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Otevřeno
po–pá 9–17 hodin
so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 435

(vedle zámku)

NABÍZÍME
OVOCNÉ
STROMKY
A RŮŽE

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vídeň 91
• Prodej sloupcovitých jabloní, hrušek, třešní, švestek
• Prodej ovocných stromků vhodných na vysočinu
• Velký výběr růží, čajohybridy, polyantky, pnoucí
• Od 26. 10. prodej starých ovocných odrůd
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

RESTAURACEKŘIŽANOVKŘIŽANOV

ZVĚŘINOVÉ HODYZVĚŘINOVÉ HODY
vás srdečně zve na

 

VE DNECH 26.–30. 10. 2011
Restaurace nabízí kuřácké a nekuřácké jídelny. 
Možnost společenských akcí, svatby, srazy až pro 100 hostů. 
Otevírací doba: Ne–Čt 9.00–22.00 Pá–So 10.00–24.00. 
Tel.: 566 543 435

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
se uskuteční dnes, ve středu 
19. 10., od 14 do 16 hodin 
v nové budově MěÚ (obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4). 
Více také na straně 5

Jesus Christ 
Superstar – 

repríza 
muzikálu

Pěvecký sbor Harmonie při 
Základní škole Školní Velké 
Meziříčí vystoupí ve středu 
19. 10. v 17 hodin ve velkém 
sále JC s reprízou známého 
muzikálu.

Věra Špinarová

Pátek 21. 10. v 19.30 hodin, 
velký sál JC.

Jiří Stivín 
& Sám se svým 

stínem

Vystoupení jazzmana, f lét-
nisty a skladatele Jiřího Sti-
vína zahájí činnost Kruhu 
přátel hudby v JC. Úterý 25. 10. 
v 19.30 hodin, koncertní sál JC.
Více na straně 8

Výzva
Hledání 

ztraceného času
Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let pů-
sobení naší kulturně společen-
ské organizace – Jupiter clubu, 
s. r. o. Rádi bychom v připra-
vované publikaci zachytili 
činnost nejen této organizace, 
ale také těch, které ve Velkém 
Meziříčí zajišťovaly kulturní 
aktivity před jejím vznikem. 
Byly to JKP, SK ROH Vysoči-
na či kulturní spolky. S ohle-
dem na nedostatek informací 
se na vás obracíme s žádostí 
– máte-li v držení nějaké pí-
semnosti (paměti), fotografi e 
nebo jiné související věci, pro-
síme vás o jejich zapůjčení, při 
zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

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

Kamiony z města
zcela vytlačit nelze

Zahájení a první období opravy dálničního mostu Vysočina nad Velkým 
Meziříčím neprovázely vcelku žádné mimořádné dopravní komplikace 
ve městě. Poslední dobou se však doprava na šestsetdvojce, tedy na 
průtahu městem stále častěji zhušťuje. Nejproblémovější období bývá 
mezi druhou a pátou odpoledne, hlavně pak ve čtvrtek a v pátek. Lidé se 
znovu opakovaně ptají, proč město nezakáže alespoň kamionům sjíždět 
z dálnice do Velkého Meziříčí. Jenomže to nelze.

„Jako město s tím nic neuděláme, vyhláškou to změnit nemůžeme. 
Zakázat sjíždět kamionům z D 1 do města může pouze dopravní policie, 
a to jenom v případě kritického stavu – to znamená tehdy, když se na 
dálnici stane havárie a odstranění jejích následků bude trvat delší dobu. 
Třeba, když se do sebe zaklesnou dva kamiony,“ znovu vysvětluje starosta 
města Radovan Necid. Upřesňuje tím svá předchozí slova, kdy zmínil, že 
v některých případech lze odstavit kamiony na dálnici. A kritický stav 
je právě ten případ. Takový zatím během opravy mostu na D 1 nenastal.

Vyššímu provozu možná „pomohl“ 
brněnský veletrh

K zahuštění dopravy na šestsetdvojce v posledním období možná přispěl 
strojírenský veletrh v Brně. Někteří řidiči pravidelně projíždějící zdejším 
úsekem po D 1 od Brna už také registrují dobu, kdy na Prahu přes opra-
vovaný most jede jen jeden jízdní pruh. Sjíždějí tedy už ve Lhotce, aby 
se vyhnuli zpomalení. Nedomyslí však, že ve Velkém Meziříčí přispějí 
k dopravní zácpě a svoji cestu tím pádem neurychlí. Mnozí řidiči kamionů 
stále objíždějí úsekem šestsetdvojky mýtné brány na dálnici, zejména při 
přepravě nákladu z Jihlavy na Velkou Bíteš. V neděli a ve středu se také 
pravidelně přehazují jízdní pruhy – dva na Prahu, jeden na Brno a ve 
druhé půli týdne opačně. „V té době se situace na dvě hodiny zhorší, než 
dojde k dopravnímu přeznačení,“ říká starosta a dodává, že pracovníci 
přeznačení nemohou provádět v noci, kdy je provoz menší, kvůli své vlastní 
bezpečnosti. Připomíná však, že právě díky obousměrnému vedení provozu 
přes most třemi jízdními pruhy je dopravní situace lepší, než kdyby se 
jezdilo jen dvěma, jak tomu bývalo při podobných opravách v minulosti.

Strážníci se snaží problémy zmírnit
Městská policie provádí opatření, jimiž se snaží dopravní situaci ve 

městě zklidňovat. Například v době, kdy je provoz nejhustší, procházejí 
úsek silnice II/602 od Sokolovské až po Billu a kontrolují situaci na 
výjezdech z vedlejších komunikací či z míst ležících mimo, jako třeba 
parkovišť u Billy či Kotvy. 

(Pokračování na straně 5.)

Velkomeziř íčští měli minulý 
týden možnost seznámit se s vý-
sledky výzkumu obyvatel města 
v oblasti kultury. Ti, kteří jí využili, 
se dozvěděli, zda jim jejich město 
a kulturní zařízení v něm poskytují 
dostatečnou nabídku kulturního vy-
žití a jestli vůbec i oni sami jsou kul-
turně založenými lidmi a dokážou to 
tedy náležitě ocenit. Či mají zájem 
o zcela jiné volnočasové aktivity.

Vybrané poznatky z výzkumu 
přijeli prezentovat sami vědečtí pra-

covníci, kteří jej prováděli – Ondřej 
Hubáček a Josef Žák, oba z katedry 
kulturní teorie Filozofi cké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Učinili 
tak při setkání starosty města s ob-
čany ve čtvrtek 6. října na loutkové 
scéně Jupiter clubu.

Pracovníci zpracovali případové 
studie tří měst, spolu s Velkým 
Meziříčím ještě i Blatné a Českého 
Krumlova. Jejich výsledky se vcel-
ku v mnohém shodují či podobají, 
ač všechna tři města mají každé 

Kulturní akce jsou pro město přínosem,
myslí si Velkomeziříčští

zcela jiný charakter. „Podstatné je, 
že pro většinu obyvatel je trávení 
volného času kulturními aktivitami 
až na třetím místě, po domácích 
pracích, sociálních kontaktech či 
sledování televize,“ uvedl Ondřej 
Hubáček s tím, že zájem o umění, 
a to zejména o divadlo, mají více 
ženy a vzdělanější lidé. Rozdělíme-
-li oblast kultury do jednotlivých 
skupin, jako jsou divadlo, hudební 
divadlo, klasická hudba, populár-
ní hudba, film, výtvarné umění, 
literatura a kulturní dědictví, pak 
největší zájem mají lidé právě o po-
sledně jmenovanou, tedy o památ-
ky, pak o popkulturu (hudba, fi lm) 
a četbu. S rostoucím vzděláním 
stoupá i zájem lidí u všech skupin. 
Nejméně atraktivní je oblast vážné 
hudby, a to zejména pro lidi jen se 
základním vzděláním. A jaké jsou 
motivace Velkomeziříčských ke 
kulturním aktivitám? Především 
zábava, relaxace a sociální kon-
takty. Umělecký zážitek a rozši-
řování poznání jsou jen vedlejšími 
funkcemi, a to zase zejména u žen 
a vzdělanějších lidí.

Ve Velkém Meziříčí patří mezi 
oblíbené aktivity obyvatel návštěva 
vánočního koncertu, vánoční vý-
stavy, adventních světýlek či třeba 
historických slavností. 

(Pokračování na straně 5.)

Josef Žák a Ondřej Hubáček (vpravo) z katedry teorie kultury Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.                 Foto: Martina Strnadová

Komise podezřívá nájemníky 
ze spekulací s městskými byty

Velké Meziříčí se potýká s pravděpodobnými spekulacemi s městskými 
byty a pronajímáním těchto bytů třetím osobám. Tvrdí to místní bytová 
komise. Ta se na takové jednání zaměří a plánuje kontroly.

Městské byty ve Velkém Meziříčí jsou pro své obyvatele fi nančně 
výhodné. Zatímco tržní nájemné se ve městě pohybuje mezi 85–95 ko-
runami za metr čtvereční měsíčně, v městských bytech lidé bydlí za 48 
korun a sociální byty město pronajímá i za 18 korun.

O přidělení městského bytu rozhoduje bytová komise na základě po-
řadníku, do kterého se žadatelé zapisují. „Stává se, že lidé několikrát po 
sobě odmítnou nabízený byt, zjevně čekají na nějaký atraktivnější. Takové 
chování ovšem zavání spekulací,“ uvedla předsedkyně bytové komise 
Marie Doležalová. Bytová komise proto navrhla městské radě rozšíření 
pravidel pro přidělování městských bytů o ustanovení, že žadatele o byt 
komise vyřadí z evidence (pořadníku) v případě, že dvakrát po sobě 
nabízený byt odmítne. Takový vyřazený žadatel se do pořadníku vrátí 
nejdříve po třech letech.

Druhým problémem je zjištění komise, že někteří nájemníci pronajímají 
městské byty třetím osobám. „Jde o závažné podezření na velmi hrubé 
porušení městských pravidel. Osobně jsem byl tímto podezřením bytové 
komise šokován a rada bytové komisi okamžitě schválila zamýšlené na-
mátkové kontroly,“ řekl starosta Radovan Necid.

Velké Meziříčí dnes vlastní 541 bytů, které spravuje příspěvková 
organizace Městská správa bytů o devíti zaměstnancích.

-MěÚ-

Nový domov pro seniory v Čechových sadech 
a Sociální služby města Velké Meziříčí tamtéž, ale též 
například i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Wellmez na Hornoměstské ulici si mohla prohlédnout 
veřejnost. V rámci týdne sociálních služeb ČR, který 
se konal od pondělí desátého do neděle šestnáctého 
října, otevřela tato zařízení svoje dveře po celé repub-
lice. Akci, jíž vévodilo motto Podporujeme kvalitu 

Týden sociálních služeb 
skončil v neděli

Den otevřených dveří probíhal v zařízeních poskytujících sociální služby minulý týden ve středu. Snímek 
zachycuje vstupní halu nového domova pro seniory na ulici Zdenky Vorlové v Čechových sadech ve Velkém 
Meziříčí.                                                                                                                                        Foto: Iva Horká

života, vyhlásily Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
Zařízení, která poskytují sociální služby a odborné 
činnosti zhruba sedmi stům tisícům klientů v naší 
zemi, umožnila veřejnosti nahlédnout téměř do všech 
prostor. Otevřeno bylo dopoledne i odpoledne, větší 
návštěvnost se však projevila v odpoledních hodinách.

(Pokračování na straně 5.)

Pravidla řešili již v minulosti
Pravidly pro přidělení městského bytu se radní zabývali již koncem 

dubna letošního roku. Nově stanovili bodový systém a přidali zásady 
týkající se vyřazování žadatelů. Nárok na byt mají stále přednostně 
rodiny s dětmi, po nich manželé 
prozatím bezdětní, dále samotné 
matky či otcové s dětmi a teprve 
za nimi samostatní žadatelé. Mimo 
pak stojí urgentní sociální případy, 
které vyžadují operativní řešení. 

-mars-
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Město získalo 
nové sportovní centrum
Pronájmem prostor tělocvičny Charita město každoročně ušetří téměř 

čtvrt milionu korun. Zároveň místní školy nepřišly o možnost využívat 
zařízení pro výuku a obyvatelé získali možnost sportovat v důstojnějším 
prostředí. Po návštěvě městské rady v nově otevřeném sportovním centru 
to řekl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Prostory starého kina – tělocvičny Charita v minulosti využívala 
základní škola Sokolovská. Byly zde dva sály, posilovna a malé zázemí. 
Provoz tohoto zařízení stál městskou kasu, resp. rozpočet školy, asi 
230.000 korun ročně.

Městská rada se proto rozhodla celý objekt pronajmout s tím, že škola 
bude moci za nevelký poplatek tělocvičny dál užívat pro výuku. „Prona-
jímatelka zde velmi rychle vytvořila důstojné a velmi příjemné sportovní 
centrum. Kromě tělocvičny je zde lidem k dispozici ještě velmi dobře 
vybavená posilovna, sál pro spinning a také bar s občerstvením. Pěkné 
je také sociální zázemí a šatny,“ popsal starosta Necid.

Podle smlouvy s městem má pronajímatelka platit roční nájem ve výši 
140 tisíc korun. Nájem je možné na základě dohody s městskou radou vždy 
také splatit formou investice do samotných prostor. „Rada vždy posoudí 
záměr, rozpočet a termíny a rozhodovat tak bude případ od případu,“ 
uvedl Radovan Necid a dodal: „V praxi to znamená, že ušetříme peníze 
za provoz a navíc se nám zhodnocuje městský majetek. Rozhodnutí rady 
o pronájmu tedy považuji za prospěšné městu, návštěvníkům sportovního 
centra a nakonec i školám.“

-MěÚ-

„Energetické využití směsných 
komunálních odpadů znamená 
nejen omezení skládkování odpadů 
a snížení emisí škodlivých látek do 
ovzduší, ale zároveň úsporu neob-
novitelných surovin i finančních 
prostředků na odpadové hospodář-
ství obce a využití energie i tepla 
pro domácnosti a fi rmy. Evropské 
metropole např. Vídeň a Paříž 
vybudovaly a budují zařízení pro 
energetické využívání odpadů na 
území svých měst bez obav z ohro-
žení zdraví obyvatelstva, protože 
moderní technologie čištění spalin 
splňují velmi přísné limity pro 
produkci škodlivin,“ konstatuje 
Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro 
životní prostředí

Energetické využití komunálního 
odpadu – moderní a ekologické 

řešení v Evropě
„Dobrou kvalitu ovzduší u nás 

negativně ovlivňují ty domácnosti, 
které v rámci úspor nebo z pohodl-
nosti ve svých kotlích spalují i od-
pady a z komínů tak volně vypouští 
nebezpečné škodliviny v násobcích 
koncentrací než je tomu u kon-
trolovaného procesu spalování 
v zařízení pro energetické využívání 
odpadů,“ dodává Zdeněk Ryšavý.

Ve využívání odpadů jsme po-
zadu za vyspělými státy (graf). 
Energeticky se v ČR zatím vy-
užívá pouze 10–12 % směsného 
komunálního odpadu a necelé 1 % 
velkoobjemového odpadu z celko-
vých 3 milionů tun, které ročně 
v ČR vznikají.

-MěÚ-

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více 
na www: diakoniebroumov.org

Vyhlašují sbírku použitého ošacení
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
* látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
* domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
* vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elek-
troniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola 
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký 
textil.

Sbírka se uskuteční 31. 10. 2011 od 8 do 17 hodin a 1. 11. 2011 od 
8 do 14 hodin v obřadní síni radnice Městského úřadu Velké Meziříčí.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoško-
dily transportem. Děkujeme za vaši pomoc. Bližší informace vám rádi 
sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203.

(Další zprávy na straně 5.)

Využívání odpadu – srovnání zemí.

Ve využívání odpadu jsme pozadu 
za vyspělými státy

Poměr využívání a skládkování komunálního odpadu v zemích EU 
a EFTA v roce 2005

Velké Meziříčí bylo vybráno ke 
sběru dat významného projektu, 
a to k mezinárodnímu výzkumu 
vědomostí a dovedností dospělých 
coby předpokladů úspěchu v práci 
a v životě PIAAC (Programme for 
International Assessment of Adult 
Competencies). Od září letošního 
roku začal vyškolený tazatel navště-
vovat domácnosti ve zdejší lokalitě, 
které byly do výzkumu vybrány. 
Jeho práce potrvá až do března 
2012. Výzkum ve Velkém Meziříčí 
probíhá za podpory starosty města 
Radovana Necida, jenž tak činí na 
žádost ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

Respondenti jsou do výzkumu 
vybíráni náhodně podle meziná-
rodních metodik a nemohou být 
nahrazeni. Jejich dotazování trvá 

Některé velkomeziříčské domácnosti
navštíví tazatel mezinárodního výzkumu

asi dvě hodiny a probíhá pomocí 
přenosných počítačů. Ti, kteří práci 
s počítačem nezvládnou, mohou 
využít tištěné verze dotazníku. 
Účast je zcela anonymní a odpově-
di účastníků není možno přiřadit 
ke konkrétním osobám. Výsledky 
výzkumu budou porovnány v rámci 
jednotlivých zemí a ukážou, zda 
ČR se svými dovednostmi obstojí 
v mezinárodní konkurenci. Avšak 
aby Česká republika splnila pod-
mínky pro zařazení do tohoto me-
zinárodního srovnání, je nutné, aby 
se výzkumu zúčastnily tři čtvrtiny 
vybraných občanů.

Mezinárodní výzkum dospělých 
PIAAC organizuje Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a Česká republika se jej 
účastní spolu s dalšími čtyřiadva-

ceti zeměmi světa. Jeho cílem je 
zjistit, jak jsou občané v jednotli-
vých zemích připraveni na život 
v moderní společnosti. Je zaměřen 
na hodnocení úrovně základních 
dovedností dospělých ve věku 
16–65 let potřebných pro úspěch 
v běžném životě i na pracovním 
trhu. Zkoumá činnosti, jimž se lidé 
věnují v každodenním životě (čte-
ní, vyhledávání údajů, využívání 
počítačů a technologií), pracovní 
zkušenosti, průběh počátečního 
i dalšího vzdělávání. Jeho výsledky 
poskytnou pedagogům, politikům 
i výzkumníkům v oblasti vzdělá-
vání cenné informace o dovednos-
tech a pracovních a vzdělávacích 
zkušenostech dospělých v České 
republice. Ve fi nále budou využity 
k rozvoji programů na zdokonalení 

dovedností, které dospělí potřebují, 
aby se co nejúspěšněji zapojili do 
ekonomiky a společnosti 21. století.

Výzkum probíhá pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a na mezinárod-
ní úrovni je řízen Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
V ČR jej na základě pověření 
MŠMT zajišťuje Ústav pro infor-
mace ve vzdělávání ve spolupráci 
se společností SC&C a Národním 
vzdělávacím fondem s podporou 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Výzkum je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České 
republiky.

(Podrobnější informace najdete 
na www.piaac.cz)

Připravila Martina Strnadová

Přípravy modernizace 
úpravny vody startují

Modernizace úpravny pitné vody v Mostištích může naplno začít. Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko již vybral dodavatele stavby. Je jím fi rma 
SMP Praha. Vzešla z výběrového řízení, kde jediným kritériem byla 
cena. „Přihlásily se nám čtyři fi rmy. Jedna byla vyřazena, nesplňovala 
podmínky. Dvě další nabídly vyšší cenu, než jaká byla odhadnuta v žá-
dosti o dotaci. Pražská fi rma SMP nabídla cenu jen mírně nižší,“ popsala 
průběh soutěže předsedkyně žďárského svazku Dagmar Zvěřinová. 
Příslib peněz z evropských fondů zněl na částku 346 milionů korun, 20 
milionů mělo jít z národních zdrojů a 106 milionů bez daně připadalo na 
dofi nancování žďárským a třebíčským svazkem. Státní fond životního 
prostředí, přes nějž půjde evropská dotace na akci, nyní bude smlouvu 
o fi nancování teprve schvalovat. Podíl dotace a vlastních fi nancí tak zatím 
není upřesněn. Podle Dagmar Zvěřinové bude modernizace mostišťské 
úpravny pitné vody stát jen o něco málo méně než půl miliardy korun.

„Úpravna se nyní začala připravovat na rekonstrukci, i když zatím 
hlavně papírově. Fyzické práce budou zahájeny nejspíš v březnu 2012, 
to upřesní harmonogram,“ uvedla D. Zvěřinová. V současné době tedy 
se pracuje na prováděcí dokumentaci, upřesnění harmonogramu či plánu 
fi nancování. Modernizace má trvat necelé dva roky a umožní zvýšit kapa-
citu úpravny i kvalitu výroby. „Chtěli bychom termín pokud možno zkrátit, 
aby samotné práce neprobíhaly přes dvě zimy,“ dodala Zvěřinová. Akce 
bude pro dodavatele náročná, neboť přestavba bude probíhat za provozu. 
Vodní nádrž Mostiště totiž zásobuje pitnou vodou asi pětaosmdesát tisíc 
obyvatel Žďárska i Třebíčska a téměř třicet pět tisíc z nich nelze přepojit 
na jiný zdroj. To se týká Velkomeziříčska a části obcí Třebíčska. Třeba 
v samotném Velkém Meziříčí je na dodávkách pitné vody z mostišťské 
nádrže závislý průmysl, školy, školky, nemocnice i domácnosti. Podle 
Zvěřinové takové množství odběratelů tedy nelze zásobovat pitnou vodou 
z cisteren.

Rekonstrukce její úpravny pitné vody se dotkne stavební i technolo-
gické části objektu. Technologie úpravy pitné vody bude sjednocena na 
americký systém zvaný Leopold – čištění vody bublinkami vzduchu. 
Součástí projektu je i rekonstrukce asi osmi set metrů vodovodního při-
vaděče z úpravny k prvnímu vodojemu nad údolní nádrží. Vznikne také 
řídicí a monitorovací systém, který umožní řídit vodárenskou soustavu 
ze Žďáru nad Sázavou.

Dílčí úpravy už byly zahájeny před asi sedmi lety při tehdejší opravě 
poruchy hráze vodní nádrže v Mostištích.

Martina Strnadová

Hubertova jízda, která byla 
původně naplánována na sobotu 
patnáctého října, se z pořadatel-
ských důvodů konala o týden dřív, 
tedy 8. 10. Do Stránecké Zhoře 
přijelo podle sdělení pořadatelů 
na třicet koní z okolí. „Akce byla 
zahájena slavnostním přípitkem na 
návsi, čtením pravidel a stužková-
ním účastníků,“ přiblížil závody 
Jan Hlaváč z pořádající Jezdecké 
stáje Granus Stránecká Zhoř, „poté 
jsme se vydali na terénní trasu 
s přírodními skoky v čele s jezd-

cem, který představoval lišku.“
Hon podle jeho sdělení fi nišoval 

závěrečným dostihem, takzvaným 
Halali, o krále honu, v němž zvítězil 
Jiří Kališ ze stáje Okna Eurolex 
Velké Meziř íčí. „Po ukončení 
jízdy bylo připraveno občerstvení 
a večerní posezení v pohostinství 
ve Stránecké Zhoři, country večer 
s Hubertovým soudem a grilovaný-
mi steaky. I přes nepřízeň počasí se 
akce vydařila a těšíme se na další 
ročník,“ dodal Hlaváč.

Iva Horká

Králem honu se stal Jiří Kališ

Na koně a jejich jezdce čekaly přírodní překážky.   Foto: archiv JS Granus

Velkomeziříčské muzeum se již 
podruhé zapojilo do akce přeshra-
ničního projektu Porta culturae. 
Tentokrát zástupci muzeí z jiho-
moravského kraje, kraje Vysočina 
a jihočeského kraje zavítali na 
Dlouhou muzejní a galerijní noc 
v Dolním Rakousku. Letos se tato 
nejvýznamnější rakouská kulturní 
akce konala již podvanácté.

První zastávkou bylo Dolnora-
kouské zemské muzeum v St. Pöltenu, 
kde se uskutečnilo slavnostní zaháje-
ní Dlouhé muzejní noci. Další cesta 
vedla do Eggenburgu na prohlídku 
muzea Krahuletz a Světa nostalgie.

Účastníci exkurze se mohli nejen 
inspirovat chodem rakouských kul-
turních institucí, ale také navázat 
kontakty s českými a dolnorakous-
kými kolegy.

Cílem projektu Porta culturae, 
který je podporován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj, je 
prohloubení a rozšiřování spolu-
práce v oblasti kultury.         -muz-

Velkomeziříčské muzeum 
se zúčastnilo projektu Porta culturae

Dolnorakouské zemské muzeum v St. Pöltenu se zaměřuje na přírodo-
vědné, umělecké a historické sbírky. Na snímku je doposud plně funkční 
splétací stroj na výrobu tkaniček a stužek.

Foto: archiv Muzea VM

▲ ČR

Uzavírky silnic
Do 15. 1. 2012 je uzavřena 
místní komunikace č. 35 
v ulici Příkopy ve Velkém 
Meziříčí, v úseku od domu 
č. 1220/21 (pod mostem dál-
nice) 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-
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Uzavřou spolupráci 
s Agrární komorou
Rada Kraje Vysočina odsouhla-

sila uzavření memoranda o spolu-
práci s Agrární komorou ČR. Nový 
dokument znamená pro Vysočinu 
navázání dlouhodobé spolupráce 
a utvrzení společných zájmů v ob-
lasti zemědělství s nejvýznamnější 
nevládní agrární organizací v ČR. 
„Memorandum se podařilo do-
jednat v krátké době a zakotvilo 
důležité směry v zemědělství, které 
se budou do budoucna řešit společ-
nými silami,“ komentoval obsah do-
kumentu Josef Matějek, radní Kraje 
Vysočina pro oblast zemědělství.

Kraj Vysočina zaujímá v České 
republice významnou hospodář-
skou roli. Vyznačuje se intenzivním 
chovem skotu, pěstování obilnin 
a především vysokou produkcí 
brambor. Jedním z důležitých 
aspektů je také vysoké procento 
vyrobené tzv. zelené energie díky 
stoupajícímu počtu bioplynových 
stanic. Díky tomuto silnému po-
tenciálu se kraj rozhodl uzavřít 
dlouhodobou spolupráci s Agrární 
komorou a upevnit tak své místo 
v oblasti zemědělství.               -jn-

Všechny kritiky na celém světě, od Spojených stá-
tů, přes Německo, Francii až po Slovinsko, vynesly 
představení Jeskynní muž (Caveman) Roba Beckera 
do slastných výšin. Kdo hru viděl, nezpochybní, že 
právem. Nejinak tomu bylo i v Čechách a na Moravě, 
kde jeskynního muže do roku 2004 hrál populární 
Jaroslav Dušek. Od roku 2005 převzal ono žezlo Jan 
Holík, kterého jsme mohli spatřit na vlastní oči také 
v našem městě. Jupiter club Velké Meziříčí hru nabídl 
divákům mimo kusy divadelní sezony minulý pátek 
večer. Zábavný hit trval hodinu a půl bez přestávky 
a všem přítomným v zaplněném sále dal zabrat – za-
prvé nepochybně Janu Holíkovi, před jehož výkonem 
nelze udělat nic jiného, než smeknout klobouk. Po 
svojí one man show v takovém tempu, množství slov, 
gest, scének a pohybu, mohl ždímat tričko. A zadruhé 
divákům. Ti podali také slušný výkon – nepřetržitě se 
smáli od začátku do konce, což bylo pro bránice i břišní 
svaly rovněž náročné. Očividně jim to ale nevadilo, ba 
naopak. Protagonistu večera v závěru odměnili dlouho-
trvajícím potleskem, díky němuž se musel několikrát 
na jeviště vrátit a vychutnat si zasloužený úspěch.

Ukázat totiž nadmíru vtipně, bez urážek, co dělá 
muže mužem a ženu ženou; rozdíly mezi nimi, které 
jsou častou příčinou nedorozumění; lásku, partnerství, 
feminismus, mužskou citlivost, ženské schopnosti 
či další dokonale utajené kvality obou pohlaví, není 
lehké. A Holík to dokázal. Navíc obdařil lidi i přida-
nou hodnotou: balzámem na duši. Tak totiž páteční 
představení zapůsobilo.

Holík obhájil jeskynního muže, ale i inteligentní humor. A sklidil úspěch
Mladý herec obhajoval mužství s vervou, ale pak se 

neostýchal přiznat, jak svoji manželku miluje a rád ji 
pozoruje kupříkladu, když spí. A vůbec to neodporuje 
tomu, že jsou zkrátka každý jiný. Ona dává najevo 
emoce, on, stejně jako drtivá většina mužů, není zvyklý 
mluvit o citech nahlas. „To ale neznamená, že emoce 
nemáme,“ připomněl důrazně. Muži přistupují k ži-
votním situacím zkrátka rozdílně. Jsou jaksi v dobrém 
slova smyslu jednodušší, přímočařejší. A díky tomu se 
jim i líp žije. S ničím si nedělají hlavu, zatímco jejich 
protějšky všechno řeší, přemýšlejí a trpí. Ale zase si 
libují třeba v nakupování, avšak neholdují sportovním 
přenosům, u mužů je tomu právě naopak. „Chlapi 
nejsou na vykecávání, stačí jim dva tisíce slov denně, 
zatímco ženám sedm tisíc!“ přidal Caveman. Proto 
ženy podle něho nikdy nepochopí dva kamarády na 
rybách, kteří spolu za celou dobu třeba ani nepromluví. 
Muž byl vždycky lovec a ženy sběračky. A to zůstalo 
až dodnes, stejně jako to, že ženy mají kouzelnou moc 
a jeskyně (domy, byty) patří vždycky jim. Partneři se 
musí spokojit s garážemi či dílnami. Naštěstí to ale 
přece jenom v našich zemích není ještě tak daleko 
jako třeba v Americe. Tam se nehovoří o ženách či 
o mužích, ale o ‚lidských bytostech‘, aby se společnost 
vyhnula možnému nařčení z diskriminace toho či 
onoho pohlaví.

Připravila Iva Horká

► Cavemana ve Velkém Meziříčí zahrál Jan Holík. 
Alternuje ho Jakub Slach.                  Foto: Iva Horká

Ústav sociální péče Křižanov byl zři-
zovatelem Krajem Vysočina přihlášen 
k realizaci projektu Podpora transformace 
sociálních služeb pro lidi s postižením. 
Tohoto projektu se účastní 32 vybraných 
organizací v rámci celé ČR.

Co znamená transformace v praxi? Jde 
o změnu ústavní služby pro lidi s postiže-
ním na bydlení a podporu v běžném prostře-
dí. Lidé s postižením díky transformaci pře-
cházejí z velkých ústavů do bytů či rodin-
ných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem 
života běžným pro jejich vrstevníky. Sociál-
ní služby budou i nadále zřizovány Krajem 
Vysočina a provozovány původní organiza-
cí, tedy Ústavem sociální péče Křižanov.

První kroky našich klientů do běžné 
společnosti se nám podařilo již učinit. 
Šest uživatelů našich služeb bydlí v ná-
jemních bytech v Křižanově. Součástí této 
služby je nácvik každodenních běžných 
činností v rámci samostatného bydlení 
s podporou (např. pomoc při přípravě 
stravy, hospodaření s penězi, nakupování, 
praní, úklid domácnosti apod.). Klienti 
jsou zde podporováni také v partnerském 
životě a svobodném výběru volnočasových 
aktivit. Nejdůležitějším znakem transfor-
mace je podpora na cestě k samostatnosti 
a nezávislosti. Podstatné je, aby se každý 

klient učil co nejvíce využívat a rozvíjet své 
schopnosti a nespoléhal se jenom na pomoc 
okolí či asistentů.

Dalším krokem k transformaci našeho 
zařízení je výstavba čtyř domků s kapa-
citou max. 6 klientů, a to v okolních loka-
litách městyse Křižanov. Z těchto důvodů 
jsme oslovili představitele okolních měst 
a obcí s žádostí o spolupráci při hledání 
vhodných stavebních pozemků na výstavbu 
nových domků.

Pro město Velké Meziříčí by to byla, 
v případě vybudování tohoto bydlení, příle-
žitost pro rozvoj služeb, vznik nových pra-
covních míst, rovněž odbyt zboží a nárůst 
počtu obyvatel. Také by došlo ke vzniku 
nové pobytové sociální služby pro lidi 
s mentálním postižením, která zde dosud 
chybí. V případě výstavby dvou domků pro 
12 klientů bude po celou dobu transformace 
i po dobu příprav navázána spolupráce 
mezi městem Velké Meziříčí a Ústavem 
sociální péče Křižanov. Jejím cílem bude 
přechod na nový typ služby, kterou mohou 
do budoucna využívat rovněž lidé, jež nyní 
v ústavech nejsou.

Bližší informace o transformaci sociál-
ních služeb je možné nalézt na webových 
stránkách MPSV, Národního centra trans-
formace sociálních služeb a ÚSP Křižanov. 

O procesu transformace Ústavu sociální 
péče Křižanov se snažíme veřejnost infor-
movat také prostřednictvím dalších akcí, 
jako jsou festivaly, konference, výstavy. 
Výstava s názvem Tajnosti duše proběhla 
od 27. 9. do 14. 10. 2011 na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Byly zde vystaveny výtvarné práce lidí 
s mentálním postižením, které vznikly 
v rámci arteterapie právě 
v zařízení ÚSP Křižanov.

Ústav sociální péče se již 
v současné době intenzivně 
věnuje přípravě klientů pro 
život v běžné společnosti. 
Cílem je zvládnout život 
v malých domácnostech 
a reagovat na různé situ-
ace, se kterými se mohou 
setkat v běžném životě.

Jeden z kroků této pří-
pravy se nám podařil usku-
tečnit díky Nadačnímu 
fondu Albert. Jeho pro-
střednictvím jsme získali 
fi nanční prostředky a moh-
li tak uspořádat vzdělávací 
kurz Samostatné hospoda-
ření s penězi pro klienty 
z našeho zařízení. Cílem 

tohoto projektu bylo vzdělávání v oblasti 
hospodaření s fi nancemi. Šlo především 
o dosažení maximálně možné samostatnos-
ti našich klientů při nakládání s fi nančními 
prostředky. To znamená, že se učili znát 
hodnotu peněz, aby si dokázali spočítat 
různé náklady a mohli se bránit různým 
fi nančním podvodům, naučili se nakládat 
s běžnými účty a zvládali s tím spojené 

administrativní úkony při běžném obchod-
ním styku a úředních úkonech. I tyto malé 
krůčky ulehčují život lidem s mentálním 
postižením, kteří jsou pak schopni více 
využívat dostupné služby např. obchody, 
společenské a kulturní akce.

PhDr. Marie Bartošková,
ředitelka ÚSP Křižanov

Foto: archiv ÚSP Křižanov

Klienti přecházejí z velkého ústavu do malých domácností

Radost z našich rukou, to je název výstavy Dětského střediska Březejc, 
kterou pořádá ve spolupráci s Jupiter clubem. Její vernisáž se konala 
minulý pátek odpoledne v prostorách kina Jupiter clubu. Samotné práce 
jsou pak k vidění v předsálí kina do 31. října letošního roku.

Zahájení výstavy uvedl ředitel Jupiter clubu Milan Dufek spolu 
s vedoucím březejckého zařízení Miroslavem Štěpánkem a ředitelem 
brněnské Kociánky, pod niž DS Březejc patří, Jiřím Podluckým. Město 
Velké Meziříčí pak zastupoval místostarosta Josef Komínek. K samotné 
výstavě z odborného hlediska promluvila Eva Kočí Valová. „Díky výtvar-
né tvořivosti Březejckých vstoupily do předsálí kina dvě dámy – radost 
i štěstí,“ zhodnotila profesorka velkomeziříčského gymnázia. Radost 
byla obsažena nejen v názvu výstavy, ale byla vidět i na tvářích těch, 
kteří vyrobili svá díla – obrázky, sošky, tkané koberce, plédy, keramické 
nádoby, ručně malované hedvábné šátky, tašky a další. A štěstí se zase 
mezi přítomné dostalo díky stejnojmenné básničce a také písničce od 

Richarda Müllera Štěstí je krásná věc, kterou klienti střediska na slav-
nostním zahájení zazpívali.

„Práce vyrobilo asi čtyřiadvacet našich klientů za zhruba rok,“ upřes-
nil M. Štěpánek. Ten ještě dodal, že výstava je prodejní. Výrobky si lze 
zakoupit po dohodě s programovým oddělením Jupiter clubu. „A co se 
neprodá, poputuje na výstavu orchidejí, konanou na Kociánce v Brně,“ 
přidal vedoucí DS Březejc.

Na závěr pozvali hostitelé návštěvníky na rautík, jenž připravila Střední 
škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, a k pohodě odpolední vernisáže pak 
přispěla ještě akordeonistka Kristýna Lavická, která hrála směs lidových 
písní, zatímco si lidé prohlíželi vystavená díla.

Iva Horká
(Více fotek najdete ve fotogalerii na našem webu www.velkomeziricsko.cz)

Brezejčtí ukazují na výstavě radosti svých rukou Objasnili poškození 
motorového vlaku
V úterý 11. října 2011 přijali 

policisté na lince 158 oznámení 
o poškození skleněné výplně okna 
u motorového vozu. K poškození 
jedné části okna došlo na železniční 
trati mezi zastávkami Velké Meziříčí 
– Zastávka a Velké Meziříčí – Hlavní 
nádraží. Policisté prověřovali, zda 
poškození místní lokálky způsobil 
neznámý pachatel nebo zda mohl 
neznámý předmět, pravděpodobně 
kámen, odlétnout z terénu. Škoda 
na poškozeném voze je vyčíslena 
na 20 000 korun. V současné době 
se kriminalistům z oddělení obecné 
kriminality ve Žďáře nad Sázavou ve 
spolupráci s policisty z Obvodního 
oddělení Policie ČR Velké Meziříčí 
v opravdu krátkém čase podařilo ob-
jasnit toto velmi nebezpečné jednání. 
Z poškození vlaku je podezřelý mla-
distvý, se kterým bude vedeno trestní 
řízení. Kdyby byl plnoletý, hrozil by 
mu trest odnětí svobody až na jeden 
rok. Mladík si zřejmě neuvědomil, do 
jak nebezpečné hry se pustil. Bezpro-
středně ohrozil bezpečnost na trati 
i bezpečnost jedoucího vlaku. Při 
tomto incidentu nebyl strojvedoucí 
zraněn, a proto mohl na vzniklou si-
tuaci ihned reagovat. Prudké zpoma-
lení rychlosti vlaku za použití brzd 
ale nemusí očekávat pasažéři, kteří 
si mohou přivodit různá zranění.

por. Mgr. Jana MartincováVedoucí Dětského střediska Březejc Miroslav Štěpánek na zahájení 
výstavy poděkoval klientům (vpravo) za skvělou práci. Foto: Iva Horká

Jednu z vystavených prací, spícího psa, vyrobila Jana Paulíková v rám-
ci aktivizační výtvarné činnosti pod vedením Moniky Doskočilové. 

Foto: Iva Horká

Tři miliony pro policii,
milion a půl hasičům

To je letošní mimořádná pomoc 
Kraje Vysočina složkám Integrova-
ného záchranného systému. Krajské 
zastupitelstvo odsouhlasilo přímou 
třímilionovou pomoc krajskému 
ředitelství policie na dovybavení 
týmu Kamion, a to moderním soft-
warem včetně licencí, výpočetní 
technikou a dalšími technickými 
prostředky pro možnost kontroly 
nákladních automobilů. Tři mi-
liony půjdou  po dohodě s Policií 
ČR na poř ízení inteligentních 
semaforů pro zvýšení bezpečnosti 
při vjezdu do lokalit v blízkosti 
největších měst na Vysočině. Kraj 
tímto způsobem rozdělil prostředky 
získané z policií vybraných kaucí 
od zahraničních ř idičů. Kauce 
spadají ze zákona do příjmu krajů. 
Listopadové zastupitelstvo pak 
bude rozhodovat o poskytnutí do-
tace ve výši 1,5 milionu korun také 
krajským hasičům. Z dotace Kraje 
Vysočina ve výši 4,5 milionu korun 
letos HZS pořídil speciální vozidlo 
pro vyšetřovatele, dva užitkové 
automobily, dále například záložní 
agregát elektrické energie na stanici 
nebo vyprošťovací nářadí.      -red-
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Dnešek a zítřek
„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“ Tato 

moudrá Ježíšova slova obrací naši pozornost od zítřka k dnešku. Dnešek 
není pouhá příprava na zítřek. Dnešní den má svou velikou hodnotu sám 
o sobě. To, co děláme právě teď, to, co prožíváme právě teď, je důležité. 
Dnes se jen nechystáme na to, co bude zítra. Tak bychom totiž mohli strávit 
celý život přípravami a chystáním na to, co teprve přijde. V neustálém 
čekání, že až zítra to konečně bude to pravé. A ono bude pořád nějaké zítra 
(nebo si to alespoň budeme myslet) a vlastně se toho „konečně pravého“ 
nikdy nedočkáme. Kolikrát děláme nějakou práci a říkáme si: až to do-
končím, tak si teprve odpočinu, tak se budu radovat a začne mi pořádný 
život… Ale dnešek není příprava na život. Dnešek už je život. To, co děláme 
v tuto chvíli, je důležité. A smíme dnešek prožít naplno, bez neustálých 
myšlenek na to, co bude zítra. Dnešek se nebude opakovat. A čím plněji 
prožijeme dnešek, tím méně si budeme dělat starost o zítřek, o budoucnost.

Zítřek nemáme ve svých rukou, nemáme v nich ani dnešek, čas obecně 
nemáme ve své moci. Moudří lidé to vědí a proto přijímají každý den 
jako dar a novou příležitost, jako ještě jednou otevřené dveře hlouběji 
do života a blíž k jeho krásám i bolestem, k sobě samému i druhým 
lidem. Ježíšova slova chtějí vnést do našeho myšlení nový směr, novou 
perspektivu a nový pohled.

K čemu je dnešek příležitostí? Třeba k tomu, abychom se vedle svých 
každodenních povinností s někým podělili o svou radost, potěšili se 
pohledem na podzimem zbarvený les, pověděli pěkné slovo nebo si něco 
hezkého přečetli, usmáli se na někoho, někomu pomohli… A co se zítřka 
týče, tak pokud se dokážeme modlit, můžeme za zítřek Pána Boha prosit. 
Aby ještě přišel, abychom v něm unesli svá břemena a splnili své úkoly, 
aby byl naplněn podobně jako dnešek.                                Pavel Janošík

Apoštolská církev vás zve
na páteční fi lmové večery

Pátek 21. 10. 2011, v 18 hodin, na ulici Moráňská 2 (naproti poště 
bývalá budova lisovny, 2. patro).
Film „Letter’s to God – Dopisy Bohu“. Vstup zdarma.
Chyť šanci za pačesy a přijď. Pokud čteš tuto pozvánku, využij pří-
ležitosti a přijď, máš možnost nahlédnout pod pomyslnou pokličku 
života křesťanů v praxi prostřednictvím fi lmu i osobního setkání 
s ostatními křesťany. Také můžeš najít odpověď na otázky týkající 
se smyslu života i návodu, jak řešit někdy neřešitelné životní situa-
ce. Ale také můžeš přijít jen tak, podívat se na dobrý fi lm. Více na 
www.ac-vm.cz                                                                            -fk-

Českobratrská církev evangelická
23. 10.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (neděle Dík-
činění). Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz  -PJ-

Přehled bohoslužeb od 19. do 23. 10. 2011
Středa 19. 10.
 7.00 mše sv. za rodinu Peškovu a děti o. Prajka
19.00 mše sv. Oslavice o. L. Sz.
Čtvrtek 20. 10.
 7.00 mše sv. za Boženu Liškovou a rodinu Bílkovu o. Parajka
 8.30 rekolekce – Mariánská pobožnost
 9.00 mše sv. za nová kněžská povolání
18.00 mše sv. za Boží ochranu a pomoc 
 pro celou rodinu o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. Prajka
Pátek 21. 10.
 8.00 mše sv. za manžela a duše v očistci a za Boží 
 ochranu pro celou rodinu o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Zachovy, živou a zemřelou 
 rodinu a za duše v očistci o. Prajka
13.00 mše sv. domov pro seniory o. Prajka
Sobota 22. 10. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou 
 a zemřelou Vondráčkovu, Odstrčilíkovu, 
 Boží ochranu a za duše v očistci o. Parajka
18.00 mše sv. za Marii Doležalovou, rodiče Špačkovy, 
 jejich rodiče a sourozence a za živou rodinu o. Prajka
 8.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Neděle 23. 10. – 30. neděle v mezidobí – den modliteb za misie
 7.30 mše sv. za rodiče Bradáčovy, rodinu Bradáčovu 
 a Homolovu  o. Prajka
 9.00 mše sv. za Stanislava Jiráka, celou rodinu,
 na poděkování a na vlastní úmysl o. Parajka
10.30 mše sv. pro děti, za živou a zemřelou rodinu Kališovu, 
 dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci o. Prajka
17.30 růžencová pobožnost o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Michalovy a Vondráčkovy, 
 rodinu Ambrožovu a duše v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude na faře náboženství pro mládež a starší děti. Ve 
čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 
15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Kromě místního kněze bude zde také cizí zpovědník. V pátek 
na faře v 19.00 setkání pro V. a VI. skupinu.
V sobotu v 18.30 bude příprava na křest. V  neděli proběhne sbírka 
věnovaná na misie. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Plán bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 21. 10.
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Tomanovy a duše v očistci o. M. P.
Neděle 23. 10. – 30. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory – mše sv. za rodiče Dostálovy 
 a syna Jana o. L. Sz.

-P.LSz-

V sobotu 15. října 2011 se více 
než padesát milovníků jeskyní 
všech generací od předškolních dětí 
až po seniory vydalo s Chaloupka-
mi do Moravského krasu.

Mnozí z nich si už v pátek přišli 
poslechnout přednášku Vlastislava 
Káni o nelehké práci speleologů, 
která mnohdy kromě zážitků spo-
jených s pozorováním netopýrů, 
krápníkové výzdoby jeskyní a ob-
jevováním nových podzemních 
prostor přináší také lezení ve vy-
sokých komínech, plazení v úzkých 
plazivkách a brodění v tunách 
bahna a kalné vody. V Moravském 
krasu je na ploše 120 km2 tisíc 
jeskyní, ty nejmladší z nich jsou 
staré asi 10 000 let. Členové so-
botní výpravy měli možnost opět 
v doprovodu pana Káni navštívit 
jeskyni Hladomorna a Holštejnskou 
jeskyni s nádhernou krápníkovou 

výzdobou. Nejzdatnější prověřili 
své fyzické a psychické síly při pro-
lézání úzkými plazivkami a komíny 
v Býčí skále, méně zdatní navštívit 
Barovou jeskyni a ostatní jeskyně 
Výpustek a Jáchymka, případně 
muzeum těžby a tavby železa v huti 
Františka u Adamova. Všichni 
členové exkurze se pak společně 
sešli v Býčí skále na komentované 
prohlídce, při které mohli vidět 
nejstarší jeskynní kresbu z doby 
prvních zemědělců, první zimující 
netopýry nebo stromatolit – důkaz 
o existenci prvních fotosyntetizují-
cích organismů z doby prekambria.

„Cesta do podzemí je už tradiční 
akcí pracoviště Chaloupek ve Vel-
kém Meziříčí,“ konstatuje vedoucí 
akce Marie Zichová a dodává: „Na 
příští rok plánujeme exkurzi do jižní 
části krasu.“

Pavel Ratkovský

Jeskyně moravského krasu přilákaly návštěvníky všech generací

Foto: archiv Chaloupky, pracoviště SEV Ostrůvek

ZŠ Lhotky navštívila recyklační hlídka
Naše základní škola ve Lhotkách je již druhým rokem zapojena v eko-

logickém projektu Ukliďme si svět. V rámci tohoto projektu nás v úterý 
4. 10. 2011 navštívila recyklační hlídka se svým speciálním edukačním 
programem.

Společně s žáky ze základních škol z Dolních Heřmanic a Rudy jsme 
prožili zábavné dopoledne plné her, soutěží a řad dalších aktivit, které nás 
provedly světem recyklace elektroodpadu. S recyklační hlídkou k nám za-
vítal také mobilní IQ park plný hlavolamů a atrakcí věnovaných například 
elektřině nebo životnímu prostředí. Během dopoledne si děti vyzkoušely 
práci v týmu, otestovaly své schopnosti hledat kreativní řešení problémo-
vých situací každodenního života a učily se odpovědnosti za své jednání.

Program podpořil zájem žáků o environmentální myšlení a ukázal 
jim způsob, jak teoretické znalosti uplatnit v každodenním životě. 
Jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat prožitkové dopoledne, 
které je plně v souladu se zapojením naší školy do sítě Zdravých škol.

Text a foto: Mgr. Eva Součková, ředitelka školy

Nejenom řešit následky do-
pravních nehod, ale i preventivně 
působit na jejich aktéry se rozhodli 

dobrovolní hasiči z Velké Bíteše. 
V neděli 2. října 2011 učili řidiče 
motocyklů základní první pomoc 
na tradičním 4. poděkování za mo-
torkářskou sezonu na Masarykově 
náměstí, pořádaném motorkářem 
Bobem (páter Bohumil Poláček 
z Římskokatolické farnosti Velká 
Bíteš) a jeho přáteli. V průběhu 
odpoledne se mohli účastníci sezná-
mit, jak správně označit místo ne-
hody, jak sejmout ochrannou přilbu 

a jak provádět kardiopulmonální re-
suscitaci. Dále byli obeznámeni se 
zásadami volání tísňových složek. 
Závěrem byl jednotkou SDH obce 
Velká Bíteš předveden simulovaný 
zásah střetu motocyklu s osobním 
automobilem se zraněním. Ukázka 
se setkala s velkým ohlasem. Snad 
jsme svojí přítomností přispěli 
k snížení nehodovosti řidičů jed-
nostopých vozidel nebo následků 
těchto mnohdy tragických střetů. 
Kdyby výsledkem celého odpoled-
ne bylo jen, že informace zde předa-
né zachrání jeden život nebo odvrátí 
nehodu, tak akce měla smysl.

Rozloučení se sezonou se účast-
nilo přes 200 strojů a velké množ-
ství diváků. Po programu násle-
dovala spanilá jízda. Počasí se 
vydařilo, účast byla perfektní.

David Dvořáček, DiS., 
zástupce velitele SDH Velká Bíteš

Foto: archiv SDH

Velkobítešští hasiči
na zakončení motorkářské sezony

Na sobotním sněmu oblastního (okresního) sdružení ODS Žďársko se 
o pozici předsedy v tajné volbě utkali dva kandidáti. Padesátka delegátů 
dala přednost Radovanu Necidovi z Velkého Meziříčí před Janem Mokří-
šem ze Žďáru nad Sázavou.

Delegáti volili také místopředsedy a členy rady oblastního sdružení. 
Opět v tajné volbě mezi sebou vybrali místopředsedy Jiřího Ježe z Dolní 
Rožínky, Iva Rohovského z Měřína a Jana Mokříše ze Žďáru nad Sázavou. 
Členy rady se pak stali Jaromír Brychta, Radek Černý, Roman Štěpánek 
a Jaroslav Ptáček ze Žďáru, Tomáš Hrabálek a Jiří Michlíček z Velkého 
Meziříčí, Miloslav Černý z Velké Losenice, Ilona Kalová z Velké Bíteše, 
Dan Sokolíček z Nového Města na Moravě, Jiřina Sýkorová z Křižanova 
a Vladimír Šmerda z Bystřice nad Pernštejnem.

„Zaměříme se především na velmi intenzivní komunikaci s jednotlivými 
místními sdruženími. Naši lidé jsou totiž obhájci konzervativní politiky 
přímo v terénu a nemají to nikdy lehké. Nejsme levicoví populisté ani 
verbální bojovníci s nešvary, jsme autentická pravicová strana a proto 
musí být každý člen ODS připraven vést kvalitní diskusi ve svém okolí,“ 
uvedl nově zvolený předseda Necid.

Žďárský oblastní sněm také nominoval europoslance Iva Strejčka 
na předsedu regionálního sdružení. O této volbě bude regionální sněm 
hlasovat v listopadu.

ODS na Žďársku je nejpočetnější oblastní organizací na Vysočině. 
Sněmy s vnitrostranickými volbami se zde konají vždy po dvou letech.

Petros Martakidis, foto archiv ODS

ODS na Žďársku
povede nově Radovan Necid

V neděli 25. září se pár odváž-
ných jedinců ze sdružení Agility 
Ad Astra vydalo na II. ročník 
netradičních závodů Water Dog 
v Herolticích – závodů psů ve sko-
cích do vody a v potápění. Do boje 
jsme nasadili naše žhavá želízka 
– vodomilné teriéry, týmy složené 
z Martiny Homolové a Můři a Jany 
Krčálové s Innou. Naši závodní te-
riéři nastoupili do kategorie malých 
psů ve velké konkurenci, kde patřili 
mezi nejmenší účastníky celých 
závodů. Molo stavěné především 
pro velká plemena se prvnímu zá-
vodnímu týmu (Janě a Inně) nepo-
dařilo zdolat, ačkoliv byla motivace 
veliká, strach ze značné výšky mola 
byl nakonec silnější. Do druhého 

Kynologické sporty/water dog

závodního týmu (Martina a Můřa) 
jsme vkládali velké naděje, jelikož 
Můřova obliba ve vodních skocích 
je již pověstná. V prvním skoku 
byla znát menší nejistota a strach, 
u druhého jsme již nepodcenili pří-
pravu samotného skokového rozbě-
hu, zvolili jsme pořádný motivační 
start a za mohutné podpory našich 
nezávodících členů z Agility Ad 
Astra Můřa vystřihl závěrečnou ex-
kluzivní šipku i s ponorem. Součty 
obou skoků (3,0 m a 3,25 m) vynesli 
Můřovi poctivě zasloužené 5. místo. 
I přes značnou výškovou nevýhodu 
našich teriérů byly tyto závody 
pro členy Agility Ad Astry novou 
zkušeností s dalším neobvyklým 
psím sportem.     Martina Homolová

Ocenění Kosatek v Písku
O víkendu 7. – 9. října probíhalo v malebném jihočeském městě Písek 

mistrovství republiky v line dance. Mezi 319 soutěžícími, kteří byli 
rozděleni do dvou kategorií, byli i 3 zástupci Kosatek. V kategorii, ve 
které soutěžili, byly povinné 3 linové tance a v kategorii pro náročnější 

tanečníky bylo povinných tanců 7.
Ve své kategorii se Kosatky 

rozhodně neztratily. Bronzovou 
medaili si vytančil Petr Hrdlička, 
šesté místo obsadila Kristýna Sin-
gerová a na jedenáctém místě se 
umístila Kateřina Závišková. O tom, 
že taneční zápolení nebylo vůbec 
jednoduché, svědčí fakt, že v porotě 
zasedlo 5 mezinárodních rozhodčích 
z Holandska, Norska, Španělska 
a Švédska. Každý z těchto porotců se 
pyšní alespoň jedním titulem, ať už 

mistra Evropy nebo mistra světa v line dance. Jeden z těchto porotců získal 
v loňském roce cenu pro nejlepšího mezinárodního lektora těchto tanců.

Našim odvážným tanečníkům blahopřejeme a přejeme hodně dalších 
tanečních úspěchů.                                               Text a foto: Tomáš Vidlák
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Předváděcí akce a jejich rizika!
Jeden z největších problémů naší doby. Jsou prodejci, kteří kazí pověst 

poctivým podnikatelům. Používají nekalých a agresivních praktik, jejich 
dealeři dovedou být velmi přesvědčiví a naléhají mnohdy až drastickým 
způsobem na spotřebitele tak dlouho, až podlehnou a podepíší často pod 
nátlakem kupní smlouvu, kterou by nikdy nepodepsali, kdyby si ji v klidu 
mohli přečíst a poradit se předem.
Často se lidé dají zlákat pozvánkou na předváděcí akci, která vypadá 

napohled velice zajímavá a vy se rozhodnete tam jít podívat. Samozřejmě 
můžete, ale POZOR – buďte připraveni, naučte se napřed znát svá práva. 
Protože tam na vás čekají profesionálové-proškolení manažeři, kteří chtějí 
hlavně prodat a to za každou cenu.

Proto používají různé fi nty typu: „Gratulujeme, byl či byla jste vylo-
sována, vyhrála jste různě vysokou fi nanční částku a dostanete hromadu 
dárků“, ovšem pouze v případě, že si koupíte nabízený výrobek – který 
je většinou předražený a výhra se z něho odečte.

Bohužel většina lidí těmto tlakům podlehne a podepíše. Mnozí senioři 
předražené zboží nekupují pro sebe, ale pro své děti, kterým chtějí udělat 
radost. Jenže doma začnou přemýšlet a v nejhorším případě zjistí, že ten 
samý výrobek se dá sehnat za daleko nižší cenu v kamenném obchodě 
a oni se nechali napálit. Co teď s tím?

Pokud jste smlouvu podepsali skutečně na předváděcí akci (prodejce 
nemá místo k prodeji zaregistrované k prodeji na Živnostenském úřadě, 
nebo jste si nepozvali prodejce k vám domů za účelem objednávky zboží), 
pak si doma v klidu sedněte a napište dopis, v němž se odvoláte na Ob-
čanský zákoník č. 40/1964 Sb., a jeho §57, který vám umožňuje v zákonné 
lhůtě do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (prodejce musí 
ovšem toto odstoupení do 14 dnů obdržet, proto je nutná dodejka, která 
se vám vrátí s potvrzením o převzetí).

V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo kupní (event. i úvěrové 
smlouvy, pokud jste ji podepsali), kterou nezapomeňte podepsat – bez 
podpisu je neplatná a pokud jste zaplatili zálohu nebo kupní cenu, také 
požádáte o její navrácení buď složenkou na vaši adresu nebo na váš účet.

Dopis pošlete doporučeně a s dodejkou prodejci. Prodejce je povinen 
do 30 dnů od odstoupení smlouvy vám vrátit vaše peníze.

Pokud se potřebujete poradit, můžete navštívit naši poradnu, v nové 
budově radnice, kde vám rádi pomůžeme i se sepsáním potřebného dopisu.

Vaše odborná právní poradkyně pro kraj Vysočina
Bc. Zdeňka Zemanová, poradna SOS Velké Meziříčí.

Uzavírka silnice Osová Bítýška-Vlkov
V termínu 20. 10. – 22. 10. 2011 dojde k uzavírce silnice č. II/390 
a č. III/3791 na trase Osová Bítýška-Vlkov z důvodu pokládky nové 
vozovky. Objízdná trasa:
a) Osová Bítýška-Skřinářov-Heřmanov-Vidonín
b) Osová Bítýška-Velká Bíteš-Vlkov. Zástupci autobusových společ-

ností (ZDAR, a. s., a BDS-BUS, s. r. o.) sdělili, že jejich autobusy 
budou užívat po dobu uzavírky stanovenou objízdnou trasu. Po 
dobu uzavírky bude zastávka Osová Bítýška-Osová přemístěna 
na zastávku Vlkov a zastávka Březí-Ondrušky bude přemístěna 
na zastávku Březí.                                                               -MěÚ-

Toky dotačních titulů v Evropské 
unii, budoucnost eurozóny a eura 
vůbec, dluhová krize a řešení eko-
nomické stagnace. To byla hlavní 
témata besedy studentů čtvrtých 
ročníků gymnázia s europoslancem 
Ivo Strejčkem (ODS), která proběh-
la v rámci jeho poslaneckého dne ve 
Velkém Meziříčí.

Ivo Strejček se kromě besedy se 
studenty setkal ještě na radnici s ve-
dením města. „Zde jsme hovořili 
zejména o budoucnosti základního 
a středního školství a nezaměst-
nanosti ve městě. To jsou spojité 
nádoby a pro naše město je důležité, 
aby co nejvíce vrcholných politiků 
o našich názorech vědělo,“ uvedl 

starosta Radovan Necid. Europosla-
nec Strejček poté absolvoval krátký 
pracovní oběd s místním sdružením 
ODS a s managementem firmy 
Lisovna plastů, spol. s. r. o. mluvil 
o aktuální situaci v podnikání a ob-
chodním sepětí české ekonomiky 
s Německem.

„Poslanecký den byl přísně pra-
covní, pan europoslanec potřeboval 
znát názory lidí z praxe na aktuální 
dění. Zároveň jsme chtěli našim stu-
dentům přiblížit autentické názory 
politika, který zná bruselské dění 
takříkajíc zblízka. Obojí se poved-
lo,“ shrnul předseda MS ODS Velké 
Meziříčí a starosta Necid.

-rn-

Studenty zajímala 
budoucnost Evropy

Europoslanec Ivo Strejček (vlevo) v rámci svého poslaneckého dne ve 
Velkém Meziříčí jednal s vedením města na radnici (viz snímek), ale také 
besedoval s gymnazisty.                                   Foto: Martina Strnadová

Kamion na Novosadech.                                  Foto: Martina Strnadová

Týden sociálních služeb skončil v neděli
(Pokračování ze strany 1.) Někde 

krom toho na návštěvníky čekal 
i kulturní program – jako například 
v novém domově pro seniory, který 
láká neustále spoustu lidí k prohlíd-
ce. Moderní budovu za více než 132 
milionů, jež je nadstandardní nejen 
u nás, ale i v jinde, zaměstnanci vy-
zdobili, a to nejen podzimními de-
koracemi, ale i jinými zajímavými 
expozicemi. Seniorům i příchozím 
pak hrála i hudební skupina Ladies. 
K pochmurnému počasí, které 
za okny jídelny minulou středu 
panovalo, trocha hřejivých tónů 
přišla vhod.

Terénní a ambulantní služby 
města Velké Meziříčí byly otevřeny 
po dva dny – jedenáctého a dvanác-
tého října. Informace související 
s poskytováním sociálních služeb 

pro širokou veřejnost byly zajištěny 
v průběhu těchto dní pověřenými 
pracovníky pečovatelské služby. 
Zájemci, kteří nahlíželi do provo-
zu pečovatelských domů, si mohli 
na požádání stávajících uživatelů 
prohlédnout jejich ubytování a vy-
slechnout výklad o způsobu života, 
který zajišťuje byt se zvláštním 
určením. „Tyto byty zabezpe-
čují lidské standardy, soukromí 
a umožňují podmínky poskytování 
pomoci,“ vysvětlila Jana Jurková, 
ředitelka Sociálních služeb města 
Velké Meziříčí, „naši pracovníci 
jsou plně kompetentní pomáhat 
a ztotožnit se s přáním každého 
uživatele. Snaží se vyplnit klien-
tům odpolední hodiny zájmovými 
činnostmi v podobě ručních prací 
nebo hudebních akcí na jejich 

přání. Také úzká spolupráce s do-
movem pro seniory nebo-li zaříze-
ním s nepřetržitým a celoročním 
pobytem nabídlo našim klientům 
využití společenských akcí, které 
samo pořádá. Od května, v rámci 
projektu Příroda mostem mezi 
generacemi, probíhá setkání dětí ze 
ZŠ Školní a našich klientů z DPS na 
Zdenky Vorlové 2001. Tento projekt 
s námi zahájilo školské zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání 
Chaloupky a v jeho programu jsou 
mimo jiné zahrnuty kolektivní hry, 
které radostně a přirozeně dokáží 
dát dohromady obě generace.“ 
Posezení s pracovníky pečovatelské 
služby a přáteli každý rok pořádají 
Sociální služby města Velké Mezi-
říčí v Jupiter clubu. Letos se koná 
23. 11. od 14 hodin.

Mezi další inst ituce, k teré 
se do akce zapojily, patřilo ve 
středu 12. ř íjna i nízkopraho-
vé zař ízení pro děti a mládež 
Wellmez, které spadá pod Ob-
lastní charitu Žďár nad Sázavou. 
Nabídku využily například pra-
covnice městského muzea, dále 
pak vedoucí denního stacionáře 
Nesa společně se zaměstnanci 
a uživateli. „Všichni si prohlédli 
prostory centra, seznámili se 
s jeho činností, pracovním týmem, 
pravidly a právy uživatelů služeb. 
Na vlastní kůži si tak mohli vyzkou-
šet, jak to v nízkoprahovém klubu 
funguje, včetně aktivit, které jsou 
uživatelům pravidelně nabízeny,“ 
uvedl vedoucí zař ízení Marek 
Sušinka.

Zprac.: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Tam pak usměrňují výjezd vozidel na hlavní 
silnici. Podobně urychlují dopravu na přechodu na Novosadech. Zde 
si chodec namačká tlačítkem na semaforu vůli přejít. Než mu naskočí 
zelená, chvíli to trvá. Zatím se nashromáždí skupinka lidí, která přejde 
vozovku. Pak však zase chvíli trvá, než naskočí stojícím vozidlům zelená. 
„V té chvíli to může strážník urychlit, neboť jeho pokyny jsou nadřazeny 
světelným signálům,“ popisuje vedoucí městské policie Petr Dvořák. 
Mnozí řidiči však na to reagují opožděně. Jsou totiž pro ně nezvyklou 
situací – na semaforu mají červenou, ale strážník jim ukazuje, že mohou 
jet – zaskočeni. Stejně tak strážníci pomáhají urychlit odbavování záso-
bovacích vozidel zejména na Novosadech. Starosta Necid k tomu dodává: 
„Z dopravního inspektorátu máme doporučení, že není vhodné vypnout 
semafory úplně, řídit dopravu jen policejními hlídkami a zrychlovat 
odbavování těch, co sjíždějí z dálnice.“ To by bylo nevýhodné zejména 
pro místní občany, kteří by tak nemohli z vedlejších komunikací vyjet 
na hlavní. Díky semaforům mohou všichni popojíždět, i když pomalu.

Dlouhodobým řešením by byl obchvat 
i dálnice bez mýta

Jak řešit dopravní situaci ve Velkém Meziříčí s výhledem do budoucna? 
Předně město usiluje o to, aby Kraj Vysočina dokončil čtvrtou etapu vel-
kého obchvatu od Třebíče – to znamená přemostění Františkova. Dopravu 
ve městě by zlepšil i tzv. malý vnitřní obchvat. Jeho realizace, jež by byla 
součástí projektu Odstranění bodových závad na komunikaci II/602 – pa-
ralelní komunikaci s D 1, zatím uvízla na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Snahy zabránit nějakým způsobem vjíždět do města alespoň kamionům 
se také dosud nesetkaly s úspěchem. Hlavní průtah městem tvoří krajská 
silnice II/602, která v úseku od Jihlavy až k hranicím Kraje Vysočina 
slouží jako odklonová trasa dálnice D 1. Navíc patří usnesením krajského 
zastupitelstva z května roku 2006 do páteřní sítě silnic kraje Vysočina. 
To jsou dvě základní charakteristiky této silnice. „Zákaz vjezdu kamionů 
na celou silnici č. II/602 v celém jejím úseku okolo dálnice D 1 je proto 
nereálné,“ zdůrazňuje vedoucí odboru dopravy městského úřadu Marek 
Švaříček a doplňuje, že za stávajícího stavu tak není možné zakázat vjezd 
kamionům ani do Velkého Meziříčí. Neboť město leží na křižovatce dvou 
významných silnic druhé třídy – II/360 (vedoucí od Třebíče do Nového 
Města na Moravě) a II/602 (vedoucí od Brna do Jihlavy). Vzhledem 
k tomu, že silnice II/360 je také zařazena v páteřní silniční síti Kraje 
Vysočina a využívá ji řada nákladních vozidel jedoucích od Třebíče, 
které lze stěží vytlačit na jiné silnice.

Intenzita provozu na komunikaci II/602 proto rok od roku narůstá, 
k čemuž přispělo i zavedení mýtného systému na dálnici D 1, jehož placení 
se řada dopravců vyhýbá.

„Dne 12. 7. 2011 požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
o stanovení dopravního značení zakazujícího vjezd nákladních vozidel 

Kamiony z města zcela vytlačit nelze
nad 12 t na silnici č. II/602 v úseku Měřín – křižovatka se silnicí č. II/351 
(směr na Kamenici). Toto opatření mělo vyloučit nákladní dopravu nad 
12 t (mimo dopravní obsluhy) ze silnice č. II/360. Opatření mělo přispět 
k tomu, aby kamiony zůstávaly na dálnici D 1 a neobjížděly mýtné brány. 
K projektu dopravního značení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitel-
ství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie. Z vyjádření 
policejního orgánu vyplynula nutnost doplnění projektu o další značení. 
V této chvíli je žádost stále řešena na Městském úřadě Velké Meziříčí, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, který je příslušný pro sta-
novení dopravního značení na území obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností Velké Meziříčí,“ popisuje M. Švaříček. Finanční náklady na 
úpravu projektu dopravního značení a na jeho realizaci jsou odhadovány 
na přibližně půl milionu korun. „Pokud by se podařilo záměr na osazení 
dopravního značení na silnici č. II/602 realizovat, mohlo by to přinutit 
kamiony zůstat na dálnici D 1 a nepoužívat silnici č. II/602,“ dodává Šva-
říček s tím, že minulé snahy o zavedení úseku dálnice mezi východním 
a západním dálničním přivaděčem Velké Meziříčí bez poplatku se v minu-
losti nepodařilo prosadit. A s osazením mýtných bran pak byla pohřbena 
i poslední naděje na bezplatný provoz na dálnici D 1 u Velkého Meziříčí.

Zavedení mýtného i na silnici II/602 by sice přinutilo kamiony zůstat 
na dálnici, neboť by již neměly důvod sjíždět z D 1 a projíždět městem. 
Ale toto opatření by negativně postihlo i místní dopravce.

Martina Strnadová

Kulturní akce jsou pro město přínosem…
(Pokračování ze strany 1.) Ty jsou 
určeny široké veřejnosti a také mají 
nejhojnější návštěvnost. Oproti 
tomu specifické akce jako třeba 
fi lozofi cký festival nebo Concentus 
Moraviae jsou spíš pro okrajovou 
skupinu obyvatel. Přesto je ale 
většina Velkomeziříčských pře-
svědčena, že všechny tyto akce jsou 
pro město přínosem a rozhodně je 
podporují, což se týká i těch méně 
navštěvovaných. „Z toho plyne, 
že část lidí je schopna určitého 
nadhledu a oceňuje ty akce, i když 
nejsou přímo pro ně,“ poznamenal 
k tomu Hubáček.

Podíváme-li se na kulturní za-
řízení ve městě, pak nejlépe hod-
nocenými jsou Jupiter club spolu 
se zámkem a knihovnou – tato dvě 
jsou nejlépe hodnocena i v dalších 
městech a lidé k nim mají speci-
fi cký vztah. Co se týče kulturních 
služeb, které nabízejí, zde výsledek 
ukázal jisté rozpory. Například 
množstvím a rozsahem nabídky jsou 
podle některých nejlepší kino, pop 
music, koncerty v rámci festivalů 
a divadlo v JC či památky. Podle 
jiných je však třeba právě pop music 

v této otázce nejhorší. Stejné je to 
v případě kvality nabídky, někteří 
vidí mezi nejlepšími kino a jiní je 
zařadili mezi nejhorší. Z hlediska 
pohodlí a péče o návštěvníky oby-
vatelé ocenili knihovnu a kino, a za 
nejhorší označili zase kino a divadlo 
v JC. Stavem a vzhledem prostředí 
se lidem nejvíc zamlouvají památky, 
nejhůře pak někteří vidí zase pa-
mátky, ale také kino a divadlo v JC. 
A rozporuplná situace se opakuje 
i v případě přiměřenosti ceny, kdy 
jako nejlepší jedni označili kino 
a další je zařadili jako nejhorší spolu 
s pop music. „Zde se ukazuje, že 
problémový je Jupiter club. Ten má 
dobrou nabídku, ale špatné prostře-
dí,“ shrnul O. Hubáček. Podle sta-
rosty města Radovana Necida by se 
tato situace měla v budoucnu zlepšit. 
„Musí proběhnout rekonstrukce 
Jupiter clubu. Osobně to vidím 
jako jednu z největších investičních 
priorit města,“ vyjádř il Necid 
a dodal, že projekt za bezmála dva 
a půl milionu korun na rekonstrukci 
celého zadního traktu JC – bývalé 
sokolovny, nyní velkého sálu – se 
již připravuje.

Město pak v hodnocení své pod-
pory kultury dopadlo dobře, neboť 
většina dotazovaných obyvatel 
si myslí, že je dostatečná. Stejně 
tak se domnívají, že i nabídka 
kulturních služeb je dostačující 
a odpovídá možnostem města. 
Ale většinou je soustředěna pouze 
do období kulturní sezony, od 
září do června, a v době vrcholné 
turistické sezony je minimální. 
Josef Žák poukázal ještě na jeden 
zásadní problém – totiž, že Velké 
Meziříčí, ale i ostatní města si 
neví rady s nabídkou kulturních 
služeb pro mládež. „Co se týká 
skupiny ‚náctiletých‘, nevědí, co 
jí nabídnout, jak ji oslovit,“ dodal. 
Na jeho slova zareagoval ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek s tím, že 
i on tuto oblast vnímá jako proble-
matickou a je otázkou, jak ji řešit. 
Podle něj například letos Jupiter 
club zastřešil hip hopovou akci pro 
mladé a výsledkem byly pomalo-
vané stěny velkého sálu, poničené 
toalety atd. Oprava samozřejmě 
něco stála, takže pro zopakování 
takové akce Jupiter club svoje 
prostory pravděpodobně již víc-

krát neposkytne. Podle výzkumu 
právě Jupiter club definuje jako 
svoji cílovou skupinu především 
dospělou populaci města, seniory 
a hendikepované, méně již děti 
a mládež. Oproti tomu ale městská 
knihovna a muzeum považují za 
svoji cílovou skupinu sice celou po-
pulaci, ale větší význam přikládají 
právě dětem a mládeži.

Výzkum se věnoval i oblasti 
fi nancování kultury, získávání do-
tací i z jiných zdrojů než od města 
či ze vstupného, dále hodnocení 
kulturních služeb ze strany vedení 
města apod.

Přes všechna pozitiva i negativa 
lze závěrem shrnout, že Velké 
Meziříčí a jeho obyvatelé jsou kul-
turní a tudíž má smysl pro kulturu 
něco dělat. Podpora kultury je totiž 
důležitou cílenou investicí s pozi-
tivními efekty pro pro město, kraj 
i republiku. Neboť účast na kultur-
ních aktivitách posiluje soudržnost 
občanů a pozitivní vztah k městu.

(Kompletní výsledky výzkumu 
obyvatel ve Velkém Meziříčí najdete 
na www.mestovm.cz)

Martina Strnadová
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Pozor akce!
29týdenní nosnice za 165 Kč
(nesou). Do vyprodání zásob.

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

v Hodově.
Nástup dle dohody.

Tel.: 608 883 840.

Nabízíme

Prodám
■ Pařák na brambory nepoužitý, 
60 l. Korely mladé, cena dohodou. 
Brambory ručně sbírané – 3 Kč/kg. 
Tel.: 731 415 795.
■ 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.
■ Černé piano Hofmann&Černý. 
Tel.: 723 792 109 po 18. hodině.
■ Poštovní známky ČSR I – 1918 
–1939 a ČSR II – 1945–1970. Cena 
dohodou. Tel.: 732 916 274.
■ Štěňátko bišonka – čistokrevné 
bez PP, pejsek. Tel.: 777 034 567.
■ Škodu Fabii combi elegance 
1,2 HTP 47 kW. R. v. 10/2006, 
najeto 51 000 km. Barva šedá 
(kapučíno) metalíza. První majitel, 
pravidelný servis. Klimatizace, 
tempomat, palubní počítač, el. př. 
okna, el. zrcátka, 4× airbag, mlhov-
ky, alu kola, ABS, ASR, parkovací 
asistent, hagusy, construct, dálkové 
ovládání, centr. zamykání. Dále 
zimní pneu + řetězy, příčníky na ha-
gusy, vana do kufru. Perfektní stav. 
Cena dohodou. Tel.: 737 358 734.

Brambory na uskladnění, 
cena 3,60 Kč/kg, netříděné 
2,20 Kč/kg. Tel.: 733 193 270, 
pí Jurková.

■ Štěňátka německého ovčáka, 
odčervená, cena 1.000 Kč. Tel.: 
731 180 297.
■ Akvárium 100 litrů a dřevěný, 
funkční, mechanický šicí stroj 
Singer r. v. 1925 (i jako dekorace) 
– levně. Tel.: 728 626 419.
■ Sekretář a oválný rozkládací 
jídelní stůl (pro 12–14 osob) – lev-
ně, masiv, dýha kavkazský ořech, 
r. v. 1930 – vše zachovalé. Tel.: 
606 594 402.
■ Brambory na uskladnění. 
Cena 300 Kč/q. Červené i bílé. Tel.: 
566 544 005.
■ Med lesní a květový. Cena 
80 Kč/kg. Tel.: 608 715 020.
■ 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.
■ Obývací stěnu včetně vyklá-
pěcího dvojlůžka a konferenčního 
stolku. Dekor černobílý. Možno 
i jednotlivě. Cena dohodou. Volat 
po 18. hodině. Tel.: 776 875 100.
■ Jablka odrůdy Melodie, Ida-
red, Rubín, Spartan, Zvonkové, 
Vanda, Americké. 1 kg/10 kč. Tel.: 
608 715 020.
■ Letní pneumatiky Matador 
na litých discích, na Š Favorit r. v. 
1993–94, Felicia, 500 Kč/ks. Tel.: 
739 924 200.
■ Myčku Zanussi, š. 45 cm, 
nová, nepoužitá (nevhodný dá-
rek), cena 5.500 Kč. Ráfky vč. 
pneu na Peugeot 106 nebo Citroën 
Saxo – 2 ks, cena á 200 Kč. Tel.: 
608 980 834.

■ 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.
■ Macešky. Odběr podzim, jaro. 
Cena 6 Kč/ks. Tel.: 737 767 876.
■ Baterii 12 V, louhovou. V dob-
rém stavu. Tel.: 737 542 592.

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

■ Malotraktor domácí výroby + 
1 nedokončený. Cena dohodou. Tel.: 
732 221 288.
■ Sadu zimních kol na Š 120/R 13.
Tel.: 732 908 611, večer.
Koupím
■ Kdo daruje nebo za symbolic-
kou cenu prodá starší pánské kolo? 
Tel.: 602 512 757.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
Nemovitosti
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 
rodinný dům 2+1 na ul. Vrchovecká 
za cenu 790 tis. Kč (možnost slevy 
na 690 tis. Kč), dům v Podhradí za 
2,2 mil. Kč. Reality Vysočina. Tel: 
777 636 157.
■ Koupím byt 2+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 721 283 607.
■ Prodám RD po rekonstrukci 
v Chroustově u Bohdalova. 5+1 
s garáží a zahrádkou, topení na pev-
ná paliva, el. Cena 1.500.000 Kč. 
Tel.: 737 233 331.

Prodám novostavbu 3+kk, 
1 km od Velkého Meziříčí, 
zastavěná plocha 120 m2, poze-
mek 650 m2. Termín kolaudace 
– konec roku 2011. RK – nevo-
lat! Tel.: 774 747 808.

Prodám zemědělskou usedlost 
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.
■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV, 

na ul. Záviškova. Podlahová plocha 
72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-
stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s mož-
ností vybudování plyn. topení 
(př ípojka na plyn je v domě). 
V klidném místě, blízko centra. 
Tel.: 776 120 795.

Pronájem
■  N a b í z í m e  k  p r o n á j m u 
zrekonstruovaný byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1. Volejte po 18. hodině. 
Tel.. 603 990 823.
■ Nabízím k pronájmu nově 
zrekonstruované byty v klidném 
prostředí ve Velkém Meziř íčí, 
kousek od centra s možností vlast-
ního parkování. Nejsme RK. Tel.: 
603 966 737.
■ Pronajmu zařízený byt 3+1, 
ulice Čechova, VM. Volný ihned. 
Tel.: 724 148 656.
■ Pronajmu zcela nový nad-
standardně kompletně vybavený 
byt 3+1 v bytovém domě, lokalita 
ul. Školní, 86 m2, balkon, alarm 
s PCO, možno i garáž, podl. topení, 
cena 1.400 Kč/m2 za rok+energie, 
více info včetně fota na vyžá-

dání mailem. Tel.: 775 985 034.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Čechova, 5.000 Kč + inkaso. Tel.: 
777 323 005.

■  Pronajmu garáž na ul ici 
Bezručova. Dlouhodobě. Cena 
dohodou. Tel.:  605 777 627, 
732 282 550.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí ve zděné šestibytovce, byt 
částečně zařízen, zrekonstruován 
před 7 lety, velké sklepní prostory, 
k nastěhování do 1 měsíce. Tel.: 
777 606 107.

Pronajmu byt 3+kk ve Vel-
kém Meziříčí. Možnost nastě-
hování ihned. Zrekonstruova-
ný. Tel.: 775 565 600 (3).

■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1 osobu. Tel.: 604 419 483.
■ ■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714..
■ Hledám spolubydlícího do zaří-
zeného bytu ve VM. Nízký nájem! 
Info na tel.: 774 523 864.
Různé
■ Doučím matematiku pro 2. st. 
ZŠ, popř. pro gymnázium. Tel.: 
605 936 237, po 18. hodině.
Daruji
■ Daruji koťátka do dobrých ru-
kou. Volat večer na tel.: 732 908 611.

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

Vrchovecká 25, Velké Meziříčí, 594 01, tel.: 566 522 985

zahájilo prodej ovocných stromů!
Nabízíme kvalitní české výpěstky v širokém sortimentu.

Tel.: 732 846 836.

Martina Pavelcová,
www.igina.cz

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí

nabízí ihned k pronájmu
prostory pro garážování 

osobních aut – cena 600 Kč 
za měsíc.

Dále nabízí k pronájmu
samostatné garážování pro 
větší auta – průjezdní výška 

a šířka je 3 m.
Cena dohodou.

Informace podá pan Babák,
tel.: 566 522 442.

Tel.: 724 026 925,
email: plinky@igina.cz

Obec Bory nabízí k pronájmu 
garsonku 1+1 v obecní bytovce 
Bory č. 162. Od 1. 11. 2011. Více 

informací na tel. 566 535 175, 
email: obecbory@razdva.cz

Pozadujeme znalost

Srdečně vás zveme na cyklistické tažení divokou krajinou přes strmé, 
divoké a opuštěné hory severní Albánie, hluboká údolí oddělená vyso-
kými sedly, rozeklaná po-
hoří a makedonské národní 
parky až do hor Rumunska, 
kde čas plyne mnohem po-
maleji než jinde.
Beseda se zkušeným cyk-
listou Rudou Růžičkou 
pro běhne 20. října v 17.00 
na Chaloupkách, pracoviště 
Velké Meziříčí (Středisko 
ekologické výchovy Ostrů-
vek).                                   -sev-

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

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Borech pořádá 
v neděli 23. 10. 2011 ve 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Srdečně zvou pořadatelé.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé předsta-
vení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
9. listopadu 2011 od 19 hodin

R. Cooney:

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte včas.

Český svaz žen Velké Meziříčí oznamuje, 
že

ruší zájezd do Polska,
který se měl uskutečnit tuto sobotu 22. října 2011. Zálohy 

přihlášeným účastníkům budou vráceny.
ZO ČSŽ VM

Cimrmanův dramatický kšaft
v KD Bory.

Sobota 22. října v 19 hodin.
Sehraje ochotnický spolek Tyjátr.

Výtěžek bude věnován sdružení Srdíčkáři. 
Všichni jste srdečně zváni. 
Vstupné 70 Kč, Děti 30 Kč.

Cimrman, Smoljak/Svěrák
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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

VÍTÁNÍ DĚTÍ 8. 10. 2011

KINO JUPITER – ŘÍJEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hraje: Hana Maciuchová.
Pondělí 5. prosince 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

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

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

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

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC ŘÍJEN – LISTOPAD

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
25. 10. přednáška Za skalničkami Patagonie Jaroslav Baláž
1. 11. přednáška Povodně v Lukách nad Jihlavou ing. Antonín Vrzáček,
  a Velkém Meziříčí ing. Antonín Dvořák
8. 11. přednáška Nepál Jaroslav Průdek
15. 11. přednáška Alpy Mgr. Tomáš Holcner
22. 11. přednáška Normandie – Bretaň Libor Smejkal

Středa 19. v 19.30 hodin
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER
Akční dobrodružný sci-fi  fi lm USA, pův. znění, české titulky. Ml. přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 125 minut
Pátek 21., sobota 22. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný fi lm, uvádí na plátna kin všem dobře 
známé modré hrdiny, Šmouly. Režie Raja 
Gosnell. Film USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč                          102 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 

skupina F. K. Music
Františka Kratochvíla. 

Začátek je ve 20 hodin. Občerst-
vení a točené pivo zajištěno. 

Informace na tel.: 733 212 517.
Srdečně zvou pořadatelé

Čas plyne a nevrátí co vzal. 
Jen bolest v srdci zůstává dál. 
Dne 4. 10. 2011 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli nedožité naro-
zeniny pana 
Ladislava Nožičky 
z Měřína, kterému by bylo 72 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Pan 
Vlastimil Zezula 
ze Lhotky 
se 23. října 2011 dožívá 75 roků. 
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví 

přeje sestra s rodinou.

Člověk ze života odchází jen jednou,
ale bolest, která po něm v srdcích 
zůstává, se vrací tisíckrát.
Dnes, 19. ř íjna 2011, to je již 
15 roků, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček, pan 
Antonín Doležal 
z Měřína. 

S láskou stále vzpomínají Miluše, 
Věra a Eva – dcery s rodinami. 

Byl jsem ještě mladý
a chtělo se mi žít,
přece jsem vás, moji drazí,
musel navždy opustit.
Dne 23. 10. 2011 to budou 4 roky, co 
tragicky zemřel ve věku 28 let náš 
drahý syn, bratr, švagr a strýc, pan 
Kamil Padalík. 
S bolestí a láskou vzpomíná rodina.

Poděkování za Sluníčkové odpoledne
Mateřská škola Mírová Sluníčko touto cestou děkuje paní Vojtkové 
a panu Tesařovi za pozvání na „Sluníčkové odpoledne“ v Balinách, které 
pro nás bylo plné krásných zážitků. Jezdili jsme na koních, hledali poklad 
a také opékali párky. „…Moc jsme si to užili. Děkujeme!…“ 

Děti a kolektiv MŠ Sluníčko

Zubní pohotovost
Sobota 22. 10. a neděle 23. 10. 
MUDr. Miloslav Michal, Stu-
dentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 690 127. 
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 19. 10. – od 7.15 do 16.00 ho-
din – trafostanice Mostiště Mero 
(č. 201253), odběr. stanice FVE Va-
kuum Velké Meziříčí (č. 702047), 
trafostanice Loupežník. Mostiště. 
Od 7.30 do 13.45 hodin obce Hrbov 
(trafostanice družstvo Hrbov – č. 
200233 a Evra – č. 200392), Svaře-
nov, Lavičky (jižní část po č. p. 13 
a 17, trafostanice družstvo Lavičky 
– č.  200392, 200394).         -E.ON-

V sobotu 8. 10. 2011 byly slavnostně přivítány do 
života tyto děti:

Eliška Baráková, Karina Bradáčová, Dana Čtveráč-
ková, Luboš Panáček, Julie Čacho, Matias Čuno, Saša 
Kieč, Miroslav Kubiš, Jakub Podsedek, Lucie Polová, 
Šimon Bártík, Simona Drdlová, Sofi e Fleck, Denisa 

Havlíčková, Anna Klímová, Sára Pacalová, Matyáš 
Rohovský, Tadeáš Štěpánek, Sára Vašulínová, Zora 
Hladká, Sabina Jašková, Monika Lašková, Kryštof 
Neo, Martina Pelikánová, Tomáš Prokop, Karolína 
Šabíková, Viktorie Šabíková.                           -MěÚ-

Foto: Jitka Bradáčová

Turistické a informační 
centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnác-
tidenní

stolnístolní
kalendářekalendáře
s perokresbamis perokresbami
OldřichaOldřicha
Inochovského.Inochovského.
Cena kalendáře 100 Kč.

Těžko je zapomenout, 
když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat, 
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.

Dne 17. 10. 2011 uplynulo 10 let, kdy 
nás opustil tatínek a dědeček, pan 
Josef Šrom.
Dne 17. 11. 2011 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí naší maminky 
a babičky, paní 
Marie Šromové.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi 
tichou vzpomínku. 

Vzpomínají 
rodiny Říhova a Šromova.

Děti z MŠ Mírová na zdařilém výletě v Balinách.     Foto: MŠ Mírová
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011
JIŘÍ STIVÍN se zabývá interpretací předklasické hudby na zobco-
vou fl étnu od r. 1975. Studoval nejdříve kameru na pražské FAMU, 
po absolutoriu se ale začal věnovat výhradně hudbě. Studoval na 

Royal Academy of Music v Londýně a skladbu 
na AMU v Praze. Hře na fl étnu se učil u Milana 
Munclingera (Ars Rediviva) a Jiřího Válka (Česká 
fi lharmonie). Stivín interpretuje hudbu středově-
ku, renesance i baroka. Nahrál většinu koncertů 
pro zobcovou fl étnu (4 CD Vivaldi, Telemann). 
Ovládá všechny druhy příčných i zobcových 
fl éten. Kromě hudby předklasické se intenzivně 
věnuje jazzu, skládání a improvizované Nové 

hudbě, přičemž vedle saxofonů, klarinetu a příčné fl étny používá 
také fl étny zobcové a různé lidové píšťaly. Jako sólista spolupracuje 
s renomovanými hudebními tělesy (Virtuosi di Praga, Pražskými 
symfoniky, Slovenským komorním orchestrem, Pražskými madri-
galisty, Due Boemi, Sukovým komorním orchestrem, Talichovým 
kvartetem aj.), řídí vlastní soubory Collegium Quodlibet a Jiří Stivín 
and Co Jazz Quartet, vystupuje v sólových recitálech s cembalem, 
varhanami, kytarou, nebo hraje úplně sám a s magnetofonem. Již 
přes deset let má v každé koncertní sezoně Pražského symfonického 
orchestru FOK cyklus koncertů pod názvem Flétny všeho druhu. Jiří 
Stivín je autorem mnoha skladeb pro různé formace, scénické a fi lmo-
vé hudby. Je aktivní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři, 
při jazzových kurzech ve Frýdlantu a při mnoha dalších projektech 
včetně výchovných koncertů pro děti.    (zdroj: www.stivin.cz)

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

Velké Meziříčí 2011–2012

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 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 vy-
zvednout do pátku před termínem loutkového divadla. Výjim-
ka 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 taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá PLES V BÍLÉM

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

* pro účastníky kurzu, kteří ab-
solvují lekce tanečních v 17 hodin 
je BÍLÁ PRODLOUŽENÁ v sobo-
tu 12. listopadu 2011 od 19 hodin. 

Hraje taneční skupina M.E.Š. 
Vstupné pro veřejnost: 100 Kč, 20 
Kč místenka. Vstup pouze ve spole-
čenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek NA 
OBA PLESY na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (005).

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

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

Bílá prodloužená 2010.     Foto: archiv redakce Velkomeziříčska

v neděli 30. října 2011
ve velkém sále
Jupiter clubu VM

Pátek 25. listopadu 2011 
v 19.30 hodin

Vstupné: 300 Kč
Rezervace 

a prodej vstupenek
na tel.:

566 782 004, 001
nebo na

program.
oddělení

JC.

Neděle 6. 11. 2011
od 20 hodin. 
Vstupenky lze zakoupit za 
390 Kč v předprodeji na těch-
to místech: VM – Jupiter club, 
programové oddě lení,  te l: 
566 782 004, eM Móda, Vrcho-
vecká 74, tel: 564 409 319. Dále 
v předprodejní síti Ticketportal 
a Ticketpro. 

-pp-

Prodej vstupenek na program. oddělení JC, 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.

Koncert

Pátek Pátek 
21. 10. 21. 10. 

19.30 h19.30 h
 velký sál  velký sál 

JCJC
vstupné vstupné 
350 Kč350 Kč

David Šír o sobě 
a o Felixi Holzmannovi

Jako dítě jsem poslouchal stále dokola kazetu s názvem „Šplechty 
Felixe Holzmanna“. Znal jsem pak všechny scénky zpaměti, a právě 
proto, že jsem je poslouchal pořád dokola, přirostla mi jeho komika 
neoddělitelně k srdci. Miloval jsem i humor jiných českých mistrů, 
jako byli třeba Šimek a Grossmann, ale až s léty jsem pochopil, že 
scénky Felixe Holzmanna nejsou (na rozdíl od Návštěvních dnů) 
tvořeny pro intelektuály. Člověk nepotřebuje vysokou školu, aby 
panu Holzmannovi porozuměl a aby se smál, on svůj nezaměni-
telný styl předával obyčejným lidem. Proto jeho odkaz považuji (a 
myslím, že nejen já, ale celá naše vlast) za národní poklad, jehož 
živé provedení nám všem nesmírně chybí. Mnohem později mě 
napadlo natočit si jen tak pro sebe jednu scénku Felixe Holzmanna. 
Sehnal jsem si pověstné brejličky, legendární tralaláček, v sekáči 
po kouskách objevoval neodmyslitelný kostým s kabátem a pruho-
vaným tričkem. Myslím, že mám docela talent na hlasové imitace, 
cizojazyčné přízvuky a řečnické dialekty. A že se dokážu do jistých 
postav takzvaně převtělit. Scénku jsme s tátou natočili a po sestříhání 
poslali do ankety na internetovém super.cz. Drtivá většina diváků 
můj pokus ohodnotila kladně, dokonce mi jeden pán nabídl, zda 
bych v jeho produkci nechtěl s takovým představením vystupovat. 
A opět později za další roky jsem se na popud kamarádky herečky 
rozhodl znovu po letech vzkřísit nesmrtelné dílo jednoho z našich 
nejoblíbenějších komiků. Vzpomínkové divadelní představení Felix 
Holzmann Včera, dnes a zítra, se kterým právě do vašeho městečka 
spolu se svými hereckými kolegy brzy zavítáme, obsahuje to nejlepší 
z jeho celoživotní produkce. 
Felix Holzmann napsal za svoji uměleckou kariéru několik desítek 
individuálních scének, z nichž některé se staly doslova legendami. 
Připravili jsme pro vás navíc slosovací soutěž o čtrnáctidenní 
pobyt pro dvě osoby v Jihoafrické republice. Stačí při odchodu ze 
sálu napsat na zadní stranu vstupenky své jméno, telefon a název 
města, ve kterém jste představení zhlédli, a vložit ji do zapečetě-
ného boxu. Vylosování se uskuteční na slavnostním galavečeru 
v Praze 13. 9. 2012.    Zdroj David Šír o sobě, zprac. redakce

Jupiter club, výstavní síň

pr o dejn í  v ý s t ava  obr a zů , 
do 31. 10. 2011, v pracovní dny 
8 – 16 hodin, neděle 14 – 16 hodin.

Dětské středisko Březejc a Jupiter 
club, s. r. o., vás zvou na výstavu vý-
tvarných prací klientů DS Březejc.
Otevřeno v předsálí kina v pra-
covní dny od 8 do 16 hodin a před 
každým fi lmovým představením.
Výstava potrvá do 31. 10. 2011.

Vážení návštěvníci 
městské knihovny,
srdečně vás zveme na právě 
probíhající výstavu Ze života 
hmyzu, kterou pro vás připra-
vili žáci Výtvarného oboru při 
ZUŠ VM pod vedením Dagmar 
Masnicové. 
V našem výstavním sále tak 
můžete nahlédnout do hmyzí říše 
prostřednictvím různorodých 
výtvarných technik (kresba, 
malba, grafi ka). 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

-dc-
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ŠACHY

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

HÁZENÁ

HOKEJ MLÁDEŽ

CURLING

FOTBAL MLÁDEŽ

Rozpisy utkání družstev šacho-
vého oddílu Spartak Velké Me-

ziříčí v sezoně 2011/2012
Tým Spartak VM A je opět zapo-
jen do krajského přeboru, kde se 
postupně utká s deseti kolektivy 
z Vysočiny. Sestava Spartak VM 
B účinkuje v regionální soutěži/
skupina Východ, a čeká ji šest 
konkurenčních klubů. Termíny 
zápasů VM A a VM B se časově 
překrývají.

Program sezony:
1. kolo KP a RSV 2. 10. 2011 
Caissa Třebíč C – VM A; TJ Žďár 
C – VM B.
2. kolo 23. 10. VM A – TJ Žďár A; 
VM B – Sokol Opatov.
3. kolo 13. 11. Sklárny Bohemia 
Světlá n. Sáz. A – VM A; TJ Byst-
řice n. P. – VM B.
4. kolo 27. 11. VM A má volno; VM 
B – Sokol Jámy.
5. kolo 11. 12. VM A – TJ Náměšť 
n. Osl.; Gambit Jihlava E – VM B.
6. kolo 15. 1. 2012 Gambit Jihlava 
A – VM A; VM B – Gambit Jih-
lava F.
7. kolo 29. 1. VM A – Caissa Třebíč 

D; Sokol Nové Veselí – VM B (po-
slední kolo RSV).
8. kolo KP 12. 2. TJ Humpolec A – 
VM A.
9. kolo 26. 2. VM A – Jiskra Havl. 
Brod A.
10. kolo 18. 3. Spartak Pelhři-
mov A – VM A.
11. kolo 1. 4. VM A – Gambit Jih-
lava B (poslední kolo KP).
Domácí zápasy áčka začínají vždy 
v neděli v 9 hodin, a to v kavár-
ně Na Poříčí při Domu zdraví. 
B-tým hrává v tentýž čas, ale 
v kulečníkovém salónku hostince 
U Kozů.

Výsledky 1. kola
Krajský přebor

ŠK Caissa Třebíč C – Spartak 
VM A 4,5:3,5
Za hosty Mrazík, Čtveráček a Denk 
po 1 bodu – Mgr. Mejzlík 0,5 b. za 
remízu – Kopr, ing. Nedoma (C), 
Janák Jos. a Jan 0 b.

Regionální soutěž Východ
TJ Žďár nad Sázavou C – Spar-
tak VM B 2:3
Za hostující družstvo Zeman, Ur-
bánek a Janák Martin po 1 bodu 
– Kučera (C) a Dočkal 0 b.

-vp-

2. liga mladší dorost Morava
Slavia-Fatra Napajedla – TJ So-
kol VM 20:30 (14:13)
7 m hody 1/1:3/3 vyloučení: 9:3 
navíc domácí 2× ČK
Sled branek: 1:3, 3:5, 5:8, 7:10, 
11:11, 13:12, 14:13, 15:19, 16:23, 
18:26, 20:30
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pavliš David (8), Pospíšil Jan (7/3), 
Juránek Jakub (5), Horák Petr (4), 
Blaha Tomáš (2), Svoboda Jan (2), 
Lečbych Jan (2), Janíček Martin 
ml., Ambrož Michael, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Janíček 
Martin.
 1. TJ Sokol Velké Meziříčí 4 4 0 0 123:79 8
 2. TJ Rožnov p. Radhoštěm 4 4 0 0 137:107 8
 3. Sokol II. Prostějov 4 4 0 0 130:103 8
 4. HK Ivančice 4 3 1 0 151:120 7
 5. HK Brno Královo pole 4 2 0 2 123:119 4
 6. DTJ Polanka nad Odrou 4 1 1 2 118:118 3
 7. HC Zlín 4 1 0 3 113:101 2
 8. STM Olomouc 4 1 0 3 103:124 2
 9. TJ Sokol Telnice 4 1 0 3 118:135 2
10. Slávia-Fatra Napajedla 4 1 0 3 82:105 2
11. SK Velká Bystřice 4 1 0 3 90:139 2
12. SHC Maloměřice 4 0 0 4 100:137 0

Jihomoravská liga mladší žáci
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
18:13 (10:6)
Osobní obrana 8:8, nájezdy 7:4
Sestava a branky: Kůra Petr – Svo-
boda Filip 13, Drápela Vojtěch 7, 
Svoboda Vojtěch 1, Buchta Domi-
nik, Hnízdil Jan, Kratochvíl Franti-
šek, Babáček Kamil, Bárta Samuel, 
Rohovský Vítězslav, Doležal Matěj, 
trenér: Janíček Martin, vedoucí 
družstva Šidlo Ladislav.

Jihomoravská liga starší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 
14:33 (5:13)
7 m hody 4/1:1/0,vyloučení 1:1
Sled branek: 2:2, 5:7, 5:13, 8:23, 
13:28, 14:33
Sestava a branky: Drápela Vojtěch – 
Blaha Tomáš 10, Janíček Martin 10, 
Svoboda Filip 4, Ambrož Michael 
3, Fiala Martin 3, Stupka Tomáš 
2, Pažourek Tomáš, trenér: Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva: Janíček 
Martin.

-šid-

Handicap Sport Club
Velkomeziříčské družstvo curlerů 
ve složení M. Charvátová, P. Gott-
lieb, J. Coufal, B. Dvořák a J. Po-
lívka bojovalo 28. září v pražských 
Roztylech o první body v prvním 
kole mezinárodní ligy v curlingu 
vozíčkářů. Do turnaje se v sezoně 
2011–2012 přihlásilo celkem 8 druž-
stev: Praha A a B, Nové Město nad 
Metují A a B, Velké Meziříčí, druž-
stvo z Německa, reprezentační tým 
Slovenska a Polska. Velkomeziříčští 
hned na úvod sehráli zápas s výbě-

rem slovenské reprezentace a krutá 
porážka 17:2 potvrdila sílu tohoto 
týmu. Tato vysoká porážka naše 
družstvo nesrazila na kolena a dru-
hý zápas s favoritem a úřadujícím 
mistrem ČR Prahou A byl vyrovna-
ný a konečný výsledek 5:5 znamenal 
první bod do tabulky. V podvečer 
sehráli naši hráči ještě třetí zápas 
s výběrem Praha B a hned od začát-
ku se jim dařilo a vysoká výhra 21:2 
znamenala další dva body. Druhé 
kolo ligy se bude konat 17. 11. 2011 
a opět v curlingové hale v Praze. 
Mediálním partnerem HSC VM je 
týdeník Velkomeziříčsko.    -char-

Čtvr tým př ípravným závodem 
Lyžařského poháru Vysočiny byl 
v neděli suchý slalom na Fajtově 
kopci. Pořadatelem byl Ski klub 
Velké Meziříčí.
Závodů se účastnilo 89 závodníků. 
Ski klub 5 zlatých: Komendová 
Eliška předžactvo dívky, Vošmera 

Filip předžactvo kluci, Točík Oskar 
ml. žáci, Neumanová Tereza st. 
žákyně, Molák Petr st. žáci, dále 
6 × stříbrná a 5 bronzových, celkem 
rozdáno 36 medailí v 6 kategoriích.
Výsledky a fotografi e najdete na 
stránkách www.skivm.cz.

-id-

Extraliga
SK Netín – Auto Dobrovolný 
VM 9:5
Dvořák 3, Juda 2, Plhák T., Plhák 
M., Kolář, Špaček – Šefčík 4, 
Uchytil
Agromotor VM – SK Vídeň 9:2
Kadela 2, Zachoval 3, Bíbr 2, Sýko-
ra 2 – Vávra, Nedoma J. ml.
Technické služby VM – HC Lu-
káš 10:5
Láznička 3, Hlavnička 2, Šlapal 
O. 3, Šmejkal, Pospíšil – Čejka 2, 
Chládek, Karásek 2
SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 9:2
Dvořák 3, Budín 2, Dočkal 2, Loup, 
Pelán – Klouda, Nováček
Sanborn VM – HC Bory 7:4
Dudáček 2, Hanus 2, Novotný, 
Puffer, Souček – Kabelka 2, Bergr, 
Března
1. Sanborn VM 3 3 0 0 28:7 6
2. SK Netín 3 3 0 0 24:9 6
3. SK Omega VB 3 2 1 0 16:6 5
4. Agromotor VM 3 2 0 0 21:12 4
5. Technické služby VM 3 2 0 1 18:14 4
6. HC Bory 3 1 1 1 17:18 3
7. HC Lukáš 3 1 0 2 14:25 2
8. SK Afcon Kunšovec VM 3 0 0 3 12:23 0
9. Auto Dobrovolný VM 3 0 0 3 8:22 0
10. SK Vídeň 3 0 0 3 4:26 0

1. liga
HC Benetice – SPL Radostín n. 
Osl. 4:2
Caha, Jalšík, Mikuláš, Holzar – 
Láznička, Pešek
NHÚ Balinka VM – HC Tasov 1:4
Mucha J. – Dvořák, Jaseňák 2, 
Sláma
SK Lavičky – SK Stránecká 
Zhoř 4:7
Čech 3, Stupka – Bartušek, Kazda, 
Vlach J., Vlach L., Vyhlídal 2, 
Urbánek
River VM – Horní Heřmanice 
3:2
Rous 2, Daniel – Mejzlík J., Ku-
tílek
HC Pikárec – HCF Dráhy VM 6:2
Chrást 3, Broža, Glos, Marek – 
Tuček, Širhal
1. HC Tasov 3 3 0 0 11:4 6
2. HC Pikárec 3 2 0 1 12:8 4
3. NHÚ Balinka VM 3 2 0 1 10:7 4
4. SPL Radostín n. Osl. 3 2 0 1 10:8 4
5. Stránecká Zhoř 3 2 0 1 13:13 4
6. Farma Měřín 2 1 0 1 9:8 2
7. HC Benetice 2 1 0 1 8:7 2
8. River VM 3 1 0 2 6:8 2
9. HCF Dráhy VM 3 1 0 2 8:12 2
10. Horní Heřmanice 2 0 0 2 6:10 0
11. SK Lavičky 3 0 0 3 10:16 0

-vid-

Mladší a starší žáci naplno bodo-
vali v Jihlavě.

Mladší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
4:10 (1:2, 2:2, 1:6)
Branky a asistence HHK: 15. Bíbr 
(Úlovec), 20. Úlovec (Řepa), 21. 
Úlovec, 38. Úlovec (Juda M.), 49. 
Bíbr (Úlovec), 51. Loup (Havliš), 
53. Havliš (Báňa), 55. Úlovec (Ba-
rák), 55. Kroutil, 60. Barák (Bíbr, 
Loup). Sestava HHK: Svoboda 
– Bíbr, Barák, Havliš, Juda M., 
Kroutil, Krůza, Pacal, Řepa, Pra-
žák, Šandera, Báňa M., Janoušek, 
Karásek, Loup, Úlovec. Rozhodčí: 
Ryšavý, Obrdlík. Vyloučení: 1:3. 
Využití: 0:1. Diváků: 70.

Starší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK Velké 
Meziříčí 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)
Branka HHK: 28. Nevěčný, 30. 
Dvořák (Strnad), 45. Pacalová, 

53. Dvořák (Strnad), 60. Dvořák. 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas F., 
Bezák D., Pacalová, Báňa D. – Dvo-
řák, Strnad, Pavelka – Nevěčný, Šil-
poch, Kapusta. Rozhodčí: Ryšavý 
– Ryttych, Randa. Vyloučení: 4:5, 
využítí: 1:0, v oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 31:28. Diváků: 65.

Dorost
VSK Technika Brno – HHK Velké 
Meziříčí 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)
Branky a asistence HHK: 13. Stře-
cha (Štěpánek L.), 26. Kampas J. 
(Sladký), 39. Střecha, 51. Štěpánek 
L. (Střecha). Sestava HHK: Viteš-
ník (Matoušek) – Smažil, Střecha, 
Tlapák, Burian L., Kampas J., 
Keja, Bernat, Sladký, Kampas M., 
Kučera, Červinka, Novotný, Vejnar, 
Štěpánek L., Krejčová. Rozhodčí: 
Maťošovská – Mikoviny, Cap. Vy-
loučení: 5:5. Diváků: 68.

-hhk-

Krajský přebor Vysočiny
KK SCI Jihlava – TJ Spartak VM 
A 2599:2538 * 6:2
Chalupa 445:419 Baloun
Birnbaum R. 390:428 Starý
Zeman 446:465 Lavický B.
Ludrovský 464:404 Víteček
Birnbaum S. 410:394 Lavický Ji.
Borochovský 444:428 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B

TJ Spartak VM B – TJ Nové 
Město n. Mor. C 1666:1514 * 5:1
Badalík 403:378 Lovíšek
Krejska 392:437 Kraus
Lavický Jo. 403:341 Faldík
Víteček 468:358 Loučková
TJ BOPO Třebíč B – TJ Spartak 
VM C 1617:1530 * 5:1
Kovařík 408:364 Bača
Frantík 425:388 Mátl
Svoboda 387:366 Weiss
Dobšík 397:412 Lavický F.

-sta-

MSDD
Starší dorost

FC VM – MSK Břeclav B 4:0 (4:0)
Branky: Ráček (29.), Prchal (38.), 
Polanský (40.), Štefka (44.). Roz-
hodčí: Ságl – Dlouhý, Rosický. 
Karty: žlutá – Hejtmánek (23.). 
Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Jahoda, Bradáč – Bárta 
(80. Rosický), Polanský (Š. Ostrý), 
Láznička, Ráček (70. Nápravník) 
– Pól (46. Kameník) Hejtmánek 
(34. Prchal)
 „V prvním poločase jsme soupeře 
naprosto přehráli a zápas roz-
hodli v samém závěru. Ve druhém 
poločase jsme tvořili mnoho chyb, 
protože Břeclav začala ‚betonovat‘ 
a nakopávat dlouhé míče. Těžko 
se nám procházelo mezi obránci,“ 
zhodnotil utkání t renér Libor 
Smejkal ml.                              -ls-

Mladší dorost
FC VM – MSK Břeclav 2:0 (2:0)
Střelci: 30. Nápravník a 32. Hor-

ký. Sestava: Bartošek – Špaček 
(67. min. Chalupa), Voneš, Novotný, 
Juda – Benda, Nápravník, Nevoral 
(50. min. Ráček), Kurečka – Hor-
ký (65. min. Pavlíček), Komínek 
(41. min. Chytka).

-kli-
Starší žáci

FC VM – Sparta Brno 4:1 (0:0)
Střelci branek: 42. 50. 55. a 56. Liš-
ka Radim. Rozhodčí: Černý – Ro-
sický, Nechvátal. Sestava: Kučera 
– Těšík (36. Ochrana), Hamřík, 
Hlávka, Hibš – Liška R., Vokurka, 
Liška P., Chalupa (65. Uhlíř) Krčál 
(55. Karmazín), Staněk (36. Heto).
HFK Třebíč – FC VM 1:1 (1:0)
Střelci branek: 13. – 55. vlastní. 
Rozhodčí: Talpa – Petr ml., Křenek. 
Sestava: Bartošek – Těšík, Hamřík, 
Hlávka, Porupka (25. Ochrana) 
– Liška R., Vokurka, Karmazín 
(36. Liška P. 58. Uhlíř), Hibš, Krčál 
(36. Heto), Staněk (36. Chalupa).

-dek-

KP 1
TJ CHS Chotěboř – VM 9:9
Body: Kampas Jan 3/1, Pokorný Jan 
3/1, Řikovský Aleš 2/2, Klíma Petr 0/4
Čtyřhra: Řikovský, Klíma
TJ Chmelná – VM 3:10
Body: Řikovský Aleš 3/0, Pokorný 
Jan 2/1, Klíma Petr 2/1, Kampas 
Jan 1/1
Čtyřhra: Klíma, Řikovský; Pokor-
ný, Kampas

OP 1
VM B – TJ Nové Město 14:4
Body: Skryja Marek 4/0, Brabec 
Jaroslav 4/0, Šoukal Slavomír 3/1, 
Klíma Tomáš 1/3
Čtyřhra: Šoukal, Klíma; Skryja, 
Brabec

OP 2
VM C – Sokol Lhotky B 6:12
Body: Buk Radek 3/1, Kořínek Sta-
nislav 3/1, Vodák Petr 0/4, Schabský 
Luboš 0/4

OP 5
Dolní Heřmanice B – VM D 5:13
Body: Zelený David 4/0, Vodák 
Petr 3/1, Zelený Tomáš 3/1, Juda 
Zdeněk 2/2
Čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák

OS
Jámy B – VM E 10:8
Body: Prachař Václav 3/1, Minařík 
Jakub 2/2, Caha Martin 2/2, Liška 
Patrik 1/3                                 -pk-

KP 3. třídy
Sokol Žďár n. S C – SK Sokol 
Lhotky A 2:10
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Chy-
lík 1, Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 3
SK Vladislav A – SK Sokol Lhot-
ky A 10:3

Sestava Lhotky: Doubek 0,5, Chy-
lík, Nevrtal T. 0,5, Nevrtal Z. 2

OP 2. třídy
ST VM C – SK Sokol Lhotky B 
6:12
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 2,5, Večeřa 2,5

OP 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Borov-
nice A 1:17
Sestava Lhotky: Holubář P., Kupka 
V., Marek, Vondrák 1

OS
SK Sokol Lhotky D – TJ Jámy 
B 11:7
Sestava Lhotky: Holubář F. 2,5, 
Kupka M. 2,5, Kupka V. 3, Marek 3
SK Sokol Lhotky D – TJ Žďár 
n. S H 6:12
Sestava Lhotky: Holubář F. 2, Kup-
ka M. 2, Kupka V. 1, Marek 1   -chyl-
Začátek sezony odstartovali tenisti 
TK Autocolor výborně.
TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Poděšín A 16:2
TK Autocolor Oslavice A – Voj-
nův Městec 11:7
Body Oslavice A
Bazala Milan 4,5
Borůvka Vítězslav 3,5
Klusáček Patrik 2
Jaša Jaroslav 1
Body Oslavice B
Kupka Jiří 4,5
Chlubna Tomáš 4,5
Šoukal František 3,5
Trutna Jaroslav 3,5           -šou-

OP 2. třídy
Netín A – Velká Bíteš A 9:9

OP 3. třídy
Netín B – Malá Losenice A 10:8

OP 4. třídy
Doubravník A – Netín C 13:5    -ks-

2. liga mužů Morava jih
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
25:23 (14:11)
Úvodních sedm minut bylo vy-
rovnaných a každé družstvo si 
připsalo po dvou brankách. Útok 
hostů byl příliš křečovitý a často 
končil nepřesnou střelbou. Pak se 
podařilo domácím odskočit o dvě 
až tři branky, které dokázali střílet 
především z postu spojek. Naši 
hráči sice zlepšili útočné kombinace 
a vypracovali si dobré brankové 
příležitosti, ale střely až příliš často 
končily v rukou brankáře nebo na 
konstrukci bohunické svatyně. Do 
šaten se tak šlo za stavu 14:11.
V úvodu druhé půle byl náš tým 
herně lepší a nadechoval se k obra-
tu, bohužel přišla série vyloučení, 
kdy naši hráči museli čelit přesi-
lovce 6 na 3. Bohunice přesilové 
hry využily a ve 46. minutě již 
svítilo na ukazateli 21:16. Naši 
hráči ale nic nevzdali a snažili se 
dotáhnout na soupeře. Příliš mno-
ho neproměněných vyložených 
šancí znamenalo pouze snížení 
v závěru utkání na 24:22. To ale 
bylo z naší strany vše a dva body 
tak zůstaly v Brně.
„Škoda dnešního utkání, ve kterém 
jsme kromě úvodu nehráli špatně. 
Díky mnoha neproměněným šan-
cím jsme se připravili o body se 
soupeřem, který byl dnes k pora-
žení. Doufám, že příští týden nás 
zastihne v lepší střelecké pohodě 
a podáme dobrý výkon v domácím 
prostředí proti lídrovi soutěže 
Hustopečím,“ dodal k zápasu trenér 
Vaverka.
7 m hody 5/3:3/2 vyloučení: 2:4, 
počet diváků 93
Sled branek: 2:2, 4:3, 7:5, 9:6, 11:9, 
12:10, 14:11, 17:13, 19:15, 21:17, 
23:21, 25:22
Sestava a branky: Stoklasa Da-
vid, Kotík Libor – Bezděk Jakub 
(6), Fischer Radim (5/2), Kříbala 
Petr (2), Kříbala Martin (3), Hron 
Vojtěch (2), Večeřa Vítězslav (1), 
Kaštan Jiří (1), Konečný Ladislav 
(1), Živčic Pavel (1), Strašák Pavel, 
Trojan Vítězslav, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

 1. Legata Hustopeče 4 4 0 0 130:99 8
 2. TJ Sokol Nové Veselí 4 3 0 1 135:109 6
 3. Tatran Bohunice 4 3 0 1 106:102 6
 4. HK Ivančice 4 2 1 1 117:107 5
 5. Sokol Kostelec n. H. 4 2 0 2 101:98 4
 6. TJ Sokol Telnice 4 1 2 1 106:108 4
 7. TJ Sokol V. Meziříčí 4 2 0 2 95:97 4
 8. Jiskra Havlíčkův Brod 4 2 0 2 103:115 4
 9. SHC Maloměřice  4 1 0 3 97:104 2
10. Sokol II. Prostějov 4 1 0 3 116:128 2
11. SK Kuřim  4 0 2 2 116:130 2
12. TJ Sokol Sokolnice 4 0 1 3 103:128 1

Divize mužů
TJ Sokol Bystřice n. P. – TJ Sokol 
VM B 24:22 (9:14)
Od úvodního hvizdu diktovali 
naši hráči tempo hry a udržovali si 
mírný náskok (1:4, 5:9). Díky dobré 
obraně si pohlídali Meziříčští ná-
skok a do šaten se šlo za stavu 9:14.
Po změně stran sice vstřelili naši 
hráči první branku, ale pak přišla 
série pěti branek Bystřice a v 39. 
minutě to bylo 14:15. V další fázi 
utkání si naši hráči udržovali dvou 
až tříbrankové vedení, o které se 
starali především Tomáš Málek 
a Pavel Strašák. V 57. minutě byl 
stav ještě 22:24, pak ale přišly ne-
proměněné šance a domácí minutu 
před koncem srovnali. V závěrečné 
minutě po technických chybách 
našich hráčů domácí dokonce strhli 
utkání na svoji stranu a zvítězili 
24:22.
7 m hody 8/5:1/0, vyloučení: 1:5
Sled branek: 1:4, 3:5, 5:9, 8:12, 9:14, 
14:15, 15:17, 16:19, 18:21, 20:22, 
24:22
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Málek Tomáš (8), Strašák 
Pavel (7), Rosa Jakub (3), Kubiš 
David (2), Živčic Pavel (1), Babáček 
Petr (1), Novotný Václav, Trojan 
Vítězslav, Necid Miloš, Kříbala 
Pavel, trenér Živčic Pavel.
1. TJ Sokol V. Meziříčí B 6 4 0 2 161:150 8
2. Sokol Bystřice n. P. 6 3 0 3 137:126 6
3. Sokol Hostěrádky 6 3 0 3 146:138 6
4. Slavoj Třešť 5 3 0 2 119:122 6
5. SHC Maloměřice B 5 2 0 3 116:117 4
6. SK Kuřim C 6 2 0 4 136:162 4

Program v hale za Světlou
Sobota 22. října
11.00 JM liga st. žáci – TJ Sokol 
Dolní Cerekev
13.00 2. liga ml. dorost – HC Zlín
15.00 2. liga mužů – Legata Hus-
topeče
17.00 divize mužů – SHC Malo-
měřice B                                  -šid-

Společnost Wiegel Velké Meziříčí, s. r. o., pořádá

26. 11. 2011 od 8 hodin ve sportovní hale u Světlé
Startovné: 900 Kč za družstvo (max. 16 mužstev). Počet hráčů: 4+1.
Pro první čtyři družstva a nejlepšího střelce hodnotné ceny.
Startovné je nutné uhradit přímo na přepážce fi rmy Wiegel CZ Žá-
rové zinkování, Průmyslová 2052, Velké Meziříčí, v době od 6 do 
15 hodin, nejpozději však do 31. 10. 2011. Družstva budou zapsána 
až po zaplacení startovného. Veřejné slosování proběhne dne 4. 11. 
ve 13 hodin ve Wieglu.
Poté budou jednotlivým týmům rozeslány propozice.
Kontakt: Zdeněk Konečný, 731 411 639, z.konecny@wvz.wiegel.de
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

VOLEJBAL

FOTBAL B

FOTBAL A ATLETIKA HÁZENÁ

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, do-
provod 10 Kč

Oddíl házené TJ Sokol VM
zve do svých řad
chlapce a děvčata
nar. 1995–2003
se zájmem o pohyb. Pravidel-
né tréninky pondě lí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportovní 
hale za Světlou.

MSD sk. D
Slavoj TKZ Polná – FC VM 0:0 
(0:0)
ŽK: Urbánek, Adamec – Krejčí, 
Souček. Diváků: 410. Rozhodčí: 
Svoboda, Běhal, Vedral. Sestava FC 
VM: Invald – Kozuň, Hort, Mucha 
Z. (51. Večeřa), Krejčí – Smejkal, 
Souček, Berka, Netrda (76. Bouček) 
– Görner, Simr na lavičce Kruba, 
Vítek, trenéři Maruška, Smejkal.
Domácí hráči začali utkání s vel-
kým důrazem, což hned v 1. min. 
pocítil Slávek Kozuň. V dalších 
minutách se domácí hráči větším 
důrazem v osobních soubojích 
i přesnější kombinací začali do-
stávat před naši bránu. V 7. min. 
se dostal do zakončení Kučera, 
ale jeho střela z 25 metrů šla vy-
soko nad branku Romana Invalda. 
V 8. min. se do úniku dostal Ada-
mec, přešel přes gólmana Invalda, 
ale zakončení do opuštěné brány 
zabránil přesným skluzem Jarda 
Krejčí. Z následujícího rohového 
kopu měl šanci hlavou Kaplan, ale 
jeho střela jen těsně minula levou 
tyč naší branky. V 11. min. se do-
stali do rychlého útoku naši hráči, 
ale domácí obrana odvrátila útok na 
rohový kop. Centr Radka Görnera 
do vápna šel k Milanovi Součkovi, 
jeho střelu však domácí obrana 
odvrátila na další rohový kop. Ten 
rozehrál Jirka Hort, k zakončení 
se dostal opět Souček, ale domácí 
bránu netrefi l. Ve 13. min. centr 
Miloše Netrdy odvrátili domácí na 
další rohový kop, ale bez našeho 
zakončení. Následoval dlouhý centr 
za naši obranu, kde před nabíhají-
cím Cahou odkopl míč do bezpečí 
Roman Invald. V 15. min. se po 
rohovém kopu dostal k zakončení 
Kaplan, ale jeho hlavička skončila 
v náruči dobře chytajícího gólmana 
Invalda. V 18. min. byl v dobré 
pozici stažen rukama Pavel Simr, 
za což obdržel hráč Urbánek ŽK. 
V dalších minutách se odehrával 
souboj ve středu hřiště, byl plný 
osobních soubojů a nepřesností 
na obou stranách, do zakončení se 
však nikdo nedostal. Ve 24. min. 
dohrál Caha tvrdě Zdeňka Muchu, 
bohužel bez karetního potrestání. 
V 25. min. vyslal tvrdou střelu 
z více jak 30 metrů Adamec, Roman 
Invald ji však s přehledem zachytil. 
Ve 27. min. střílel z vápna Kovář, 
naštěstí do rukou našeho gólmana. 
V těchto minutách se domácí hráči 
dostali do velkého tlaku, jehož 
výsledkem byly v rychlém sledu tři 
rohové kopy, vážněji však naši brá-
nu neohrozily. Ve 33. min. zaběhl za 
naši obranu na přesný centr Kaplan, 
jeho střela z voleje však šla vedle 
naší brány. Ve 35. min. byl ve středu 
hřiště tvrdě faulován Jarda Krejčí, 
ani tentokrát však rozhodčí pro 
kartu nesáhl. Po nutném ošetření 
jsme byli dle pravidel nuceni hrát 
3 min. bez našeho kapitána a domá-
cím se málem podařilo toho využít. 
Nejdříve centr do ofsajdového po-
stavení na Kaplana odvrátil na roh 
dobře vyběhnuvší Roman Invald, 
jeho rychlé rozehrání trefi l hlavou 

Pražák ale naštěstí vedle naší brány. 
Ve 39. min. se po přihrávce Jirky 
Horta dostal k zakončení Radek 
Görner, ale jeho tvrdou střelu 
k pravé tyči vytlačil Skočdopole na 
roh. Ve 41. min. poslal nebezpečný 
centr do vápna Radek Görner, 
domácí gólman míč neudržel, ale 
k dorážce se z našich hráčů nikdo 
nedostal. V závěru poločasu byl ješ-
tě nešetrně faulován ve středu hřiště 
Eda Smejkal, ale jako v předešlých 
případech bez karetního trestu.
Tak jak tvrdě domácí první poločas 
skončili, tak ve druhém začali. Ve 
46. min. v našem pokutovém území 
Adamec fauloval Zdeňka Muchu, 
obdržel sice ŽK, ale pro našeho 
obránce zápas předčasně skončil. 
Jeho místo ve středu obrany zaujal 
Zdeněk Večeřa. V dalších minu-
tách jsme byli svědky úporného 
souboje, ale vzhledem k častým 
nepřesnostem na obou stranách se 
k vážnějšímu zakončení ani jeden 
tým nepropracoval. Obě mužstva se 
dostala k zahrání rohového kopu, po 
našem rozehrání odvrátila domácí 
obrana míč do bezpečí pomocí 
ruky, ale nepřesný rozhodčí Svo-
boda tento zákrok jako nepovolený 
neposoudil. V 66. min. se dostali 
domácí do rychlého protiútoku, za 
naší obranou se po přesném centru 
objevil Lovětinský, jeho pokus 
o přehození Romana Invalda skon-
čil nad naší bránou. V 72. min. centr 
hostí poslal k přední tyči hlavou 
Jirka Hort, ale Roman Invald míč 
odvrátil na rohový kop. V 76. min. 
vystř ídal nakopnutého Miloše 
Netrdu Michal Bouček a po pár 
vteřinách se dostal do zakončení, 
když jeho střelu k přední tyči od-
vrátila domácí obrana na rohový 
kop. V 80. min. se na naši bránu řítil 
Pražák, ale gólman Invald odehrál 
hlavou míč do bezpečí. V 83. min. 
se naši hráči dožadovali odpískání 
pokutového kopu po průniku Radka 
Görnera a jeho kontaktu s obranou 
domácích, ale i tentokrát zůstala 
píšťalka hlavního sudího tichá. 
A tak když se v posledních minu-
tách domácí Kaplan dvakrát hlavou 
netrefi l, skončilo utkání zaslouženě 
bezbrankovou remízou 0:0.
Vyjád ření t renéra Smejkala: 
„V dnešním utkání jsme narazili 
na velmi kvalitního soupeře a i když 
naši hráči předvedli bojovný výkon, 
tak jako v předešlých vítězných 
utkáních, více jak na bod to nestači-
lo. Naši hráči zaslouží za svůj výkon 
pochvalu i když je dnešní utkání 
velice bolelo.“                      -myn-
Následující kolo odehraje FC VM 
A v neděli 23. 10. v Hodoníně.
 1. DOSTA Bystrc 12 9 1 2 25:10 28
 2. Žďár n. Sáz. 12 7 3 2 26:13 24
 3. Napajedla 12 8 0 4 22:11 24
 4. Tasovice 12 6 4 2 23:18 22
 5. Vyškov 12 6 2 4 18:19 20
 6. Spytihněv 12 6 2 4 22:24 20
 7. Hodonín 12 5 2 5 16:19 17
 8. Polná 12 4 3 5 22:18 15
 9. Vikt. Otrokovice 12 4 3 5 14:16 15
10. Sparta Brno 12 5 0 7 12:20 15
11. Pelhřimov 12 3 5 4 14:17 14
12. Vrchovina 12 3 4 5 9:15 13
13. Třebíč 12 3 2 7 18:21 11
14. Bohunice 12 2 4 6 17:23 10
15. Přerov 12 2 4 6 14:24 10
16. Velké Meziříčí 12 2 3 7 15:19 9

A mužstvo HHK doma opět vyso-
ko prohrálo.
HHK Velké Meziříčí – HC Uničov 
2:8 (0:5, 2:1, 0:2)
Branky a asistence HHK: 24. No-
vák (Krčál, Dusík), 28. Krčál (Am-
brož). Sestava HHK Velké Meziří-
čí: Nikodým (7. Štourač) – Dusík, 
Štěpánek, Válek, Krejčí, Amb-
ruž, Chlubna, Nedoma, Nekvasil, 
Hlouch, Krčál, Jaskula, Burian V., 
Vlašín, Smejkal, Novák, Burian 
P. Rozhodčí: Mech – Dřínovský, 
Otáhal. Vyloučení: 8:8, navíc: 
Vlašín, Nekvasil, Válek (všichni 
HHK) 10 min. OT. Využití: 1:2, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
25:30. Diváci: 143.

Program na tento týden:
Sobota 22. 10. 2011 HC Bru-
mov-Bylnice – HHK VM, začátek 
utkání v 17.00 (zimní stadion 
Brumov-Bylnice)                   -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

1. HC Grewis Plumlov 3 2 1 0 0 19:10 8
2. Dynamiters Blansko 3 2 0 1 0 13:10 7
3. HC Uničov 3 2 0 0 1 15:9 6
4. HC Brumov-Bylnice 3 2 0 0 1 6:4 6
5. HK Kroměříž 3 2 0 0 1 13:12 6
6. Hokej Uherský Ostroh 3 1 1 0 1 8:6 5
7. HC Moravské Budějovice 2 1 0 1 0 15:8 4
8. HC Sp. Velká Bíteš 3 1 0 0 2 11:11 3
9. HCM Warrior Brno 3 1 0 0 2 10:14 3
10. HC Uherský Brod 3 1 0 0 2 9:13 3
11. SK Minerva Boskovice 2 0 0 0 2 1:10 0
12. HHK Velké Meziříčí 3 0 0 0 3 8:21 0

Atletické mezikrajové pětiutkání
Atletická sezona na dráze se pro le-
tošní rok uzavřela v neděli v Táboře 
na mezikrajovém pětiutkání Dolní-
ho Rakouska, Horního Rakouska, 
Dolního Bavorska, jižních Čech 
a Kraje Vysočina.
Ze závodníků krajského výběru se 
na stupně vítězů prosadili Šimon 
Adamec v běhu na 100 metrů 
překážek, ve vrhu koulí a hodu 
oštěpem, Michal Brychta v běhu na 
200 metrů, Jiří Sýkora v běhu na 110 
metrů překážek a vrhu koulí, Vít 
Molva ve skoku vysokém, David 
Kroupa v hodu oštěpem, Martina 
Homolová v běhu na 150 metrů, 
Kristýna Dobrovolná v běhu na 100 
metrů překážek, Markéta Husáková 
ve skoku vysokém a Zuzana Berán-
ková v běhu na 1 000 metrů.
Z družstev si nejlépe vedli doros-
tenci, kteří skončili na třetím místě, 
žáci a dorostenky skončili čtvrtí 
a žákyně páté.

Z výsledků:
žáci
150 m – 7. Pokorný 18,61, 9. Růžič-
ka 18,87
1 000 m – 6. Ja-
níček 2:53,42, 
1 0 .  M u s i l 
3:19,80
100 m př. – 2. 
Adamec 13,97
výška – 6. Mič-
ka 1,60, 9. Do-
lák 1,50
dálka – 9. Dolák 
5,25, 10. Musil 
5,02
koule – 1. Ada-
mec 14,35
oštěp – 3. Ada-
mec 39,39, 9. 
Růžička 35,87
dorostenci
2 0 0  m  –  3 . 
Brychta 24,17, 
9. Pham 25,36
1 000 m – 4. 
Duda 2:48,89
100 m př. – 3. 
Sýkora 14,75, 
6. Pham 15,95
výška – 3. Mol-
va 1,80, 6. Niko-
dém 1,75

dálka – 4. Sýkora 6,30, 6. Nikodém 
5,97
koule – 1. Sýkora 15,00, 10. Kroupa 
11,05
oštěp – 2. Kroupa 49,93
žákyně
150 m – 1. Homolová 18,99, 9. Špač-
ková 20,76
1 000 m – 6. Pažitková 3:33,40, 
10. Jordánová 3:47,45
100 m př. – 3. Dobrovolná 16,26, 
7. Doležalová 18,32
výška – 2. Husáková 1,50, 3. Do-
čkalová 1,45
dálka – 7. Doležalová 4,62, 9. Špač-
ková 4,60
dorostenky
200 m – 6. Vejmělková 28,11, 7. Te-
sařová 28,27
1 000 m – 1. Beránková 3:17,15, 
9. Kučerová 3:35,01
100 m př. – 7. Špačková 16,50, 
8. Tesařová 17,04
výška – 9. Sylvestrová
dálka – 5. Dufková 4,89, 10. Sed-
láčková 4,63
koule – 5. Sedláčková 11,01, 10. No-
votná 9,30
oštěp – 6. Sylvest rová 28,08, 
9. Bendová 23,20                    -vill-

Volejbaloví junioři neuspěli ani 
v Ostravě.
Los třetího kola přivedl juniory 
Spartaku na sever Moravy, na 
palubovku předposledního celku, 
který byl, stejně jako ten náš, po 
dvou kolech bez vítězství. V souboji 
o předposlední příčku však naši 
hráči zcela propadli, neuhráli ani 
set a jejich situace po třech ode-
hraných kolech není vůbec dobrá. 
Příštím soupeřem jim navíc bude za 
čtrnáct dní vedoucí celek ze Zlína, 

se kterým se utkají na jeho půdě.
DHL Ostrava – Sp. VM 3:0, 3:0
Sety: (12, 10, 22), (20, 16, 13)
Sestava VM: Minář, Uchytil, Zmr-
hal, Bláha, Licek, Duben, Augusta, 
Slavík, Štěpanovský, Sláma.
Zbývající výsledky:
Brno – Zlín 0:3, 2:3, Č. Budějovice 
– H. Králové 3:0, 3:0              -kon-

Tabulka EX-JRI, sk. B:
1. VK České Budějovice 6 6 0 18:1 12
2. VSC Zlín 6 5 1 17:5 11
3. Volejbal Brno 6 4 2 13:8 10
4. DHL Ostrava 6 2 4 7:12 8
5. Slavia Hradec Králové 6 1 5 6:17 7
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 0 6 0:18 6

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HK Hodonín 33:29 
(15:13)
Páté ligové kolo postavilo proti sobě 
kompletní kádry týmů, které proza-
tím zaznamenaly po jednom vítěz-
ství. Domácí tým proti nováčkovi 
letošní ligové scény začal s chutí, 
leč neuvěřitelně děravá defenziva 
a řada nevynucených útočných chyb 
naopak zvedaly sebevědomí soupe-
řek (1:4, 4:6). Po úvodní „studené 
sprše“ se postupně začal zvedat 
výkon domácího týmu. Přesné 
projektily z postu spojek a zejména 
výtečná spolupráce s pivotem otoči-
ly do té doby nepříznivý vývoj (8:6, 
12:9, 13:11, 13:13). Hodonínské se 
následně prezentovaly nátlakovou 
hrou a střelami za hranicí devítky, 
čímž postupně nutily domácí trené-
ry k více než pravidelnému střídání 
brankářek!!! V závěru prvního 
poločasu se přece jen o něco zlep-
šila obranná spolupráce a začala 
se více projevovat herní převaha 
našich. Škoda jen, že se nedařilo 
zvýraznit ji i gólově. Po přestáv-
ce jsme začali opět jak jinak než 
nedůrazně v obranné fázi a často 
brankově dopláceli na nepozornos-
ti. Houževnatý soupeř se držel díky 
lépe fungující obraně, za níž se da-
řilo dobře chytající gólmance. Tyto 
dvě skutečnosti naopak viditelně 
postrádaly domácí hráčky a nebýt 
střelkyně Hany Kratochvílové, jíž 
se nebývale dařilo, mohl si soupeř 
získat rozhodující náskok (20:17, 
20:20, 23:24). Dvojice „rozhod-
čích“ přehlížela oboustranně tvrdé 
zákroky. Po hrubém faulu jsme 
přišli o do té doby výborně hrající 
Kateřinu Studenou, která s bolesti-
vým vykloubením malíčku musela 
vyhledat zdravotnické ošetření 
a minimálně tři týdny bude týmu 
chybět. Po této nešťastné události se 
podařilo domácímu kolektivu najít 
znovu svůj herní styl a postupně 
jsme se díky lepšímu pohybu více 
dostávali do bezprostřední blízkosti 
soupeřovy branky (27:24, 29:26, 
32:27). Závěrečnou fázi souboje 
i přes hru v oslabení se podařilo 
sehrát takticky a nepřipustit již 
žádné drama. 7 m hody 4/4:4/2, 
vyloučení 3:2.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna, Vávrová Michaela – Krato-
chvílová Hana (15/3), Závišková Iva 
(6), Studená Kateřina (4), Rosová 
Terezie, Fialová Eliška (3), Partlová 
Markéta (1), Sedláčková Klára (1), 
Závišková Kateřina (1/1), Koudelo-
vá Eliška (1), Škrdlová Renata (1), 
Janečková Denisa. Trenéři Záviška, 
Matušíková, Partlová.

 1. Olomouc 5 5 0 0 198:86 10
 2. Zlín 5 5 0 0 120:76 10
 3. Veselí n. M. 5 4 0 1 171:117 8
 4. Otrokovice 5 2 1 2 122:137 5
 5. Poruba 4 2 0 2 102:89 4
 6. V. Meziříčí 4 2 0 2 113:132 4
 7. Karviná 4 1 1 2 52:99 3
 8. J. Hradec dor 4 1 0 3 98:99 2
 9. Bohunice 4 1 0 3 89:90 2
10. HK Hodonín 5 1 0 4 108:177 2
11. Kunovice 5 0 0 5 61:132 0

2. liga ženy
Sokol VM – UP Prior Olomouc 
28:29 (13:12)
Po dvoukolovém bodovém půstu 
a herním tápání, nastoupil domácí 
tým poprvé v podzimní části v plné 
síle. Od úvodních minut bylo znát 
odhodlání tentokrát nepropadnout 
před domácím publikem. Pestrá 
útočná hra a zdařilá defenziva 
byly také po dvacet minut ozdobou 
našeho herního projevu (5:2, 8:4, 
10:6). Domácí tým se postupně do-
stal pod tlak díky vlastní zbrklosti 
a chybám v útoku. Několik nepři-
pravených a zejména netakticky 
sehraných útočných akcí z pozic 
spojek následně Olomoucké bran-
kami z brejků potrestaly a začalo 
se „hrát od nuly“ (10:10). Šťastnou 
brankou v závěrečných sekundách 
prvního dějství jsme „šli“ přece 
jen spokojenější na přestávku. Po 
změně stran začaly mít Hanačky 
díky přesné a nápadité rozehrávce 
a zejména kolektivnějším pojetím 
hry viditelně navrch. Jejich útočná 
souhra kontrastovala s domácím in-
dividualismem (14:15, 17:20, 19:23). 
Závěrečná desetiminutovka byla 
pro oba soupeře ovlivněna několika 
rozporuplnými výroky rozhodčích, 
na což „doplatila“ udělením červe-
né karty naše kanonýrka Jarmila 
Hrůzová. Zbylé hráčky bojovností 
dokázaly snížit až na remízový stav. 
Soupeř v poslední minutě takticky 
dohrál kombinaci až do křídelního 
prostoru. Po našem zbytečném 
faulu pak soupeřky přesnou stře-
lou z nařízeného sedmimetrového 
hodu potvrdily bodové maximum 
(25:26, 28:28). 7 m hody 4/4:5/4, 
vyloučení 4:0.
Hrály: Lavická Jana, Babáčková 
Marcela, Zelníčková Marta – Pla-
chetská Zuzana (9/6), Hrůzová 
Jarmila (6), Hublová Hana (6), 
Plachetská Jitka (6), Mejzlíková 
Kateřina (1), Dvořáková Šárka, 
Fischerová Michaela, Necidová 
Soňa, Bezděková Alžběta. Trenér 
ing. Stanislav Tvarůžek.

Pozvánka do haly za Světlou:
neděle 23. října
9.00-15.30 soutěžní turnaj Výcho-
dočeské divize mladší žákyně: Ha-
vlíčkův Brod, Pardubice, Žirovnice, 
Ledeč nad Sázavou.              -záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

1. A tř., sk. B
Křoví – FC VM B 2:1 (2:1)
Branky: Roštínský (11.) Čejka (16.) 
– Malec (27.). Rozhodčí: Voborný – 
Jurka, Kalina. Karty: žlutá – Veselý 
(63.), Kaminaras (81.), Ďurica (86.), 
Pospíšil (88.). Sestava FC VM: Si-
mandl – Pospíšil, Halámek, Polák, 
O. Mucha (68. Bradáč) – L. Smejkal 
(74. Kaminaras), Beran, Malec, 
Veselý – Liška, Ďurica.
Do zápasu vlétli velice aktivně 
domácí, když střela Čejky skončila 
na Simandlově břevně. Na druhé 
straně se dostal po centru Ďurici do 
velké šance Liška, ale ten tečoval 
míč těsně vedle tyče. V 11. minutě 
se ujali vedení domácí, když vstřelil 
gól z třímetrového jasného ofsajdu 
Roštínský. O pět minut později po 
dlouhém nákopu z půlky za naši 
obranu zaspal O. Mucha, za kterého 
si zaběhl Čejka a pohotovou střelou 
zvýšil skóre na 2:0. Od té doby 
vzali otěže za své velkomeziříčští 

hráči. Ve 27. minutě zaslouženě 
zvýšil Malec. Poté se do gólových 
šancí dostal Ďurica, Liška, Veselý 
a Smejkal, ale nedokázali je promě-
nit. V závěru se musel vyznamenat 
Simandl, který nebezpečnou střelu 
Čejky zlikvidoval na roh.
Na začátku druhého poločasu nás 
nebezpečnou hlavičkou ohrozil 
Čejka, který míjel Simandlovu 
bránu o milimetry. Hra se začala 
přelévat nahoru a dolu. Do dobrých 
šancí se dostával Pospíšil, ale nedo-
kázal dobře odcentrovat. V závěru 
se domácí stáhli na území velkého 
vápna, přerušovali naše nebezpečné 
akce a hrozili nebezpečnými úni-
ky. V 86. minutě byl jednoznačně 
faulován ve vápně Bradáč, ale 
rozhodčího píšťalka zůstala němá.
„Úvod zápasu jsme jako v Herálci 
naprosto nezvládli, ale po inkaso-
vaných brankách jsme začali hrát 
svoji hru a byli jsme po celou dobu 
lepším týmem. V Křoví jsme tudíž 
ztratili 3 body zbytečně. K pro-
hře přispěli i rozhodčí,“ zhodnotil 

utkání Libor Smejkal mladší.   -ls-
 1. Náměšť-Vícenice 11 10 1 0 39:12 31
 2. Rantířov 11 7 2 2 23:13 23
 3. Kouty 11 6 2 3 23:16 20
 4. Křoví 11 6 2 3 28:22 20
 5. Třešť 11 6 2 3 21:17 20
 6. Štěpánov n. S. 11 6 1 4 14:19 19
 7. Žďár nad S. B 11 5 0 6 19:15 15
 8. Rapotice 11 4 1 6 28:27 13
 9. Třebíč HFK B 11 4 1 6 21:31 13
10. Budišov-Nárameč 11 3 3 5 24:28 12
11. Herálec (ZR) 11 4 0 7 28:33 12
12. V. Meziříčí B 11 2 2 7 18:27 8
13. Stonařov 11 2 2 7 18:30 8
14. Bohdalov 11 2 1 8 15:29 7

Martina Homolová (vpředu). 
Foto: www.kasvysocina.cz


