, cena 5 Kč/kg. Tel.: 
737 916 835.
■ Brambory konzumní, ruční 
sběr s možností uskladnění, cena 
dohodou. Dále prodám včelí med 
lesní, květový a pastový, cena od 
80 Kč/kg. Tel.: 608 949 273.
■ Brambory na uskladnění. Cena 
400 Kč/q. Tel.: 566 544 005.
■ Brambory konzumní, 5 Kč. 
Tel.: 739 574 516.
■ Brambory Adéla. Cena 4 Kč/kg. 
Odpad brambory 1 q/50 Kč. Tel.: 
608 874 458 – večer.
■ Zařízení prodejny: prosklenou 
lednici LTH – HG – 500 G (3 roky 
v provozu), prosklenou vitrínu Pen-
guin III. – 1,5 m, mrazák pultový 
600 l, pokladnu Sharp, atd. Cena 
dohodou. Tel.: 776 006 514.
■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
76–90 Kč plus sklenice. Do VM 
možný dovoz. Tel.: 725 085 058.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

Prodám zemědělskou used-
lost v Račicích (10 km od 
Nového Města n. M.) + pole 
a les. Tel: 737 381 180.

■ 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
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 840 914.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.
■ Nabízím pronájem bytu 2+1, ul. 
Kolmá, VM. Možnost nastěhování 
ihned. Info na tel.: 777 158 797.
■ Hledám spolubydlícího do zaří-
zeného bytu ve VM. Nízký nájem! 
Info na tel.: 774 523 864.
■ Pronajmu byt 1+kk v Jihlavě 
na ulici Okružní. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nástup možný ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu garsonku ve Velkém 
Meziříčí poblíž centra. Garsonka 
se nachází v klidném a příjemném 
prostředí okrasné zahrady. Možnost 
pronájmu i garáže ve dvoře domu. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu jižní byt 2+kk s bal-
konem. Ulice Hornoměstská od 
15. 10. 2011. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu garsonku ve Velkém 
Meziříčí, na ul. Novosady, volná od 
15. 10. Tel.: 733 247 065.
Různé
■ Hledám učitele/učitelku an-
gličtiny (základy), mohu pouze 
v sobotu, VM. Tel.: 606 175 714.
■ Doučím německý jazyk. Bližší 
informace na tel.: 737 446 218.
■  Nauč ím účetn ict v í  – da-
ňová poradkyně, praxe 18 let, 
c e n a  d o h o d o u .  K o n t a k t : 
marie.valikova@seznam.cz, tel. 
775 074 646.
Daruji
■ Kámen v Tasově za odvoz – 
spěchá, tel: 602 315 900.
Seznámení
■ Spolehlivý padesátník z ves-
nice hledá přítelkyni. Podzim ve 
dvou. Tel.: 603 320 513.

Meziříčí a v důsledku toho pak trvalé zvýšení kvality sociálních služeb 
a zajištění kvalitní, bezpečné a odborné péče o naše klienty.
Sekundárním cílem projektu je naplnění nař ízení zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, týkající se povinného vzdě-
lávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
a naplnění standardu kvality sociálních služeb číslo 10 Profesní 
rozvoj zaměstnanců.
Terciárním cílem projektu je naplnění požadavků z výstupu interní 
analýzy, která zjišťovala vzdělávací potřeby jak zaměstnavatele – po-
skytovatele sociální služby, tak samotných pracovníků.

● Cílové skupiny:
Do projektu budou jako účastníci vzdělávání zapojeni zaměstnanci 
Domova pro seniory Velké Meziříčí. Cílovou skupinu projektu tvoří 
vedoucí pracovníci (3 zaměstnanci), sociální pracovníci (2 zaměstnanci) 
a pracovníci v sociálních službách (24 zaměstnanců).

● Výsledky projektu:
Celoživotní další odborné vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách bude realizováno for-
mou jednodenních akreditovaných vzdělávacích programů. Uskuteční 
se celkem 16 kurzů, kterými projde na 260 frekventantů.

● Díky realizaci projektu dojde:
– v souladu se zákonem o sociálních službách k naplnění potřeby 

dalšího vzdělávání zaměstnanců,
– k rozvoji vědomostí, intelektových schopností zaměstnanců, k po-

sílení jejich osobnosti, získání seberefl exe,
– zvýšení odolnosti vůči zátěži, zvýšení motivace,
– k odbornému růstu zaměstnanců, a tím k vyšší uplatnitelnosti na 

trhu práce,
– k naplnění standardů sociálních služeb a udržení vysoké úrovně 

a kvality poskytovaných služeb.
● Vedoucí projektu:

Bc. Helena Chalupová, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí

Turistické a informační centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnáctidenní

stolní kalendářestolní kalendáře
s perokresbamis perokresbami
Oldřicha Inochovského.Oldřicha Inochovského.
Cena kalendáře 90 Kč.

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II je rozsáhlý regionální 
projekt fi nancovaný v rámci Operačního programu životní prostředí 
2007-2013 Evropskou unií (72,7 %), Státním fondem životního prostředí 
ČR (4,3 %) a regionálními svazky měst a obcí (23 %). Zahrnuje celkem 
čtyři regiony – Blanensko, Jihlavsko, Třebíčsko a Žďársko.

V regionu Žďársko je základní cena podprojektu dle smlouvy o dílo 
se zhotovitelem 346.330.210 Kč bez DPH, oproti předpokládané ceně 
v žádosti o dotace 665.690.000 Kč včetně rezervy. To je 57 % původně 
předpokládaných fi nančních nákladů.

Finanční náklady jednotlivých staveb 
Velkomeziříčska:

* Velké Meziříčí – rekonstrukce ČOV na konečnou kapacitu 22 300 EO 
(ekvivalentních obyvatel) za 144.634.369 Kč bez DPH a doplnění 2 km 
chybějící kanalizace za 19.385.465 Kč bez DPH.

* Mostiště – doplnění 6,7 km chybějící kanalizace za 40.966.541 Kč 
bez DPH.

* Oslavice – doplnění 6,5 km chybějící kanalizace za 36.761.271 Kč 
bez DPH.

Rekonstrukce čistírny
je za svojí čtvrtinou

(Pokračování ze strany 1.)

Rekonstrukcí prochází i hlavní budova čistírny, kolem níž vyrostly nové 
stavby.                                                                Foto: Martina Strnadová

Čistírně odpadních vod přibyly nové objekty, které zvýší její kapacitu. 
Foto: Martina Strnadová



Velko mezi-
říčsko v pdf
Čtete raději infor-
mace z počítače než 
papírové noviny?
Objednejte si týde-
ník Velkomeziříčsko 
v elektronické po-
době. Zašlete poža-
davek do redakce 
(velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz). 
Týdeník v pdf vám bude zasílán na vaši e-mailovou adresu. Jeho cena je 
6 Kč. Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979.
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Nyní k ASX ZDARMAzimní kola16“ slitinové disky vyhřívání sedadelUŠETŘÍTE45 000 Kč

*

PRO OPRAVDOVÝ SVĚT
Na skutečných silnicích potřebujete vůz, který je silný, 
bezpečný a pohodlný nejen na papíře. 

od 429 900 Kč

od 499 900 Kč
sleva až 120 000 Kč

Mitsubishi ASX je nejúspornější SUV s pohonem 4x4 a kombinovanou spotřebou pouhých 5,7 l/100 km. Nabízí Vám největší 
zavazadlový prostor ve své třídě o objemu 488 l, 7 airbagů a klimatizaci již v základní výbavě. Mitsubishi Outlander s revolučním 
motorem 2.2 DI-D MIVEC a vyspělým pohonem 4x4 potěší jízdní dynamikou a zároveň extrémně nízkou spotřebou. Přináší komfort 
až pro 7 osob a řadu unikátních technologických řešení.

www.mitsubishi-motors.cz
ASX – Kombinovaná spotřeba: 5,7–6,0 l/100 km, emise CO

2
: 135–150 g/km; OUTLANDER – Kombinovaná spotřeba: 6,3–8,4 l/100 km, emise CO

2
: 165–195 g/km

AUTO... s.r.o. | Nádražní 67, Žďár nad Sázavou

tel.: 605 298 195 | e-mail: mprodej@auto-auto.cz | www.auto-auto.cz

* Platí při koupi Mitsubishi ASX s motorem 1.6 MIVEC a pro model Mitsubishi ASX s motorem 1.8 DI-D MIVEC při využití Mitsubishi Finance.

MI_OUTLANDER_ASX_182x128_BW.indd   1 29.9.11   18:05

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníka do nástrojárny pro nově vznikající pozici:

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru
• min. 3 roky praxe na obdobné pozici
• znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů
• dobrá znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou
• znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
• znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výhodou
• schopnost systematicky pracovat, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů
• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

Nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických vý-

sledcích firmy
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Akademie J. A. Komenského, Komenského 1, Žďár nad Sázavou
Tel. 566 623 361, 732 184 041,
e-mail: akademiezdar@seznam.cz, www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ SEMINÁŘE
1. Zdravotní pojištění – aktuální stav a změny od roku 2012

Dne: 20. října 2011, lektor: Ing. Luboš Pavlík, VZP KP pro 
Jihomoravský kraj

2.  Malá důchodová reforma a změny v důchodovém pojištění
Dne: 25. října 2011, lektorka: Bc. Taťána Sojková 

3. Jak správně postupovat při vedení personální agendy 
a odměňování po novele zákoníku práce od 1. 1. 2012
Dne: 18. listopadu 2011, lektorka: Ing. Alena Chládková, 
personální poradkyně, mzdová auditorka

4. Zákon o nemocenském pojištění a zákon o pojistném na 
sociální zabezpečení  v roce 2011 a připravované změny v 2012
Dne: 24. listopadu 2011, lektorka: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, 
vedoucí odboru sociálního pojištění 

Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1 
ve Žďáře nad Sázavou. Zahájení vždy v 8.30 hodin. Bližší informace 
na www.akademiezdar.wbs.cz

Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, 
vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů 
a BOZP.

Prodejna
Třebíčská ul. 1540
Velké Meziříčí
tel. 566 522 068
mobil 777 250 230

Zahajuje
od 15. 10. 2011 do 31. 10. 2011,
z důvodu stěhování do nových prostor,

veškerého sortimentu se slevou 5 %,
u vybraných položek sleva až 30 %.
Nevztahuje se na hutní materiál.               Těšíme se na vaši návštěvu

Tel.: 732 846 836.

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

Menší pokrývačské práce,
výměna žlabů, mazání hřebenů, 
plechování komínů atd. Volat po 
18. hodině na tel.: 604 441 501.

Od středy 12. října mají možnost všichni fanoušci současné hudby a neo-
třelých originálních tanečních stylů tančit Street Dance pod vedením několi-
kanásobné mistryně republiky Kateřiny Novotné z Brna. Hudební styly jako 
hip hop, house, lockin, popin, break dance, new style a další se rozezní každou 
středu v Novém Svitu. „Moc se na děti těším, je to pro mě výzva,“ říká Katka, 
„zatím jsem trénovala jen ve velkém zaběhlém brněnském klubu, ale správně 
motivovat začátečníky je mnohem těžší. Proto 
kromě moderních sestav připravuji hry, plá-
nuji soutěže a  ystoupení, nikoho ale nebudu 
nutit. V tom vidím jedno z hlavních pozitiv 
tance, je vhodný i pro stydlivější osobnosti 
a postupně jim dodává sebejistotu. Sebestřed-
né děti se zase naučí občas přizpůsobit partě 
kamarádů.“ Ale i dospělí a mládež si přijdou 
na své, ke zlepšení jejich kondičky a nálady 
přispějí hodiny Street Dance naplánované ve 
večerním čase. 

Pro malé i velké příznivce spíše tempera-
mentní latino hudby jsou připraveny kurzy 
latinsko-amerických tanců pro ženy (od pá 
7. 10. ve sportovním centru), latinsko-ame-
rických tanců pro páry (od út 11. 10. v Novém 
Svitu), zumby (po, út, pá ve sportovním 
centru, ve čt v Jupiter clubu) a zumbatomicu 
pro děti (od po 3. 10. ve Sportovním centru).

Jestli jste propásli svou první hodinu, ne-
věšte hlavu, na www.TanecniSkolaAura.cz 
čekají na opozdilce ještě přihlášky.  -jb- (pi)

STREET DANCE, ZUMBA, LATINA. Nepropásněte příležitost!

► Street Dance v Novém 
Svitu na náměstí.

Zumba v nově zrekonstruovaném Sportovní centru na Poštovní 
ulici (bývalá Charita).             2× foto: archiv Taneční školy Aura

VÝPRODEJ
VZOROVÝCH 

KUCHYŇSKÝCH 
LINEK,

STOLŮ A ŽIDLÍ
Bližší informace:
Kuchyňské studio

Komenského 5/119,
Velké Meziříčí.

Tel. 736 484 768.

AKCE –50 %

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda
nabízí k prodeji

konzumní brambory na uskladnění,
cena 3 Kč/kg vč. DPH,

dále nabízíme

vykrmená prasata
cena 1 kg/32 Kč vč. DPH.

Informace a objednávky na tel.: 566 522 972.

NÁPLŇ PRÁCE:
– seřizování vstřikovacích lisů – uvolnění strojů k výrobě
– provádění nezbytné provozní údržby
– zodpovědnost za kvalitu vyráběných dílů
KVALIFIKACE/POŽADAVKY:
– vyučení v oboru – strojní zámečník, mechanik CNC strojů apod.
– praxe v oboru a zkušenost se vstřikolisy výhodou
– pracovitost, zodpovědnost, fl exibilita, manuální zručnost
NABÍZÍME: 
– plnohodnotné zaškolení
– zázemí moderní a expandující zahraniční společnosti
– fi remní benefi ty; možnost dalšího profesního růstu
– fi nanční ohodnocení odpovídající znalostem a schopnostem uchazeče
– fi remní vzdělávací programy, jazykové kurzy
– možnost nástupu ihned.
Pokud vás výše uvedená nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis 
na e-mailovou adresu: martin.pospichal@itwcz.com. 
Za projevený zájem předem děkujeme, kandidáty zařazené do užšího 
výběru pozveme k osobnímu pohovoru.
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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

VÝZVA

KINO JUPITER – ŘÍJEN 2011DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

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

Hra je monologem starší dámy, kte-
rá prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona 
sama. V dnešní době tvrdého kultu 
mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, 
jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás pře-
kvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Pěvecký sbor HARMONIE při Základní škole Školní Velké Meziříčí
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí

vás srdečně zvou na reprízu muzikálu

ve středu 19. října 2011 od 17 hodin do velkého sálu Jupiter clubu. 
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti. Prodej vstupenek na program. 

oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5.

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.
Dne 3. října 2011 již uplynulo 18 let, 
co tragicky zahynul náš syn
Jaroslav Král
z Blízkova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají zarmoucení 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává. 
Dnes, 5. října 2011, uplynul rok, co nás navždy opustil pan 
Zdeněk Remer 
z Dobré Vody. 

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou a syn Zdeněk. 

Dne 10. 10. 2011 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí našeho dobrého 
a věrného kamaráda
Miloše Peterky
z Jabloňova,
který odešel náhle bez rozloučení 
z našeho kruhu.
Vzpomínají kamarádi z Jabloňova.

Děkujeme všem, kteří se dne 17. 9. 2011 přišli naposledy rozloučit s naší 
drahou manželkou, maminkou a babičkou, paní
Alenou Štěpánkovou
z Olší nad Oslavou.
Děkujeme také za písemné kondolence. 

Zarmoucená rodina

Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně společenské organizace 
– Jupiter clubu, s. r. o. Rádi bychom v připravované publikaci zachytili 
činnost nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí 
zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. Byly to JKP, SK ROH 
Vysočina či kulturní spolky. S ohledem na nedostatek informací se na 
vás obracíme s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), 
fotografi e nebo jiné související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při 
zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Středisko Chaloupky, o. p. s., pracoviště Ostrůvek Velké Meziříčí vás 
zve na tradiční podzimní Cestu do podzemí. V pátek 14. října 2011 ji 
zahájíme v 17 hodin vyprávěním a promítáním fotografi í Vlastislava 
Káni, který nás zasvětí do tajemství speleologie a v sobotu 15. října 2011 
budeme v 8 hodin pokračovat terénní exkurzí do Moravského krasu, při 
které navštívíme i místa veřejnosti běžně nepřístupná (předpokládaný 
návrat mezi 18. a 19. hodinou). Cena exkurze: 300 Kč dospělí, 200 Kč děti 
a 550 Kč rodinné vstupné. Přihlášky na exkurzi a bližší informace ohledně 
vybavení na tel.: 566 522 831, 731 440 924, e-mail: ostruvek@chaloupky.
cz nebo přímo v kanceláři střediska nejpozději do 12. října 2011.
Cesta do podzemí je jednou z dvaceti akcí pořádaných v rámci oslav 
20. výročí Chaloupek. Těšíme se na vás!

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2011 V 17.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Pamatujete na primitivní dětský diaprojektor?
Přijďte s prcky, kteří ještě nechodí do školy!

Uvelebíme se, uvaříme čaj, nakrojíme bábovku a zpomalíme.
Komentáře ke statickým okénkům vymýšlí Ivana Vaňková.
P. S.: Vezměte drobotině bačkůrky a nalaďte se retro!                  -iv-

Plán přednášek Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti, o. s., při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter club ŘÍJEN

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-

Pátek 7., sobota 8. v 18 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad 
Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do 
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normál-
ním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou 
Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně 
zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém 
životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, 
která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné 
Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. 
Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, 
který se právě ocitl na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci svých 
nových pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný svět pohádek, který se 
zlými silami snaží ovládnout komiksový gangster Crashman. Žákyni 2.B 
čeká nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, 
přelstít komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince. Po-
hádka ČR pro malé i velké. Režie Václav Vorlíček.V hlavní roli P. Černoc-
ká, H. Nováčková, J. Hrušínský, P. Nárožný, J. Somr. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 90 minut
Středa 12. v 19.30 hodin
ZKAŽENÁ ÚČA
Komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli C. Diaz, 
J. Timberlake, L. Punch, J. Segel. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Sobota 15. v 19.30 hodin
MECHANIK ZABIJÁK
Akční krimi thriller USA, původní znění, české titulky. Režie S. West.
Mládeži přístupný
Vstupné: 74, 76 Kč 93 minut
Úterý 18. v 19.30 hodin
SUPER 8
Mysteriózní sci-fi  thriller USA, český dabing. V hlavní roli J. Courtney, 
K. Chandler a další. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 112 minut
Středa 19. v 19.30 hodin
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER
Akční dobrodružný sci-fi  fi lm USA, původní znění, české titulky. Mlá-
deži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 125 minut
Pátek 21., sobota 22. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná animovaná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin Filmový klub
BRATŘI
Režie Jim Sheridan.Válečné drama USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 50, 75 Kč 105 minut

Sbor dobrovolných hasičů ve 
Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 
22. října 2011 v sále hasičské 

zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje sku-
pina F. K. Music Františka 

Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. 

Občerstvení a točené pivo 
zajištěno. 

Informace na tel.: 
733 212 517.

Srdečně zvou pořadatelé

Sajtna Kochánov
pořádá 15. 10. 2011

v kulturním domě Vídeň

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice. Máš rá-
d(a) pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? A je ti 
alespoň 7 let? Pak neváhej a přijď mezi nás! Tancujeme kla-
sické country a line dance. Více na www.kosatky.tym.cz, tel.: 
739 470 248 (Tomáš Vidlák), e-mail: prectisi3@seznam.cz

Dny otevřených ateliérů a galerií 
výtvarníků kraje Vysočina

Kraj Vysočina prostřednictvím příspěvkové 
organizace Muzea Vysočiny v Havlíčko-
vě Brodě organizuje společně s ostatní-
mi par tnery v rámci česko-rakouského 
projektu Porta culturae akci Dny otevře-
ných ateliérů. Více informací naleznete na 
www.vysocina-kultura.cz, www.portaculturae.cz
Na Vysočině zpřístupní své ateliéry výtvarníci od 8. do 9. 10. V našem 
regionu to jsou:
► Bořivoj Pejchal – sobota 8. 10. od 8 do 11 hodin v galerii realitní 

kanceláře Reality Vysočina, Náměstí 4, Velké Meziříčí, neděle 9. 10. 
od 12 do 18 hodin v galerii U Bašty 1, Velké Meziříčí.

► Jana Mikysková – sobota 8. 10., 10–20 hodin, neděle 9. 10., 10–16 ho-
din. Ateliér V Podloubí, Novosady 36, Velké Meziříčí

► Martina Pospíšilová – sobota 8. a neděle 9. 10., 9–12, 15– 18 hodin. 
U Světlé 22, Velké Meziříčí

► Galerie Dvorek – Jaromír Bursa, sobota 8. a neděle 9. 10., 10–20 ho-
din, Meziříčská 109, Křižanov

► Sdružení Slepíši – sobota 8. 10., 13–18 hodin, neděle 9. 10., 13–16 ho-
din. Výtvarně-řemeslná škola a dílna pro nevidoucí založená na ATM 
technice (Axmanova technika modelování), Tasov 3.

Zdroj: www.vysocina-kultura.cz

Zubní pohotovost
Sobota 8. 10. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 688 235. Neděle 9. 10. MUDr. Romana Konečná, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, tel.: 533 618 060. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny.                                                       Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
6. 10. od 7.15 do 15.00 h, ul. Mírová 1773/51, 1774/49, 1775/47, 
1776/45, 1777/43, 1882/55, 1885/55. Od 8.15 do 15.45 h, ul. Zden-
ky Vorlové, po jedné straně od č. p. 2067 po č. p. 2023. Od 7.15 do 
15.45  h, AutoDobrovolný 10, BigBoard, Gremis, ElektroVM, Pe-
chaSan, Weckman, Skryjová, odběr. stanice: Vezeko (č. 201291), 
Evra2 (č. 201039), Gremis (č. 701713).                                       -E.ON-

Dne 8. října 2011 oslaví své 90. narozeniny pan 
Karel Homola 
z Olší nad Oslavou. 

Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a štěstí do dalších let 
přejí děti s rodinami. 
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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 4. l istopadu 2011 
v 19. 30 hodin v k inosále 
JC, vstupné 190 Kč, rezerva-
ce a prodej vstupenek na tel. 
566 782 004 (001) nebo na pro-
gram. oddělení JC.

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 

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

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. Prodej vstupenek na prog. oddělení, 
tel.: 566 782 004–5.
Výzva k odběru vstupenek.

POD VEDENÍM HANY CEJPKOVÉ
kurzovné 2.200 Kč (16 lekcí, lekce – dvě 
vyučovací hodiny); zahájení ve čtvrtek 6. říj-
na 2011, ukončení 9. února 2012; v keramické 
dílně v Jupiter clubu – suterén; cena zahrnuje 
materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, 
výpal keramiky. Každý čtvrtek cca v 16 hodin, 
při větším počtu zájemců proběhnou 2 kurzy (první 15.00–16.30, 
druhý 17.00 –18.30). Seznámení s různými technikami – modelování 
a výroba dekorativní a užitkové keramiky; práce na hrnčířském kruhu.
Více informací 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.

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

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.
Jsme rádi, že hru Caveman máte možnost 
zhlédnout i u nás v Jupiter clubu. O toto 
představení je obrovský zájem a bývá na něj ve všech městech 
beznadějně vyprodáno.
V této one man show hrají v alternaci Jan Holík nebo Jakub Slach.
Pátek 14. října v 19.30 hodin ve velkém sále JC, vstupné 290 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 001 nebo na pro-
gram. oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout, 
jinak budou dány do volného prodeje! Změna programu vyhrazena! 
Není součástí předplatného.                                                        -zh-

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. 
a 22. října 2011 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Muzikanti Ladislava Prudíka pořá-
dají v neděli 30. října 2011 na velkém sále Jupiter clubu od 15.30 hodin

Zpěvačka Debbi vyráží na své první klubové turné Debbi Metaxa tour 
2011. Se svou doprovodnou kapelou se představí ve čtrnácti městech České 
republiky. Zahraje nejen repertoár ze svého prvního alba, včetně Písně 
roku Touch The Sun, ale i své další oblíbené hity. Ve Velkém Meziříčí 
vystoupí na veřejné generálce 13. 10. 2011 od 19 hodin. Předprodej 
vstupenek na program. odd. JC (80 Kč, na místě 100 Kč).                 -zh-

K tanci i poslechu hrají dechové, ale i populární skladby.
Přijďte příjemně strávit odpoledne. 
Vstupné: 100 Kč, stolová úprava. Rezervace míst 
a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 004-5.

Pátek 21. října 2011 19.30 hodin, 
velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 

* Muzeum Velké Meziříčí

Anna Franková – odkaz pro současnost
do 31. 10. Výstava zapůjčená ze Židovského muzea v Praze. Základ 
tvoří příběh rodiny Frankových, jejichž osud je 
zasazen do kontextu světových událostí a histo-
rie holocaustu. Jde o českou verzi mezinárodní 
putovní výstavy Nadace Anny Frankové 
v Amsterodamu, kterou již navštívilo přes 
5 milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. 

* Jupiter club, výstavní síň

Petr Fafílek
Nálady Vysočiny
prode jn í  v ýs t ava  ob r a z ů , 
do 31. 10. 2011, v pracovní dny 
8 – 16 hodin, neděle 14 – 16 
hodin.

* Jupiter club, předsálí kina, 
do 7. 10.

Výstava prací členů ZÚ DDM VM,
prac. dny 8–16 hodin nebo před každým fi lmovým před-
stavením. Výstava pořádaná ve spolupráci DDM VM 
a Jupiter clubem. 

* Galerie Dvorek, Meziříčská 109, Křižanov

Vosková batika Heleny Berkové,
do 22. 10. 2011.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá PLES V BÍLÉM

* pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin 
je BÍLÁ PRODLOUŽENÁ v pátek 11. listopadu 2011 od 19 hodin

* pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin je 
BÍLÁ PRODLOUŽENÁ v sobotu 12. listopadu 2011 od 19 hodin. 

Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstupné pro veřejnost: 100 Kč, 20 Kč 
místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek NA OBA PLESY je zahájen od 5. října 
2011 na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (005).

Pátek 25. listopadu 2011 v 19.30 hodin
Vstupné: 300 Kč
Rezervace a prodej vstupenek od 5. října 2011, tel.: 566 782 004, 001
nebo na program. oddělení JC.

Neděle 11. prosince 2011 v 19.30 hodin
Vstupné: 300 Kč
Rezervace a prodej vstupenek od 5. října 2011, 
tel.: 566 782 004, 001 nebo na program. oddělení JC.

Čtvrtky 6., 20. a 27. 10., velký sál v 18.30 a 19.30 hodin,
cvičí ing. Jiří Bánovský (Taneční škola Aura Brno).

20. 11 2011 v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu.
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě

Bezpochyby znáte pořad televize HBO, Na Stojáka. Z toho formátu 
zvaný „stand-up comedy“ vychází také pořad Komici, s. r. o., který 
můžete navštívit 16. 11. ve velkomeziříčském Jupiter clubu. Originální 
podoba pořadu vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich 
se bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut 
je zkouší pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Slavným 
americkým příkladem byl komik Lenny Bruce, kterého ve známém fi lmu 
Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman.
Do Velkého Meziříčí jsme pozvali opravdu silnou sestavu komiků, a to 

Ivu Pazderkovou známou jako blbá 
blondýna, Miloše Knora, Karla 
Hynka a Rudu z Ostravy. Aby 
měl pořad atmosféru, zvolili jsme 
stolovou úpravu sálu. Vstupenky 
jsou již v prodeji na programovém 
oddělení Jupiter clubu za 190 Kč. 
„Stand up comedy čili sólové vý-
stupy bavičů, specialita angloame-
rických barů, je snad nejkrutějším 
testem komiků. Na rozdíl od tele-
vizních estrád tu nikdo nevelí pub-
liku, kdy má vděčně reagovat, her-
ci se nemohou opřít o Zlaté slavíky 
ani o baletky. Kdo nedokáže, aby 
se divák zvedl od sklenky, natož 
odložil doutník a zaplácal, je vyří-
zen,“ napsala o tomto specifi ckém 
žánru Mirka Spáčilová.          -pp-

Radost z našich rukou
Vernisáž v pátek 
14. 10. v 15 hodin.
Výstava pořádaná ve spolupráci 
Dětského střediska Březejc a Ju-
piter clubu.

Předsálí kina JC, 
od 14. do 31. 10. 2011



Oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí

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.
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Pohár Vysočina
ST VM – TJ Žďár nad Sázavou 6:4
Body: Pokorný Jan 3/0, Říkovský 
Aleš 2/1, Klíma Petr 1/2

KP 1
ST VM – Sokol Náměšť n. O. 10:0
Body: Říkovský Aleš 2/0, Klíma 
Petr 2/0, Kampas Jan 2/0, Pokorný 
Jan 2/0
Čtyřhra: Pokorný, Kampas; Klíma, 
Řikovský
V sobotu 24. 9. jsme odehráli další 
kolo poháru. Naši hráči přivítali 
divizní družstvo a dlouholetého 
rivala TJ Žďár. Toto utkání sli-
bovalo velký boj a kvalitní stolní 
tenis obou družstev. Do zápasu 
jsme nasadili tu nejsilnější možnou 
sestavu, kterou máme. Úvodní 
čtyřhra dopadla pro naše borce 
špatně, kde Říkovský s Klímou 
neměli sebemenší šanci k úspěchu. 
Následující dvě dvojhry skončily 

naší výhrou, a tím vedl náš tým 
2:1. Do remízového stavu 3:3 byl 
souboj naprosto vyrovnaný. Poté 
jsme zaskočili Žďár a dostali se do 
vedení 5:3. Na tento stav už hosté 
nedokázali reagovat a v konečném 
výsledku 6:4 prohráli. Sebejistý 
výkon Pokorného, který dokázal 
mimo jiné porazit i hostující jed-
ničku Veselského R. 3:0 na sety, 
měl zásadní vliv na naši celkovou 
výhru. Ze čtyř pohárových utkání, 
máme plný počet bodů.
O týden později se také rozběhla 
nová sezona v podobě krajských 
přeborů. Naše áčko hrálo doma 
a přivítalo družstvo z Náměště. 
Lepší vstup do soutěže jsme si 
nemohli více přát, hosté odjeli s nej-
vyšším debaklem 10:0. Všichni naši 
hráči vyhráli všechny své zápasy. 
Za čtrnáct dní nás čeká o dost sil-
nější soupeř. Jedem ven do Chotě-
boře a do Chmelné. Oba protivníci 
hráli minulý ročník divizi.   -pk-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Spartak 
Pelhřimov B 2527:2531 * 3:5
Baloun 430:418 Pohanová
Korydek 427:417 Skotáková
Lavický B. 457:384 Schindler
Kováč 415:429 Jakube
Lavický Ji. 412:442 Benda
Starý 386:441 Linhart L.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ BOPO Třebíč C – TJ Spartak 
VM B 1538:1615 * 2:4
Brabencová 312:399 Krejska
Kolářová 407:386 Lavický Jo.
Ježková M. 400:420 Kamenský
Krutišová 419:410 Víteček
TJ Spartak VM C – TJ Start 
Jihlava B 1550:1624 * 1:5
Weiss V. 414:399 Paluska
Šišpela 359:378 Mutl
Mátl 401:424 Zvolánek
Lavický F. 376:423 Matějka
TJ Spartak VM D – TJ Třebíč E
1626:1644 * 3:3
Fajmonová 383:380 Brátka
Trnka 429:380 Kasáček
Mičková 391:465 Šimek
Mička 423:419 Toman   -sta-

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Rozsochy 2:1
Mohelno – Křižanov 0:0
 1. Želetava 9 7 1 1 33:12 22
 2. Hrotovice 9 7 1 1 32:13 22
 3. Telč 9 6 2 1 22:8 20
 4. Stařeč 9 6 1 2 13:9 19
 5. Křižanov 9 6 1 2 13:13 19
 6. Vrchovina B 9 5 2 2 14:4 17
 7. Bystřice n. P. B 9 4 1 4 16:27 13
 8. Jakubov 9 4 0 5 14:15 12
 9. Šebkovice 9 3 0 6 11:15 9
10. Přibyslavice 9 2 3 4 20:25 9
11. Studenec 9 2 1 6 15:26 7
12. Měřín 9 2 0 7 11:20 6
13. Rozsochy 9 1 2 6 8:12 5
14. Mohelno 9 0 1 8 10:33 1

OP mužů II. třída
Nedvědice – O. Bítýška 5:0 (3:0)
Branky: Prudký Zdeněk 2, Havíř 
Petr, Havlíček Michal, Doušek 
Jakub; ŽK: 1:1
Bory – Rovečné 2:1 (1:1)
Branky: Vaculík Petr, Vávra Martin – 
Bednář Leoš; Rozhodčí: Teplý Radek
V. Bíteš B – O. Bítýška 7:0 (4:0)
Branky: Klusák Michal 2, Rozum 

David 2, Čech Mar tin, Suchý 
Oldřich, Loup Tomáš; Rozhodčí: 
Teplý Radek, Večeřa Pavel, Dvořák 
Ondřej; ŽK: 3:0
Bory – Nedvědice 5:3 (4:0)
Branky: Hlaváč Zdeněk, Vaculík 
Petr, Vávra Martin, Todorov Patrik, 
Chalupa Vojtěch – Jirásek Lukáš, 
Darkwah Michael, Štourač Jakub; 
Rozhodčí: Budín Jan
Radostín – Nová Ves B 5:2 (2:2)
Branky: Vokoun Pavel 2, Kozel 
Lukáš 2, Fabík Antonín – Starý 
Pavel 2; Rozhodčí: Jurka; ŽK: 2:2
 1. Nedvědice 9 7 0 2 34:15 21
 2. Bory 9 6 2 1 27:19 20
 3. Rovečné 9 6 0 3 13:11 18
 4. V. Bíteš B 8 5 2 1 18:3 17
 5. Nová Ves B 9 5 1 3 28:22 16
 6. Rad. Svratka 9 5 1 3 18:15 16
 7. Hamry 9 4 2 3 18:15 14
 8. Ujčov 8 3 2 3 13:16 11
 9. Bobrová 8 3 1 4 14:13 10
10. Počítky 9 3 1 5 17:19 10
11. Radostín 8 2 0 6 17:24 6
12. D. Rožínka 8 1 3 4 9:28 6
13. Svratka 8 1 1 6 10:18 4
14. O. Bítýška 9 1 0 8 9:27 3

Zdroj: www.fotbal.cz

Mladší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 
VM 5:6 (3:1, 1:4, 1:1)
Branky HHK: 9. Úlovec (Havliš), 
21. Havliš, 28. Úlovec, 33. Juda M. 
(Karásek), 33. Havliš, 48. Úlovec. 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák 
M., Bíbr, Barák, Havliš, Juda M., 
Krůza, Pacal, Řepa, Pražák, Třeš-
tík, Šandera, Báňa M., Janoušek, 
Karásek, Loup, Úlovec. Rozhodčí: 
Matějka, Vazač. Vyloučení: 5:4.
HHK VM – SKLH Žďár n. S. 4:8 
(2:4, 1:2, 1:2)
Branky HHK: 10. Úlovec (Báňa 
M.), 19. Úlovec (Havliš, Juda M.), 
36. Juda M. (Havliš), 43. Bíbr. 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Bezák M., Janoušek, Karásek, 
Loup, Barák, Havliš, Úlovec, Juda 
M., Krůza, Pacal, Řepa, Pražák, 
Třeštík, Šandera. Rozhodčí: Kavi-
na, Pekárek.
Vyloučení: 3:7, využití: 2:0, v osla-
bení: 0:1. Diváků: 30.

Starší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 

VM 18:1 (9:0, 3:0, 6:1)
Branka HHK: 44. Dvořák. Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Mar-
ková, Báňa D., Pacalová – Strnad, 
Dvořák, Pavelka – Šilpoch, Nevěč-
ný, Kapusta – Juráček. Rozhodčí: 
Matějka, Vazač. Vyloučení: 2:5, 
využití: 3:0.
HHK VM – SKLH Žďár n. S. 3:15 
(1:6, 2:7, 0:2)
Branka HHK: 11. Pavelka (Strnad), 
23. Strnad, 24. Strnad (Nevěčný, 
Kapusta). Sestava HHK: Juda J. 
– Kampas F., Marková, Báňa D., 
Pacalová – Strnad, Dvořák, Pavelka 
– Šilpoch, Nevěčný, Kapusta. Roz-
hodčí: Kavina – Pekárek, Pospíšil. 
Vyloučení: 2:3, využití: 0:2, v osla-
bení: 0:1, navíc: Strnad (HHK) 
10 min. OT. Střely na branku: 22:57.

Program na tento týden:
Sobota 8. 10. 2011
HC Hlinsko – HHK ml. žáci, začá-
tek utkání v 9.00 (ZS Hlinsko)
HC Hlinsko – HHK st. žáci, začátek 
utkání v 11.00 (ZS Hlinsko)

-hhk-

MSDD
Starší dorost

FC VM – FC Slovan Havl. Brod 
4:0 (1:0)
Branky: 2× Polanský (49.) a (80.), 
Bárta (28.), Bradáč (88.). Rozhodčí: 
Sedlář – Šula, Straka. Sestava: Do-
hnal – Maloušek, Štefka, Jahoda, 
Bradáč – Ráček, Prchal (81. Š. Os-
trý), Láznička, Bárta (60. Kameník) 
– Polanský (86. Pól) – Hejtmánek 
(76. Rosický).
V 9. kole jsme hráli malé derby 
s Havlíčkovým Brodem, který 
se nacházel před tímto zápasem 
o jeden bod před námi. K utkání 
jsme konečně nastoupili v plné síle.
Na začátku utkání ve 3. min. se po 
autovém vhazování uvolnil do ma-
lého vápna Polanský, ale bohužel, 
zblokovaná střela skončila na břev-
ně. V 9. min. opět přišla obrovská 
příležitost domácích, když v samo-
statném úniku nedokázal proměnit 
Polanský jasný gól, jen trefi l dobře 
stojícího brankáře hostí. V 11. min. 
po výborném sklepnutí Polanského 
se do slibné šance dostal Bárta, 
ale v poslední chvíli byl nečistým 
skluzem zastaven. Ve 14. min. 
střílel Maloušek z 25 metrů těsně 
vedle tyče. O dvě minuty později 
se po rohu míč dostal k Ráčkovi, 
ale jeho střelu bez problémů chytil 
brankář. Ve 22. min. udělal Prchal 
třem host. obráncům ve vápně 
kličku, ale střela skončila vedle 
brány. Ve 28. min. jsme se dočkali 
konečně vytouženého gólu, když 
Polanského centr se dostal k Bár-
tovi a Bárta z první vstřelil gól. 
Soupeře jsme dostávali stále pod 
velký tlak. Ve 31. min. se dostal 
před Dohnala Prokš, ale tomu se-
lhala na poslední chvíli střelecká 
muška. O minutu později musel 
Dohnal z PVK vyrazit míč na roh. 
Ve 35. min. skončil PVK Jahody 
na tyči. Ve 44. min. byl ve vápně 
zastaven šlapákem Prchal, ale 
píšťalka sudího zůstala němá. Do 
kabin se šlo za stavu 1:0.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili velice dobře, když ve 49. min. 
Prchal poslal do úniku Polanského, 
který střelou podél brankáře rozvl-
nil síť hostů. V 60. min. se dostal 
špatně zahraný roh hostí k Hejt-
mánkovi, ale ten v jasné gólové 
šanci nedal gól. V 61. min. zahrával 
Prchal roh na Jahodu, ale ten hla-
vičkoval nad břevno. V 69. min. 
Pazderka prošel středem hřiště přes 
naši středovou obranu, ale na po-
slední chvíli musel přízemní střelu 
k tyči vyrazit Dohnal na roh. V 80. 
min. Prchal prošel středem hřiště, 
následně př ihrál mezi obránci 
Polanskému, který přehodil host. 
brankáře a zvýšil naše skóre na 3:0. 
V 88. min. Š. Ostrý přihrával Pó-
lovi, který poslal kolmicí do běhu 
Rosickému, jenž zkušeně předal 

do malého vápna k Bradáčovi, jenž 
gólem do prázdné brány završil 
skóre na konečných 4:0.
„Soupeře jsme naprosto ve všech 
směrech přehráli. Umožnil nám 
zahrát si kombinační fotbal. V zá-
pase mě můžou mrzet jen zahozené 
gólové šance. Jsem rád, že hráči 
potvrdili na domácím hřišti vítěz-
ství z minulého venkovního zápasu 
proti vedoucímu Blansku,“ dodal 
trenér Libor Smejkal ml.

-ls-
Ml. dorost

FK APOS Blansko – FC VM 
2:1 (0:1)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, 
Novotný, Juda – Kurečka, Ná-
pravník, Nevoral, Benda (48. min. 
Ráček) – Horký (60. min. Prchal), 
Zsihovics.
FC VM – Havlíčkův Brod 1:3 (0:2)
Sestava: Sysel – Špaček (50. min. 
Chytka), Voneš, Novotný, Juda 
– Benda, Nápravník, Nevoral, 
Kurečka (61. min. Ráček) – Horký, 
Zsihovics (40. min. Liška R.).
Úvod utkání nezastihl domácího 
brankáře v nejlepším rozpoložení. 
V 10. min. před ním nepříjemně 
skočil trestný kop z půlky a jen 
díky pohotové reakci jej odvrátil na 
roh. Bohužel ve 12. min. již pouští 
střelu z 30 m a hosté se snadno 
dostávají do vedení. Velkomezi-
říčští hráči dokázali zahrozit až ve 
24. min., kdy Zsihovics svým důra-
zem vybojoval míč a naservíroval 
jej Horkému na penaltu. Ten místo 
střely levačkou volil přehození 
na svoji silnější pravou. To už se 
však dostal pod tlak hostujícího 
obránce, takže z nadějně vyhlíže-
jící šance zbyl jen chabý střelecký 
pokus. Ne nadarmo se říká, nedáš, 
dostaneš. Hosté ve 27. min. rychle 
rozehráli roh a krásnou střelou 
zpoza velkého vápna zvýšili na 
0:2. Do konce prvního poločasu 
se krom mírné převahy hostů nic 
nestalo.
Ač se domácí snažili něco s výsled-
kem ve druhém poločase udělat, 
byli to hosté, kteří v 53. min. po 
trestném kopu a hlavičce zcela 
volného útočníka zvyšují na hro-
zivých 0:3. Domácí však nesložili 
zbraně a budiž jim ke cti, bojovali 
až do konce. Odměnou jim pak 
bylo snížení Nevoralem, který 
s přehledem proměnil přesné 
vysunutí od Nápravníka. Škoda 
jen, že ještě neskončil brankou 
pokus velice dobře hrajícího Lišky 
(věkem st. žáka), který vykopával 
z brankové čáry přes hostující 
obránce. Mohli mít hosté ještě 
pořádnou „hoňku“, aby uhájili své 
vítězství. Jenže na kdyby se nehra-
je, a tak i přes převahu v závěru 
utkání opět velkomeziříčští hráči 
odešli poraženi.

-kli-

So  8. 10. 15.00–16.30
Ne  9. 10. 14.00–15.30
So 15. 10. 14.30–16.00
Ne 16. 10. 12.30–14.00
So 22. 10. 15.00–16.30
Ne 23. 10. 14.15–15.45
St 26. 10. 10.00–11.30
Pá 28. 10. 12.00–13.30
So 29. 10. 14.30–16.00
Ne 30. 10. 13.45–15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč

Házená mládež
1. liga mladší dorostenky

Sokol VM – HK Veselí n. M. 
28:38 (13:19)
Značně pozměněná sestava našeho 
týmu oproti vítězné z posledního 
kola, držela první čtvrthodinu hry 
se soupeřkami krok. Po pohledných 
akcích a přesně mířených projekti-
lech zejména z ruky Hany Krato-
chvílové jsme se drželi na dostřel 
(5:6, 8:9). S přibývajícími minutami 
se však začaly zřetelně projevo-
vat chyby v nedůrazné obranné 
hře. Veselské je v pohodě trestaly 
přesně zakončenými akcemi z bez-
prostřední blízkosti naší svatyně. 
V útočné fázi jsme se nedokázali 
vyrovnat s dobře chytající bran-
kářkou hostí a osobní obranou na 
naši kanonýrku. Největší překážkou 
nám byly vlastní chyby. Zbrklými, 
místy hodně naivními střelami 
a „experimenty“ uvolnit spoluhráč-
ky, jsme ztráceli půdu pod nohama 
a skóre narůstalo v náš neprospěch 
(10:15, 11:18). Bezprostředně po 
změně stran jsme sice umazali něco 
málo z náskoku soupeře, leč herní 
útočná naivita a zejména děravá 
defenziva umožnily hostujícímu 
týmu snadno navyšovat svůj ná-
skok. Domácím hráčkám nelze 
upřít snahu, leč ta mnohdy sama 
na bodový zisk nestačí. Tentokrát 
jsme očividně postrádali nápaditou 
a přesnou rozehrávku. V domácím 
dresu se poprvé v tomto ligovém 
ročníku objevila na pravé spojce 
po vynucené tříměsíční zdravotní 
pauze Markéta Partlová. Za zmínku 
stojí ještě první gólové zásahy debu-
tantky v dresu dorostenek, věkově 
starší žákyně Kateřiny Záviškové. 
7 m hody 3/3:7/7, vyloučení 1:2
Hrály: Syptáková Veronika – Kra-
tochvílová Hana (11/3), Partlová 
Markéta (7), Janečková Denisa (5), 
Závišková Kateřina (2), Studená 
Kateřina (1), Sedláčková Klára (1), 
Koudelová Eliška (1), Rosová Tere-
zie, Homolová Michaela, Doležalo-
vá Romana, Bačová Soňa. Trenéři 
Záviška, Matušíková, Partlová.
Oblastní přebor východní Čechy

Starší žákyně
Jiskra Havl. Brod – Sokol VM 
19:18 (9:10)
Jiskra Havl. Brod – Sokol VM 
19:14 (8:6)
V prvním souboji jsme od úvodních 
minut měli více ze hry, dokázali se 
účelně prosazovat přes ofenzivní 
obranný systém 3-3 domácího 
celku. V obranné fázi zdařile na-
rušovala soupeřovu rozehrávku 
Romana Doležalová, v útoku se 
střelecky dařilo Denise Janečkové. 
Po změně stran přibylo na naší 
straně chyb zejména v rozehrávce, 
hodně hluchá místa jsme měli i při 
zakončení a Havlbrodské šňůrou 
osmi branek otočily skóre ve svůj 
prospěch (18:10). Závěrečná snaha 
o zvrat a zisk alespoň jednoho bodu 
již z naší strany přišla pozdě.
Druhý souboj jsme opět rozehráli 
ofenzivně s nasazením a chutí, 
ovšem od desáté minuty jsme ho 
nezvládli zejména v obranné fázi. 
Domácím jsme nechávali příliš 
mnoho prostoru na brankovišti a ty 
v pohodě skórovaly (3:5, 8:6). Po 
změně stran ubývalo sil a fyzicky 
zdatnější soupeřky toho náležitě 
využily (14:8, 17:10). Závěr utkání 
sice patřil opět našemu celku, to 
však již stačilo jen na zmírnění 
výše porážky.
Hrály: Šabacká Jarmila – Janeč-
ková Denisa (12), Koudelová Eliš-
ka (8), Závišková Kateřina (5), 
Doležalová Romana (2), Bačo-
vá Soňa (2), Uhlířová Eva (2), 
Uchytilová Agáta (1), Zezulová 
Denisa. Trenér Záviška. -záv-

2. liga Morava
Mladší dorost

SHC Maloměřice – TJ Sokol VM 
24:33 (8:15)
Úvodní desetiminutovka byla ve 
znamení technických chyb a bra-
nek na obou stranách přibývalo po 
trochách (3:3). Naši hráči zpřes-

nili útočnou hru, zvýšili aktivitu 
v obraně a to přineslo ovoce v po-
době sedmibrankového náskoku po 
třiceti minutách hry.
Začátek druhé půle vyšel na vý-
bornou, kdy se podařilo odskočit 
na jedenáctibrankový rozdíl (10:21) 
a zamezit jakémukoliv odporu sou-
peře. Pečlivou obranou, za kterou 
se dařilo Pepovi Brabcovi, si naši 
hráči udržovali pohodlný náskok do 
závěrečného hvizdu. Střelecky opět 
exceloval Honza Pospíšil.
7 m – hody 2/2:3/3 vyloučení: 1:1
Sled branek: 1:2, 3:3, 4:6, 5:9, 6:12, 
8:15, 9:18, 10:21, 13:23, 15:26, 17:28, 
20:30, 22:31, 24:33
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (12/3), Pavliš David (4), 
Lečbych Jan (4), Blaha Tomáš (4), 
Juránek Jakub (3), Janíček Martin 
ml. (3), Svoboda Jan (1), Fiala Mar-
tin (1), Macoun Filip (1), Ambrož 
Michael, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Janíček Martin.

Jihomoravská liga
Mladší žáci

TJ Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 
22:11 (12:6)
Osobní obrana 11:6, nájezdy 10:5
TJ Sokol Nové Veselí A – TJ Sokol 
VM 28:10 (16:4)
Osobní obrana 17:7, rozstřel 10:7
TJ Sokol Nové Veselí B – TJ Sokol 
VM 15:16 (5:8)
Osobní obrana 10:14, rozstřel 5:3
Domácí A družstvo jako obhájce 
vítězství JHML potvrzuje, že i v le-
tošním ročníku bude jen stěží hledat 
přemožitele a naše mladé družstvo 
nemá proti takto herně zdatnému 
soupeři šanci. Kluci podali bojovný 
výkon a jako velice pozitivní bylo, 
že i za výrazně nepříjemného stavu 
to nevzdali a dál srdnatě vzdorovali 
útokům soupeře.
Po prohře bylo důležité kluky 
motivovat na další zápas, který 
následoval po utkání starších žáků 
s místním B týmem. Místní rezerva 
je tvořena začínajícími hráči stejně 
jako náš tým a čekalo se velice 
vyrovnané utkání, což se v průběhu 
i potvrdilo. Zápas byl jak v osobní 
obraně, tak v samotném utkání 
velice vyrovnaný. Střelecky se pro-
sadil Dominik Buchta a výborným 
výkonem se prezentoval na střední 
spojce Vojtěch Svoboda. Na druž-
stvu je vidět, že postupné získávání 
herních zkušenosti dává klukům 
větší odvahu při tvoření hry. Za 
výkon je třeba kluky pochválit.
Sestava a branky: Kůra Petr – 
Drápela Vojtěch 19, Svoboda Filip 
12, Buchta Dominik 8, Svoboda 
Vojtěch 3, Kratochvíl František 3, 
Bárta Samuel 1, Babáček Kamil, 
Rohovský Víťa, trenéři: Janíček 
Martin, Šidlo Ladislav

Starší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 23:21 
(11:8)
TJ Sokol Nové Veselí – Sokol VM 
27:12 (15:5)
Po „výbuchu“ v Brně následovalo 
utkání, kde jsme od počátečních 
minut na soupeře evidentně nesta-
čili. Soupeř dominuje především 
rychlým přechodem do útoku a má 
mnoho herních variant, na které 
jsme jen stěží reagovali na obraně. 
Díky výbornému výkonu brankáře 
Vojtěcha Drápely nebylo skóre ještě 
daleko vyšší. Velice dobře se prezen-
toval na postu křídla Martin Fiala, 
který zatížil konto soupeře sedmi 
přesnými zásahy. V posledních 
dvou zápasech chyběl rozehrávač 
Tomáš Stupka a tato skutečnost se 
projevila zřejmě jako rozhodující 
především při utkání v Brně. Je 
nutné, aby i lavička byla schopná se 
více prosazovat a ne utkání pouze 
přihlížet v roli „pasivních“ diváků.
7 m – hody 2/1:0/0, vyloučení 2:1
Sled branek: 4:0, 13:2, 15:5, 19:7, 
26:10, 27:12. Sestava a branky: Voj-
těch Drápela – Fiala Martin 7, Blaha 
Tomáš 3, Macoun Filip 1, Ambrož 
Michael 1, Frejlich Tomáš, Svoboda 
Filip, Janíček Martin, Pažourek To-
máš, trenéři: Šidlo Ladislav, Janíček 
Martin.                                  -šid-
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HOKEJ

FOTBAL B

FOTBAL A

HÁZENÁ

ŽĎÁRSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

MSD sk. D
Tatran Brno Bohunice – FC VM 
0:3 (0:1)
Branky: 7. Berka, 77. Mucha Z., 87. 
Görner. Rozhodčí: Křenek Tomáš – 
Nováček Ivo, Čech Mojmír. Sestava 
hosté: Invald – Kozuň (71. Mucha 
Z.), Hort, Mucha P., Krejčí – Vítek, 
Souček, Berka (13. Netrda), Bouček 
(60. Smejkal), Simr, Görner.
Zápas jsme hráli v pro nás netra-
dičním čase, a to v sobotním odpo-
ledni za krásného počasí na velmi 
krátkém hřišti nováčka z Bohunic. 
Pro tento fakt jsme zvolili posta-
vení 4-4-2 a udělali četné změny 
v postech a sestavě.
Hned od úvodu utkání byli naši 
hráči aktivnější a vytvořili si první 
šanci. Ve 4. min. utkání, jsme po 
ose Souček, Görner, Simr donutili 
soupeře zahrát malou domů, kte-
rou domácí Gruber chytl do ruky 
a hlavní rozhodčí nezareagoval. 
V 7. minutě naše aktivita vyústila 
v náš první gól, když Radek Görner 
poslal kolmici do vápna na Pavla 
Simra. Ten si vychutnal domácího 
obránce a poslal časovanou přihráv-
ku na výborně nabíhajícího Berku, 
který z první nedal domácím šanci 
0-1. Bohužel to bylo pro našeho 
záložníka i klíčové v tom, že při 
střele došlo k jeho zranění a musel 
posléze střídat. V 9. minutě perfekt-
ně vystřelil Görner, ale těsně minul 
branku Grubera. V 11. min. přišla 
první nebezpečná střela domácího 
Michalce. V 16. minutě jsme pro-
padli a po rychlém brejku domácích 
skončila střela nad naší brankou. 
V 18. min. se vyznamenal Invald, 
když chytl nebezpečný PVK. Ještě 
v téže minutě výborně vystřelil 
Simr, ale míč lehce tečoval tyčku 
branky. V 19. minutě Görnerovu 
střelu tak tak vyrazil na rohový 
kop domácí brankář. Po tomto RK 
došlo ke skrumáži ve vápně domá-
cího Tatranu, z níž vyšel vítězně 
Simer, ale těsně minul branku. Ve 
22. min. zahrávali domácí rohový 
kop, po hlavičce Pišeka míč padl 
na břevno a po následném zásahu 
Invalda opět na břevno a odtud 
naštěstí za naši branku. Ve 23. min. 
dostal pěknou přihrávku za obranu 
po chytrém přepuštění Netrdy Gör-
ner, šel sám na brankáře, který ho 
srazil při kličce ve vápně a hlavní 
rozhodčí jen „zíral“. Byla to další 
z jeho nepochopitelných chyb při 
řízení tohoto utkání. Ve 32. min. 
opět perfektně z 30 metrů vystřelil 
Görner, ale míč těsně minul branku. 
Ve 33. min. „čaroval“ v brance náš 
Invald, když chytl velmi tvrdou 
střelu. Ve 37. min. po nejhezčí akci 
domácích vychytal domácího hráče 
náš brankář. V závěru poločasu 
orazítkoval z ostrého úhlu Görner 
tyčku domácí branky.
Druhý poločas byl věrnou kopií 

toho prvního. Naši hráči byli opět 
aktivnější a chtěli hrát. V 54. min. 
unikl Hort po levé straně a poslal 
perfektně načasovaný míč na Radka 
Görnera, ale ten nedokázal v ná-
jezdu překonat domácího Grubera. 
V 57. min. jsme si vybrali slabou 
chvilku a po rychlém protiútoku 
domácích pálil Kulička z hranice 
penalty nad naši branku. V 68. 
min. zahrozili domácí nebezpečnou 
střelou z 35 m. V 68. min. založili 
pěknou akci Smejkal s Netrdou, 
následný centr propadl ve vápně 
k aktivnímu Součkovi, ale ten 
netrefi l z hranice penalty branku 
domácích. V 76. min. zahrával RK 
Jirka Hort, poslal míč až na zadní 
tyč, kde z první pálil neúspěšně 
Smejkal. Odražený míč nedostal 
do branky ani dobře naběhnutý 
Patrik Mucha. To se ale podařilo 
v 77. min. jeho střídajícímu brat-
rovi Zdeňkovi, který hlavou nedal 
domácímu Gruberovi šanci, a my 
jsme vedli zaslouženě 0-2. Domácí 
už po tomto gólu rezignovali. V 87. 
min. přišel náš třetí gól, kdy do 
rozložené obrany domácích nabíhal 
Görner se Smejkalem, prvně jme-
novaný dostal pěknou přihrávku 
od Součka a bylo 0-3. Domácí hráli 
velmi tvrdě, místy až zákeřně, když 
dohrávali souboje po odehrání míče 
(Kozuň – šitý obličej po takovém 
jednom zákroku). Hlavní rozhodčí 
bohužel tyto zákroky netrestal.
„S kolegou Maruškou jsme celý 
týden diskutovali o změnách v se-
stavě a různých postech. Chtěli 
jsme hlavně posílit defenzivu, 
protože jsme obdrželi v posledních 
zápasech mnoho gólů, které pra-
menily hlavně z hrubek jednotlivců. 
Jirka Hort dodal obraně nezbytný 
klid a rozum. Navíc, hrát na dva 
útočníky na tak krátkém hřišti 
se nám taky vyplatilo. Kluci byli 
během celého zápasu aktivnější, 
hodně stříleli a hlavně se vyvarovali 
hrubek. Proměněné šance a velká 
chuť po prvním vítězství udělaly 
své. Myslím si, že jsme vyhráli za-
slouženě, jen mě mrzí zranění Berky 
a Kozuně. Hlavního rozhodčího 
raději hodnotit nebudu,“ okomen-
toval první vítězství svých svěřenců 
trenér Smejkal.                  -myn-
Př í š t í  utkání sehrají  muž i 
A FC VM 9. října v 10.15 na do-
mácím Tržišti s týmem Přerova.
 1. DOSTA Bystrc 10 7 1 2 19:8 22
 2. Žďár n. Sáz. 10 6 3 1 20:9 21
 3. Napajedla 10 7 0 3 17:10 21
 4. Spytihněv 10 6 2 2 21:17 20
 5. Tasovice 10 5 4 1 20:15 19
 6. Vyškov 10 5 2 3 15:13 17
 7. Sparta Brno 10 5 0 5 11:13 15
 8. Hodonín 10 4 2 4 15:12 14
 9. Polná 10 3 2 5 15:18 11
10. Pelhřimov 10 2 5 3 10:13 11
11. Přerov 10 2 4 4 14:19 10
12. Bohunice 10 2 3 5 13:18 9
13. Vikt. Otrokovice 10 2 3 5 9:14 9
14. Vrchovina 10 2 3 5 6:13 9
15. Třebíč 10 2 2 6 14:20 8
16. Velké Meziříčí 10 1 2 7 12:19 5

1. A tř., sk. B
FC Budišov–Nárameč – FC VM 
5:1 (4:1)
Rozhodčí: Kalina – Jurica, Vobor-
ný. Diváci: 100. Branky: 2x Urban 
(12.) a (90.), K. Nováček (16.), 
Horký (33.), J. Dvořák (40.) – Malec 
(38.). Karty: žlutá – Halámek (18.), 
Beran (62.), Ďurica (81.), Liška 
(89.). Sestava: Simandl – Netolický, 
Halámek, Z. Večeřa, O. Mucha – 
L. Smejkal (51. Pospíšil), Ďurica, 
Malec (81. Kaminaras), Veselý – 
Beran, Liška.
V 9. kole jsme zajížděli na derby 
do Budišova. Soupeř se nacházel 
na posledním místě tabulky, ale jak 
bývá tradicí, v derby vůbec neroz-
hoduje aktuální umístění.
Do zápasu vstoupili velmi aktivně 

domácí, když v 6. a ve 12. min. 
dokázali orazítkovat Simandlovu 
tyč. Už ve 12. min. po rohu domá-
cích otevřel skóre hlavou Urban. 
O čtyři minuty později ztratil míč 
na středu hřiště Malec, kterému jej 
odebral Urban a následně přihrával 
K. Nováčkovi, který střelou k tyči 
rozvlnil síť. Ve 34. min. po dalším 
zahraném rohu domácích vsítil gól 
Horký. Velkomeziříčští se dostali 
ke slovu ve 38. min., kdy po nákopu 
do velkého vápna snížil krásnou 
střelou k tyči Malec. Neuběhly ani 
dvě minuty a znovu se mohli rado-
vat domácí, když opět po rohu vstře-
lil gól dobře nabíhající J. Dvořák.
Ve druhém poločase se spíše utkání 
jen dohrávalo, i když přišlo mírné 
zlepšení z naší strany. V 66. min. 
Urban obešel brankáře Simandla, 
ale pak nedokázal tref it úplně 

A mužstvo HHK v prvním kole 
nestačilo na Grewis Plumlov.
HHK VM – HC Grewis Plumlov 
3:9 (2:2, 1:6, 0:1)
Branky a asistence: 6. Vlašín 
(Nedoma, Smejkal), 8. Hlouch 
(Nekvasil, Střecha), 35. Smejkal 
(Vlašín) – 1. Mikeš (Plzák), 8. Strá-
něl (Jedlička), 21. Mazouch (Skácel, 
Pekr), 24. Mikeš (Soldán), 26. Tomi-
ga (Stráněl), 27. Matoušek (Kučera), 
30. Kučera (Matoušek, Kryl), 39. 
Tomiga, 58. Kučera (Janeček). Se-
stava HHK VM: Škoda (24. – 40. 
Štourač) – Střecha, Musil, Válek, 
Krejčí, Štěpánek, Chlubna – Novák, 
Nekvasil, Hlouch – Krčál, Jaskula, 

Krča – Vlašín, Smejkal, Nedoma 
– Burian V., Burian P. Rozhodčí: 
Lerch – Kohoutek, Procházka. 
Vyloučení: 9:10. Využití: 0:2, 
v oslabení 0:0. Střely na branku: 
24:28. Diváci: 130.
Ostatní výsledky prvního kola: 
Blansko – Velká Bíteš 4:3, Uherský 
Brod – Brumov-Bylnice 0:2, Kro-
měříž – Warrior Brno 5:3, Uherský 
Ostroh – Uničov 1:2, Moravské 
Budějovice – Boskovice odloženo 
na 28. 10. 2011.

Program na tento týden:
Mistrovské utkání:
Sobota 8. 10. 2011 HCM Warrior 
Brno – HHK VM, začátek utkání 
v 18.00 (zimní stadion Brno – Úvoz)

-hhk-

Konečné pořadí
V srpnu jsme vás informovali o po-
řadí po devátém kole, mezitím se 
běželo dalších 5 soutěží. Poslední 
kolo se konalo v neděli 25. září ve 
Stanovišti a Žďárská liga tak zná 
konečné pořadí 16. ročníku 2011.
Muži: Už v předposledním kole si 
vítězství zajistili borci z Hluboké-
ho. Letos dokázali zvítězit v šesti 
soutěžích ze čtrnácti! Maršovice 
(2.) nedokázaly obhájit loňské 
vítězství zejména kvůli zraněním 
v závěru sezony, zato v Krokočíně 
zaběhly nový ligový rekord za 
16,72! Lhotky Sport potvrdily, 
že jejich zrychlení v srpnu nebylo 
náhodné a udržely sedmé místo. 
Lavičky po extraligovém vítězství 
nemusí osmé místo v ŽL nijak 
trápit. Netínu k lepším výsledkům 
chybělo často jenom štěstí při ses-
třicích. Radostín nad Oslavou se 
proti loňskému 17. místu zlepšil na 
jedenácté, Lhotky si udržely loňské 
14. místo. Velké Meziříčí mírně 
vylepšilo z 19. na 16. místo. Za 
nadějné nováčky můžeme označit 
Radostín nad Oslavou Juniors, 
kteří ještě letos jezdili (a vyhráli) 
Regional cup mládeže, nebojí se 
nastoupit do dospělácké soutěže 
a jejich útoky vypadají velice sluš-
ně. Měřín soutěžil v lize druhým 
rokem, nemá však jiné sportovní 
zkušenosti, na které by mohl nava-
zovat, a často chybuje.
Pořadí Družstvo Poč. Nejlepší čas
  bodů ŽL 2011
 1. Hluboké 217 17,21
 2. Maršovice 184 16,72 LR
 3. Benetice 146 17,22
 7.  Lhotky Sport 119 16,84
 9. Lavičky 102 17,56
 10. Netín Cirkus 102 17,61
 11. Radostín n. O. 81 18,63
 14. Lhotky 48 19,55
 15. Netín Supersport 41 19,52
 16. Velké Meziříčí 33 19,20
 20. Radostín Juniors 12 19,65
 21. Měřín 9 22,13

Ženy: Stejně jako vítězové mužské 
kategorie, i hasičky z Olší (u Tišno-
va) šly do posledního kola s jistým 
ligovým vítězstvím. Ve Stanovišti 
to proto mohly „napálit“ a odměni-
ly diváky ukázkou nového ligového 
rekordu, 17,09! Netín poměrně 
jistě držel druhé místo, a to si také 
udržel. Další pořadí bylo nesmírně 
vyrovnané. Velké Meziříčí FŇ 
zaběhlo ve Stanovišti své oblíbe-
né druhé místo a z tlačenice na 
třetím až sedmém místě tak vyšlo 
nejlépe – celkově 3. Dále z Velko-
meziříčska Lhotky – předloňským 
vítězkám to letos běhalo o něco lépe 
než v roce 2009, kdy ligu vyhrály 
– přesto letos až 6. místo – i na tom 
je vidět, jak rychle jdou ženská 
družstva výkonnostně dopředu. 
Deváté Velké Meziříčí (družstvo, 
které se soustředí spíš na soutěže 
CTIF) a 11. Lhotky Sport – letos 
nově složené družstvo.
Pořadí Družstvo Počet Nejlepší čas
  bodů ŽL 2011
 1. Olší u Tišnova 197 17,09 LR
 2. Netín 165 18,68
 3. V. Meziříčí FŇ 151 18,08
 6.  Lhotky 145 18,98
 9. Velké Meziříčí 127 19,26
 11. Lhotky Sport 53 19,60
Po dlouhé době „na bedně“ celko-
vého pořadí ŽL v mužské kategorii 
nestojí žádné družstvo z Velkome-
ziříčska, zde máme na čem praco-
vat. Ženská kategorie sice zažila 
úbytek účastnících se družstev, zato 
šla děvčata výkonnostně rychle 
nahoru. Například na soutěži ve 
Lhotkách 28. srpna znamenal deva-
tenáctkový čas poslední místo! No-
vinkou letošního ročníku ŽL byly 
přímé přenosy internetové televize, 
online výsledky a průběžné pořadí.
Gratulujeme všem hasičským 
družstvům z Velkomeziř íčska 
k letošním výsledkům a přejeme 
pevnou vůli při nadcházející zimní 
přípravě.                              

 -kam-

2. liga žen
Sokol VM – HC Britterm Veselí 
n. M. B 20:29 (11:12)
V dosti tristní sestavě nastoupila 
domácí sestava, která měla mít ge-
nerálku na středeční pohárové utká-
ní s interligovou Zorou Olomouc. 
První minuty byly překvapivě 
v naší režii, když se nám dařilo po 
nápaditých přesných střelách držet 
těsný náskok (5:3, 6:5). Navíc v naší 
brance „čarovala“ Jana Lavická. 
V dalších minutách pak přišly na 
řadu naše individuální zkraty, ne-
vynucené minely. Následné přesně 
zakončené brejky soupeřek otočily 
stav utkání (6:8, 8:12). V závěru 
první části se domácí tým ještě 
vyburcoval a nad dosavadním 
vývojem „uspokojené“ soupeřky 
dotáhl až na nejtěsnější rozdíl. Po 
změně stran se z domácího herního 
projevu zcela vytratil kolektivní 
duch. Více trénovaný a v mnoha 
ohledech výrazně herně kvalitnější 
soupeř již měl jasně navrch. V po-
hodě navyšoval brankový odstup 
a nenechal nikoho na pochybách 
o svém zcela zaslouženém vítěz-
ství (14:18, 15:26, 16:28). 7 m hody 
5/4:4/0, vyloučení 2:2.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta, Babáčková Marcela – Pla-
chetská Zuzana (8/4), Dvořáková 
Šárka (3), Mejzlíková Kateřina (2), 
Svobodová Diana (2), Pacalová 
Lenka (2), Fischerová Michaela 
(2), Necidová Soňa (1), Bezděková 
Alžběta. Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.                              -záv-

2. liga mužů Morava jih
SHC Maloměřice – TJ Sokol VM 
20:27 (9:14)
Úvod utkání v maloměřické „bubli-
ně“ vyšel lépe našim hráčům, kteří 
vycházeli ze zabezpečené obrany 
a v útočné fázi přehrávali domácí 
pestrou kombinací. Ve 12. minutě 
již hosté vedli o pět branek (3:8) 
a mohli tak diktovat tempo hry. 
Pohodlný náskok si udrželi až do 
poločasového hvizdu i když mohl 
být ještě vyšší, nebýt několika 
zakončení do brankové konstrukce.
Druhá půle začala lépe pro Malo-
měřice, které dokázaly potrestat 
rychlými brejky několik indi-
viduálních chyb v útočné fázi. 
V 38. minutě dokonce domácí stav 
zápasu otočili na 16:15. Naši hráči 
však hru v útoku zpřesnili, opět vy-
cházeli z výborné obrany, za kterou 
se dařilo v průběhu utkání oběma 
brankářům a vedení strhli opět 
na svoji stranu (43. minuta 16:19). 
Brňané se ještě pokoušeli zvrátit 
utkání změnou obranného roze-
stavení. Hosté však žádné drama 

nepřipustili a přesnou kombinací 
v útoku na hřišti jasně dominovali, 
k tomu se ještě zdařilo několik 
rychlých brejků a vítězství tak bylo 
zpečetěno. Meziříčští se tak mohli 
po pěti letech radovat z vítězství na 
půdě Maloměřic. Další cenný skalp 
a kvalitní předvedená hra jsou dob-
rou pozvánkou na příští utkání, kdy 
se naši borci utkají v derby s Novým 
Veselím, které před sezonou vyhlá-
silo návrat do 1. ligy.
7 m hody 3/3:1/1 vyloučení: 1:1
Sled branek: 1:4, 2:5, 3:8, 5:10, 7:11, 
8:13, 9:14, 10:15, 16:15, 16:19, 17:23, 
18:26, 20:27
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Petr (6), 
Kaštan Jiří (4), Konečný Ladislav 
(4), Hron Vojtěch (3), K ř íbala 
Martin (3), Bezděk Jakub (3), 
Fischer Radim (2/1), Strašák Pavel 
(1), Živčic Pavel (1), Babáček Petr, 
Trojan Vítězslav, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

Divize mužů
Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B 
30:29 (14:17)
Od úvodního hvizdu diktovali 
naši hráči tempo hry a udržovali 
si mírný náskok (3:7, 6:10). Díky 
dobré útočné hře spojek a pivota 
si pohlídali Meziříčští tříbrankový 
náskok až do poločasu.
Po změně stran Třešť srovnala 
krok a ve 41. minutě šla dokonce do 
vedení 23:22. Hosté však zabojovali 
a strhli vedení opět na svoji stranu 
(23:26). Naši hráči si vedení i přes 
nedůraznou obranu udržovali až do 
59. minuty, kdy domácí vyrovnali 
na 29:29 a v závěrečné minutě šli 
po druhé v utkání do vedení 30:29. 
Naši hráči i přes možnost útoku 
nedokázali vsítit kýženou branku, 
a tak ve smolném utkání vyšli letos 
poprvé v sezoně bodově naprázdno.
7 m hody 2/2:3/3, vyloučení: 1:1
Sled branek: 2:3, 3:7, 6:10, 9:14, 
12:16, 14:17, 17:18, 19:19, 23:21, 
24:26, 26:28, 28:28, 29:29, 30:29
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Necid Miloš (6), Trojan 
Vítězslav (6), Živčic Pavel (6), 
Strašák Pavel (3), Kříbala Pavel (3), 
Málek Tomáš (2), Kubiš David (2), 
Novotný Václav (1), Babáček Petr 
(1), Novotný Radek, trenér Živčic 
Pavel.                                       -šid-

Pozvánka do haly za Světlou:
Středa 5. října
18.00 osmifi nále Českého poháru 
žen – DHK Zora Olomouc
sobota 8. října
9.30 Jm liga ml. žáci – Újezd u Brna
11.00 Jm liga st. žáci – Újezd u Brna
13.00 2. liga ml. dor. – STM Olomouc
15.00 2. liga muži – Nové Veselí
17.00 Divize muži B – Kuřim C

Když př ijde zpráva o skonu 
známého člověka, zavládne 
v naší duši smutek. Když nás 
opustí muž v nejlepších letech, 
je smutek ještě o to větší. V so-
botu 24. září nás zastihla tato 
nečekaná zpráva o úmrtí pana
RENÉHO KRÁTKÉHO. 

Renek podlehl ve svém posledním 
a nerovném zápase zákeřné nemo-
ci, se kterou velmi statečně dva 
roky bojoval a odešel z našich řad 
ve věku nedožitých 50 let. Renda 
prošel všemi věkovými kategori-
emi v klubu FC Velké Meziříčí 
až do týmu mužů a starých pánů. 
Nikdy neznal slovo nemohu. Jeho 
velmi kamarádská a nekonfl iktní 
povaha ho provázela celý život. 
Byl to velmi charakterní člověk, 
dobrý manžel, táta i dědeček, 
výborný kamarád a můj přítel. Ne 
nadarmo se říká, že člověk nám 
začne nejvíce chybět, když nás 
opustí. Vzpomínka na upřímného 
člověka však zůstane natrvalo. 
Poslední rozloučení s panem Re-
ném Krátkým se konalo v pátek 
30. září v obřadní síni ve Velkém 
Meziříčí. Čest jeho památce.
FC Velké Meziříčí a Otto Doležal

Odešel…

prázdnou bránu, když na poslední 
chvíli vykopl míč Netolický. V 71. 
min. O. Mucha centroval za obranu 
na Pospíšila, ale ten jen trefi l z boku 
tyč. V závěru dvě velké šance 
Berana vychytal brankář Syrový. 
Cennou výhru domácích pečetil 
v samotném závěru svým druhým 
gólem Urban.
„Zápas se nám naprosto nepovedl. 
Z pěti rohů jsme třikrát inkasovali, 
to je v této soutěži naprosto tristní. 
Vlastními chybami jsme soupeři 
lacino darovali tři body,“ zhod-

notil utkání Libor Smejkal mladší.
-ls-

 1. Náměšť n. O.-Vícenice 9 9 0 0 35:9 27
 2. Rantířov 9 6 2 1 19:10 20
 3. Třešť 9 5 1 3 16:15 16
 4. Žďár nad S. B 9 5 0 4 18:10 15
 5. Křoví 9 4 2 3 24:20 14
 6. Kouty 9 4 2 3 13:11 14
 7. Štěpánov n. S. 9 4 1 4 10:17 13
 8. Rapotice 9 4 0 5 25:22 12
 9. Třebíč HFK B 9 4 0 5 18:27 12
10. Herálec (ZR) 9 3 0 6 23:25 9
11. Budišov-Nárameč 9 2 2 5 18:25 8
12. Stonařov 9 2 2 5 16:24 8
13. V. Meziříčí B 9 2 1 6 14:22 7
14. Bohdalov 9 2 1 6 13:25 7

Od středy 5. října 2011 v 19 hodin opět začínají pravidelná setkání 
ke zdravotnímu cvičení v tělocvičně hasičské zbrojnice. S sebou si, 
prosím, vezměte podložku na cvičení, pití a chuť cvičit. Cvičení 

probíhá pod vedením kvalifi kovaného instruktora.


