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Pravidelné setkání velkomeziříčského starosty Radovana Necida s ob-
čany se uskuteční zítra, tedy ve čtvrtek 6. září od 16 hodin v loutkové 
scéně Jupiter clubu.

Setkání a chat se starostou

Chat se starostou města Velké Meziříčí Radovanem Necidem se usku-
teční ve čtvrtek 13. září od 16 do17.30 hodin. 
Zeptejte se starosty na všechno, co vás v souvislosti s děním ve městě 
zajímá. Své dotazy můžete pokládat již ve středu 12. 9. od 16 hodin. 
Chat je přístupný na webových stránkách města www.mestovm.cz.

 !  NOVINK A ! 
Lékarna KŘIŽANOV 

nabízí:
SLEVOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKA

Přijďte a informujte se 
o výhodách nové slevové karty.

Benešovo nám. 257, Křižanov
Tel.: 566 543 453, e-mail: tilia.krizanov@seznam.cz
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Iva Horká

Čtyři klíče se konaly již 
podvacáté
Loňské prvenství soutěže 4 
klíče k velkomeziříčské bráně 
obhájilo domácí družstvo 
pod vedením starosty města 
Radovana Necida. Druhé místo 
vybojoval Křižanov, třetí  Mě-
řín a čtvrté Velká Bíteš.

Jubilejní dvacátý ročník na  téma 
Ve  zdravém těle, zdravý duch 
pořádal tradičně Jupiter club, 
letos spolu s  místním Sokolem. 
Ve stejném duchu tedy byly posta-
veny disciplíny i  většina progra-
mu. Soutěžící se utkali například 
v přetahování lanem a následném 
ukořistění poháru, dále s  míči 
v  hodu na  koš či v  jízdě na  troj-
kolce, tažené dalším soutěžícím 
a  dalších . Ukázky mezi disci-
plínami předvedli jak jinak než 
sportovci – místní oddíl karate či 
ze sportovního centra. Odpoled-
ní program s kouzelníkem a ská-

káním na  trampolínách byl pro 
děti, večerní nabídka po  soutěži 
pak pro dospělé. Ti zavzpomínali 
na osmdesátá léta při hudbě sku-
piny Michal David revival. Závěr 
patřil efektní ohňové šou skupiny 
Infinitos.
Více fotek-str. 4, na webu a příště.

Letošní klání čtyř měst vyhráli Velkomeziříčští 
a obhájili tak loňské prvenství. Foto: Iva Horká

Prvňáčci dostali kufříky
Nástup do  první třídy měly le-
tos děti o  něco jiný než jindy. 
Dostávaly totiž bezpečnostní 
kufříky. V  nich byly podle slov 
radního Kraje Vysočina Petra Kr-
čála mimo jiné pastelky, nůžky, 
omalovánky, ale především pak 
bezpečnostní reflexní vesty. Ty 
by měly školáky chránit na  ces-
tě do  i  ze školy. Dětem, které 
nastoupily do  první třídy na  ZŠ 
Komenského ve  Velkém Mezi-
říčí, je spolu s  radním předával 
místostarosta našeho města Josef 
Komínek. Radní Krčál během 
proslovu zavzpomínal na  svoje 
zážitky z  prvního dne ve  škole, 
kam ho podle jeho slov vedla 
babička, která se dožila 99 let. 
Petr Krčál si návštěvu prvňáčků 
ve Velkém Meziříčí vybral mimo 
jiné i proto, že má k našemu měs-
tu vřelý vztah. Narodil se totiž na 
zdejším  zámku.

Budou šestery prázdniny
Nový školní rok 2012/2013 začal 3. září. Dle sdělení radní pro oblast 
školství Marie Kružíkové usedlo v  Kraji Vysočina do  lavic více než 
jedenačtyřicet tisíc žáků a studentů základních a středních škol. Ti se 
již nyní mohou začít těšit na šestery prázdniny.
Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny 25.–26. 10. 2012
Vánoční prázdniny 22. 12. 2012–2. 1. 2013
Pololetní prázdniny 1. 2. 2013
Jarní prázdniny 11.–17. 2. 2013 (Kraj Vysočina)
Velikonoční prázdniny 28.–29. 3. 2013
Hlavní prázdniny 29. 6.–1. 9. 2013 -mars-

Probíhá vojenské cvičení Ramstein Rover
Přelety vojenských letounů 
a s tím spojenou zvýšenou 
hlukovou zátěž mohou za-
znamenat i obyvatelé Velkého 
Meziříčí a celého zdejšího 
regionu. Od včerejšího dne 
až do 21. září totiž v Náměšti 
nad Oslavou probíhá největší 
alianční cvičení a současně i le-
tošní jediné cvičení vzdušných 
sil NATO – Ramstein Rover 
2012 (RARO12).

Letouny budou startovat primár-
ně z  dvaadvacáté letecké základ-
ny v  Náměšti a  směřovat budou 
buď do  vojenského výcvikového 
prostoru v Boleticích či v Libavé. 
Právě při letu na  Libavou se bu-
dou stroje pohybovat v  prostoru 
nad Velkomeziříčskem. Frekven-
tovaným prostorem bude také 

Jihočeský kraj. Lety budou probí-
hat ponejvíce v pracovní dny od 8 
do  23 hodin, přičemž v  nočních 
hodinách budou omezeny na po-
třebné minimum. Cvičení Alian-
ce se účastní sedmnáct členských 
zemí. Vedle České republiky jsou 
to Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Německo, Nizo-
zemí, Norsko, Polsko, Řecko, Slo-
vensko, Slovinsko, Velká Británie, 
USA a Turecko.
Cílem společného cvičení alianč-
ních jednotek na  českém území 
je zejména sladit činnost pilotů 
taktického letectva spolu s  čin-
ností předsunutých leteckých 
návodčích a  leteckých posádek 
za souběžné podpory pozemních 
operací. „Cvičení Ramstein Rover 
2012 je pro NATO jednou z  vel-
mi významných událostí tohoto 

roku a  také možností jak zvýšit 
kvalifikaci leteckých návodčích 
a  leteckých posádek provádějí-
cích blízkou leteckou podporu při 
vojenských operacích v zahranič-
ních misích. Pro Armádu České 
republiky to znamená možnost 
výcviku našich vojáků za  mini-
mální finanční náklady. 
Organizace cvičení je hrazena 
z  prostředků NATO. Pořádáním 
tohoto cvičení ČR přímo přispívá 
ke  spojeneckému úsilí v  Afghá-
nistánu kvalitní přípravou svých 
i  koaličních sil. Uvědomuji si, že 
každá podobná aktivita zname-
ná určité omezení pro obyvatele 
v prostoru činnosti. 
Ubezpečuji vás, že ze strany ar-
mády budou podniknuty všechny 
kroky k tomu, aby případný nega-
tivní vliv byl po  všech stránkách 

omezen,“ napsal v  dopise velko-
meziříčskému starostovi Radova-
nu Necidovi brigádní generál Jiří 
Verner.
Bližší informace o cvičení, včetně 
techniky a  vzdušných prostorů 
budou průběžně zveřejňovány 
na  webových stránkách základny 
www.lznamest.army.cz.

Zprac.: Martina Strnadová

Zachráncům života poděkoval starosta
Milan Todorov a Josef Kopečný zachránili život Stanislavu Stupko-
vi, když jej 20. července přímo na ulici postihl infarkt myokardu. 
Všechny tři muže přijal v pondělí 27. srpna na radnici starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid a dvěma zmíněným zachráncům 
za jejich čin poděkoval.

„Musím vyseknout poklonu nejen vám, ale i  manželům Kašovým 
a následně záchranářům,“ uvedl při přijetí starosta Necid, „je to čin 
hodný ocenění a moc si toho vážíme.“ Všichni tři muži, mimo jiné stá-
le aktivní fotbalisté za tým „starých pánů Velmezu“, se poté podepsali 
do pamětní knihy města. Právě z tréninku starých pánů na umělé trá-
vě hřiště na Školní ulici se trojice vracela i ve zmiňovaný červencový 
večer, kdy se událost přihodila. Stanislav Stupka šel vepředu a byl tak 
oběma kamarádům na očích. I to bylo štěstí, neboť již byla poměrně 
tma a muže by si nemusel nikdo všimnout.  Pokračování na straně 3 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

Otevřeno: st, čt 8-12, 13-17, 
pá 8-12, 13-18

nabízí trvalky, okrasné trávy, 
zakrslé jehličnany a skalničky.

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

Prvňáčci ze ZŠ na Komenského ulici ve Velkém Meziříčí převzali bezpečnostní 
kufříky od zástupců našeho města i kraje Vysočina. Foto: Iva Horká

M. Todorov (vlevo) a J. Kopečný. 
Foto: Martina Strnadová

přijme 
brigádníky 
do hotelové 

kuchyně
(jde o pomocné práce v kuchyni 

o víkendu i v týdnu, ranní i odpo-
lední směny, více po domluvě)
Info: hotelová recepce nebo 
p. Hotárek tel.: 728 511 769

Iva Horká

Velký dík za spolupráci při pří-
pravě a organizaci 20. ročníku 
soutěže 4 klíče k velkomeziříč-
ské bráně patří našim partne-
rům: městům Křižanov, Měřín, 
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, TJ 
Sokol Velké Meziříčí, firmám 
RentalPro s.r.o., Eurowagon 
s.r.o., McDonald´s, PechaSan 
s.r.o., dále Sportovnímu centru 
Velké Meziříčí, oddílu karate TJ 
Sokol Velké Meziříčí, TS a měst-
ské policii Velké Meziříčí.
Milan Dufek, Jupiter club, s. r. o. 
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Bezpečnostní skupina probrala letní události
Bezpečnostní skupina města 
Velké Meziříčí se sešla na  rad-
nici s  končícími prázdninami. 
Ve  středu 29. srpna zástupci 
hasičů, státní a  městské policie 
i zdravotnické záchranné služby 
spolu s vedením města probrali 
zásadní novinky, které se udály 
během letních měsíců.

Problémů ve  městě v  podstatě 
nepřibylo a  ani se nějak nezmě-
nily. Lidé si stěžují na vandalství 
či nepořádek na určitých místech 
Velkého Meziříčí. Zejména zá-
koutí Čechových sadů, ale také 
zámeckého parku, u  kapličky 
pod viaduktem v ulici K Novému 
nádraží, či třeba u  městské brá-
ny nebo nad dálnicí U Tří křížů 
lákají skupiny holdující alkoho-
lu či jiným návykovým látkám. 
Tato místa policisté pravidelně 
objíždějí a  kontrolují. Přítomní 
se shodli na  tom, že vítají další 
rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému o  dva 

body – na  výjezdu na  Jihlavské 
a  na  Karlově. „V  příštím roce 
budeme určitě žádat o  dotaci 
na další kameru, tentokrát na vý-
jezdu ve směru na Třebíč,“ dodal 
starosta Radovan Necid. 
Do  kamerového systému díky 
optickému propojení mohou na-
hlížet jak městští strážníci, tak 
i  státní policisté, na  jejichž slu-
žebnu by měly být v  budoucnu 
napojeny i  kamery ve  Velké Bí-
teši. Z pohledu zdravotníků bude 
novým přínosem pro obyvatele 
Kraje Vysočina včetně Velkome-
ziříčských otevření nového pavi-
lonu urgentní a  intenzivní péče 
v  jihlavské nemonici. To dle lé-
kaře záchranky Petra Novotného 
přinese i urychlení přepravy pa-
cientů v ohrožení života od vrtul-
níku přímo na oddělení, kde mu 
bude poskytnuta akutní a  inten-
zivní péče na jednom místě. Zdej-
ší hasiči se začátkem srpna coby 
figuranti zúčastnili odborné pří-
pravy, která probíhala v sutinách 

domova důchodců. „Kynologové 
nemají mnoho takových příle-
žitostí, kde by mohli potrénovat 
jako právě teď, ve Velkém Mezi-
říčí,“ podotkl vedoucí hasičů Jiří 
Doležal s tím, že se sem sjeli ky-
nologové z  celé České republiky 
ve dvou skupinách. Jednu z nich 
označil za  špičkovou, jež má 

za  sebou zásahy například v Ar-
ménii či Turecku. Zájmem kyno-
logů bylo, aby podmínky cvičení 
byly co nejextrémnější, takže psi 
vyhledávali zavalené osoby pod 
asi dvoumetrovou vrstvou suti, 
pod níž byl ještě strop a  teprve 
úplně vespod zavalený člověk.

Zleva Přemysl Bdinka (PČR), Jiří Doležal (HZS), Milan 
Korsa (ZZS), Petr Novotný (ZZS), Josef Komínek 
a Radovan Necid. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Roithová zavítá do Bíteše
Europoslankyně MUDr. Zuza-
na Roithová zavítá v neděli 9. 
září do Velké Bíteše. 

Navštíví tradiční velkobítešské 
hody, setká se s představiteli 
města i okolních obcí a také se 
seznámí s problematikou, která 
tíží malá města a obce. „Vzhle-
dem k jejím bohatým zkušenos-
tem budeme zvědaví zejména na 
její názor, jak strategicky rozvíjet 
náš region a jak efektivně využít 
evropské prostředky,“ říká mís-
tostarosta Velké Bíteše Tomáš 
Kučera. 
Zuzana Roithová v rámci návště-
vy převezme záštitu nad soutěží 
Bíteš hledá borce, která se usku-
teční v sobotu 8. září odpoledne. 
Na velkobítešském náměstí pak 
po celé nedělní odpoledne bude 
věnovat setkáním s občany. Na-

vštíví také kostel sv. Jana Křtitele, 
který je nejdůležitější památkou 
města, a který s přispěním pro-
chází v posledních letech vý-
znamnou obnovou.
Zuzana Roithová je od roku 
2004 poslankyní Evropského par-
lamentu a v roce 2006 získala 
ocenění Evropanka roku. Letos 
přijala nabídku kandidovat na 
prezidentku ČR. V Evropském 
parlamentu se výrazně zasazuje 
za práva spotřebitelů, věnuje se 
například ochraně před interneto-
vými podvodníky. Výrazné je také 
její zahraničně-politické působení. 
Vystoupila například proti věz-
nění Julie Tymošenkové. Zuzana 
Roithová Velkobítešsko navštíví již 
podruhé – naposledy se tak stalo 
před dvěma lety při otevírání Cen-
tra kultury, sportu a zájmových 
činností v Osové Bítýšce. -tok-

Práce na opěrné zdi zachycují stav v pátek 31. srpna 
2012 dopoledne. Foto: Martina Strnadová

Tvrdé podloží dna potoka 
v Dolních Radslavicích kompli-
kuje práce při stavbě opěrné zdi 
krajské silnice. Termín dokon-
čení akce se proto posune.

„Na  stavbě se vyskytly neoče-
kávané skutečnosti. Jde o  skálu 
v podloží, kterou nelze z důvodu 
bezpečnosti odstřelit, ale je nutné 
ji postupně odbourávat,“ sděli-
la Eva Neuwirthová z  tiskového 
oddělení krajského úřadu Kraje 
Vysočina a  potvrdila posunutí 
termínu dokončení akce. „Nový 
termín bude záviset na  objemu 
prací spojených s odstraňováním 
skály v podloží, proto v tuto chví-
li nejsme schopni říci konkrétní 
datum.“ dodala Neuwirthová.

S  opravou opěrné zdi krajské 
komunikace III/03719 v  místní 
části Velkého Meziříčí začal kraj 
ve  druhém prázdninovém týd-
nu. Kvůli stísněným podmínkám 
bylo nutné zcela vyloučit silniční 
provoz z  opravovaného úseku. 
V  Dolních Radslavicích proto 
platí úplná uzavírka, která měla 
původně skončit do  16. září le-
tošního roku.
Opravuje se zhruba stodvaceti-
metrový úsek opěrné zdi podél 
silnice, který předěluje most. 
Výška zdi, jež současně lemu-
je koryto potoka, je místy až tři 
a půl metru. 
Akce si vyžádá z  krajského roz-
počtu sedm milionů korun.

Martina Strnadová

Uzavírka Dolních 
Radslavic se protáhne

Otevírají discgolfový park
Discgolf je jednou z  nejdostup-
nějších forem sportovně-rekre-
ačních aktivit a získává stále více 
příznivců. Discgolf je ideální ak-
tivita pro celou rodinu – od ma-
lých dětí až po  seniory. Jako 
rekreační sport v  sobě spojuje 
pobyt v přírodě s fyzickou i psy-
chickou aktivitou. Je finančně 
nenáročný – kromě disku není 
třeba žádné další náčiní. Ve svě-
tě již existuje přes 1000 disc-
golfových hřišť. V  Evropě jich 
je nejvíce ve  Švédsku a  Finsku, 
z okolních států pak v Německu 
a Rakousku V České republice je 
v současné době 12 hřišť, v Kraji 
Vysočina je zatím hřiště jediné – 
ve Velkém Meziříčí v parku Kun-
šovec. Jde o devítijamkové hřiště 
s  parem 3. Všechny jamky jsou 
krátké (40–90 m), jejich rozmís-
tění respektuje a využívá stávající 

vegetaci. Hřiště je doplněno par-
kovým mobiliářem – lavičkami 
a odpadkovými koši. Na realiza-
ci se finančně spolupodílel Kraj 
Vysočina. V  areálu základních 
škol v Čechových sadech vzniklo 
i  tréninkové dvoujamkové hřiš-
tě, které budou pravděpodobně 
nejvíce využívat žáci obou škol. 
Zapůjčení nebo zakoupení disků  
je možné v  informačním centru 
města Velké Meziříčí oproti vrat-
né záloze 200 Kč.
Slavnostní otevření hřiště 
v Kunšovci proběhne v pátek 7. 
9. 2012 v 10 hodin.
Doprovodnou akcí bude turnaj 
v  rámci celostátní ligové soutěže 
skupiny C (pod záštitou České 
asociace Discgolfu) – proběhne 
následující den v  sobotu 8. 9. 
2012.

Info též na www.mestovm.cz
-měú-

Íčko získalo 100 % hodnocení
Turisté dostanou v informačním centru na velkomeziříčské radnici 
stoprocentní servis. To není sebechvalné klišé radnice, ale výsledek 
hodnocení kvality služeb, který v červenci v turistických centrech pro-
váděla agentura Ipsos ve spolupráci s Czech Tourism. 
Hodnocení kvality probíhalo metodou návštěvy hodnotitele v infor-
mačním centru, hodnotitel se přitom zaměřil nejen na rozsah a uži-
tečnost poskytovaných informací, ale například i na příjemný vzhled 
centra, jasné označení propagačních materiálů, čekací dobu, dobu vy-
řízení, upoutání zákazníka, stav užívaného vybavení, aktivní přístup 
pracovníků a celou řadu dalších kritérií. „Kritérií bylo bezmála čty-
řicet a ve všech z nich naše informační centrum získalo stoprocentní 
hodnocení. Naše pracovnice jsou zkrátka skvělé a přesunutí íčka do 
vstupní haly radnice se povedlo,“ nešetřil chválou starosta Radovan 
Necid. „Pro nás je důležité, že hodnocení probíhá jakoby očima zá-
kazníka. Navíc si uvědomujeme, že jde o první vlnu a výzkum se bude 
opakovat. Chceme těch báječných sto procent udržet a služby centra 
neustále zlepšovat,“ řekla zodpovědná referentka IC Květoslava Hla-
díková. -měú-

Přibyla místa pro předškoláky

Třetího září otevřela velkomeziříčská radnice nové prostory mateř-
ské školky v  základní škole na  Oslavické ulici. Pro předškoláky tak 
ve  městě přibylo 28 nových míst. Nové prostory si vynutila situace, 
která nastala po letošních zápisech do školek. Objevilo se totiž neče-
kaně velké množství odkladů školní docházky a navíc školky o místa 
přišly i kvůli nové legislativě – školky administrativně zmenšily hygie-
nické evropské předpisy a stát nastavil jiná pravidla čerpání příspěvku 
na mateřské a možnosti umístění dětí do školek. Zastupitelstvo pro-
to rozhodlo o  adaptaci části základní školy. „Prostory ve  škole jsou 
vhodné k jednoduché přestavbě, je zde také dobrá možnost parkování 
pro rodiče a samozřejmě rozlehlá a pěkná zahrada pro děti,“ vysvětlil 
starosta Radovan Necid. Zástupci města i škol se proto také zúčastnili 
slavnostního zahájení nového školního roku v uvedené třídě, kde pro 
ně byl připraven pod vedením ředitelky MŠ a učitelek program písni-
ček a básní, ale též prohlídka nové třídy či pohoštění.

Pásku při otevření nové třídy MŠ přestřihlo vedení 
města a ředitelka MŠ VM. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Meziříčí nechce skládkovat 
odpad z domácností
Velké Meziříčí čeká v nejbliž-
ších letech zásadní rozhodnutí 
o změně likvidace vlastního 
odpadu z domácností. Prvním 
krokem je vybudování překla-
diště odpadu. Na neformálním 
letním setkání se na tom shodli 
zastupitelé. 

„Kapacita naší skládky je praktic-
ky v závěrečné fázi,“ popsal jednu 
z příčin starosta Radovan Necid. 
Druhým důvodem změny je pak 
fakt, že stát chce skládkování 
prakticky vymýtit. To znamená, 
že zvýší poplatek za  ukládání 
odpadu na skládky o stovky pro-
cent, ze současných 500 korun 
za tunu až na 1.200 korun v roce 
2014 a postupně na 2.000 korun 
v  roce 2025. „V praxi to zname-
ná, že si skládkování domovního 
odpadu jednoduše nebude moci 
žádné město či obec dovolit. 
Osobně to považuji za  správ-
né, protože ukládat odpadky 
do  země je krátkozraké, dají se 

ekonomicky zhodnotit,“ vysvětlil 
starosta Radovan Necid. 
Velké Meziříčí proto chce využít 
kapacitu brněnské spalovny od-
padů, zařízení, které přeměňuje 
domovní odpad na  využitelné 
teplo a  elektřinu. „Je to nejbližší 
spalovna a o odpad z velkomezi-
říčských domácností má zájem,“ 
řekl Radovan Necid. Pro město to 
znamená vybudování překladiš-
tě, tedy jednoduché haly se zpev-
něnou podlahou, odkud se bude 
svezený odpad odvážet do Brna. 
V  úvahu po  konzultacích s  od-
borníky a  krajským úřadem 
připadá vybudování takového 
překladiště na  stávající skládce. 
„Čeká nás ovšem řada admini-
strativních a  majetkoprávních 
překážek, včetně dalšího přetěs-
nění skládky, protože ani poté, co 
budeme odpad odvážet do Brna, 
nezůstane naše skládka úplně ne-
využitá. Je celá řada typů odpadu, 
které sem ještě ukládat budeme,“ 
uzavřel starosta. -měú-

Univerzita 3V zahajuje
Úspěšný projekt vzdělávání seniorů v  rámci Univerzity třetího věku 
na Vysočině pokračuje. Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou 
polytechnickou Jihlava organizují toto vzdělávání již druhým rokem 
v Domově pro seniory Velké Meziříčí. Jedinečnost těchto kurzů spočí-
vá v tom, že jsou určeny pro uživatele domovů pro seniory a domovů 
pro osoby se zdravotním postižením a pochopitelně také pro širokou 
seniorskou veřejnost. V Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí bude 
v  letošním roce pokračovat druhý ročník úspěšného vzdělávacího 
kurzu s názvem Zdravý životní styl seniorů II. Studium bude zahájeno 
13. září 2012 přednáškou Jany Vejsadové na téma Úloha vzpomínek 
v našem životě. V dalších přednáškách si senioři procvičí paměť i tělo, 
seznámí se s divy naší planety a životem po životě, vyzkouší si reflex-
ní terapii a automasáž a vůbec poznají hodně nového a zajímavého. 
Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách Domova pro 
seniory Velké Meziříčí, Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. Zprac.: Iva Horká

Našli a vrátili 100 tisíc
V pátek 24. srpna v odpoledních hodinách se při procházce Velkou 
Bíteší přihodila mladým manželům nečekaná příhoda. Když se vra-
celi ke svému vozidlu, uviděla žena ležet na zemi malý balíček. Šlo 
o bankovky v hodnotě 100.000 korun. Poctiví nálezci balíček peněz 
odevzdali policistům na Obvodním oddělení Velká Bíteš. Následným 
šetřením policisté zjistili i majitele ztracené finanční hotovosti. 
V současné době už majiteli peníze nechybí, neboť si je již od policistů 
převzal. -PČR-
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Stanislavu Stupkovi zachránili život jeho kamarádi, 
fotbalisté a lékaři. Foto: Martina Strnadová

Zachráncům života 
poděkoval starosta

Oba k němu rychle doběhli. 
„Mysleli jsme si, že si snad dělá 
legraci, vždyť mu předtím vůbec 
nic nebylo,“ podotýkají oba a Sta-
nislav Stupka to potvrzuje, „na 
hřišti i cestou z něj jsem se cítil 
dobře a nikdy předtím jsem pro-
blémy se srdcem neměl.“ Událost 
tedy přišla naprosto nečekaně a 
dobrých pět až šest minut pak 
Milan Todorov dával Stanislavu 
Stupkovi masáž srdce, zatímco 
Josef Kopečný se snažil zprů-
chodnit dýchací cesty. Na pomoc 
následně přiběhli i nedaleko by-
dlící manželé Kašovi, oba lékaři, 
a vzápětí dorazila záchranka. 

Stanislav Stupka však v té době 
sám stále ještě nedýchal a byl bez 
pulzu. Ten naskočil až po použití 
defibrilátoru. Lékaři tak poslé-
ze zkonstatovali, že jedině díky 
včasné masáži srdce se podařilo 
muži zajistit okysličování mozku 
a udržet jej při životě navíc i bez 
nevratného poškození životně 
důležitých orgánů. 
„Doktoři mi řekli, že jsem se 
podruhé narodil,“ říká Stanislav 
Stupka a dodává, že za to může 
děkovat svým zachráncům. Díky 
jejich rychlé pomoci tak v září 
může oslavit svoje šedesátiny.

Martina Strnadová

 Pokračování ze strany 1

Byla takzvaná katovna skutečně katovnou?
V souvislosti s plánovanými stavebními 
úpravami se do centra pozornosti znovu 
dostala tzv. katovna – nevelký, ale přesto 
svérázný domek v ulici Pod Strání 
č. p. 311. 

Na  první pohled upoutá pozornost svým 
obloukovým štítem, na  druhý ne zrovna 
obvyklou ohradní kamennou zdí. Památ-
káři s  jeho památkovou ochranou váhají. 
S  výjimkou barokizujícího štítu domek 
výraznější stavební prvky postrádá. Nabízí 
se proto otázka, má-li tento objekt „ales-
poň“ skutečnou katovskou historii? Výkon 
hrdelního práva je v  Meziříčí doložen už 
na počátku 15. století, a to už je minulost, 
kterou nelze jen tak pominout!
Nutno přiznat, že historie meziříčských 
katů tak hluboko nesahá. Ještě roku 1555 si 
Meziříčští půjčovali kata z Jihlavy a vlast-

ního byli v souvislosti s rostoucím počtem 
exekucí schopni „uživit“ teprve počátkem 
17. století. Roku 1613 však už meziříčský 
mistr ostrého meče vypomáhal při po-
pravách v  Osové Bítýšce i  ve  vzdálenější 
Polné. Z  meziříčských katů známe jmé-
nem teprve příslušníky jihlavského rodu 
Vokurků – Jana, Jiřího, Václava a Františka 
Xavera – kteří ve městě působili ve druhé 
polovině 17. a počátkem 18. století. 
Pro lokalizaci katovského příbytku je však 
podstatnější, že dům, který Jan Vokurka 
roku 1649 koupil, stál „při zdejším městě 
pod Dolní branou na  straně za  vodou“. 
Tedy v místech, jež se s polohou domu č. 
p. 311 na dnešním Ostrůvku nevylučují. 
Na jednoznačné ztotožnění katovny s do-
mem č. p. 311 však takový popis přeci jen 
nestačí. Teprve hlubší pohled do minulosti 
potvrzuje, že tento dům býval přinejmen-

ším tzv. rasovnou. Tedy bydlištěm rasa 
či pohodného, který se zabýval podobně 
nevábným odklízením zdechlin a  výkalů. 
Coby meziříčská rasovna („Abdekerey“) 
je dům nazýván už při svém nejstarším 
známém prodeji z  roku 1793 a  podobně 
jsou označováni také jeho tehdejší majite-
lé. Prodávající Jiří Koll (1740–1796) býval 
biřicem či žalářníkem a kupující Jiří Herz 
přímo rasem či „mistrem pozadním“. 
Odpudivé pohodnické živnosti se v rodině 
Herzů později přidržel také syn Antonín 
(1811–1894), jenž ji vykonával ještě roku 
1869. Kati, žalářníci ani rasi k sobě nemí-
vali nikdy daleko. Tím spíš, že i meziříčský 
mistr popravní se před zánikem své vlastní 
profese roku 1754 živil převážně jen vy-
vážením fekálií. Měla však k  sobě stejně 
blízko i  meziříčská katovna s  rasovnou? 
Zdá se, že ano, a to nejen ve společenském 

opovržení a ve způsobu obživy jejich ma-
jitelů. Meziříčská rasovna totiž v  letech 
1781–1836 vystřídala několik čísel popis-
ných. Nejmladšímu číslu 311 předcházelo 
284 a ještě dříve 260. 
Dochovaný přehled domovních čísel 
z  roku 1781 pak historii „obou“ domů 
spojuje tak, že pozdější rasovna č. p.  260 
je v tomto přehledu označována ještě tra-
dičně jako „katovně“! Navíc s  odkazem 
na  majetkový podíl žalářnické rodiny 
Kollů, která v domě bydlela až do jeho pro-
deje z roku 1793. 
Je proto nanejvýš pravděpodobné (a v his-
torii na 100 % platí opravdu jen málo co), 
že svérázný domek v  ulici Pod Strání je 
nejen bývalou rasovnou, ale i dodnes vý-
jimečně stojícím příbytkem meziříčských 
katů! 

Martin Štindl

Záchranka má 
nového primáře

Nového primáře má novoměst-
ská oblast Zdravotnické záchran-
né služby Kraje Vysočina. Od 1. 
9. jím je MUDr. Milan Korsa. 
Ten na pozici vystřídal MUDr. 
Petra Novotného, jenž postoupil 
do funkce náměstka ředitele pro 
lékařskou přednemocniční péči 
ZZS Kraje Vysočina.

Text a foto: Martina Strnadová

Vlkovské tancování oslavilo desáté výročí

Letos ve Vlkově opět proběhla pouť sv. Vavřince a 10. výročí 
tancování bylo oslaveno skutečně v plné parádě. Chasa se ukázala 
v nových krojích a pozvání přijali i chasníci z Přibyslavic, kteří 
s vlkovskou chasou zatančili českou a moravskou besedu. V kul-
turním domě probíhala i výstava fotografií z historie tancování 
a k vidění byl i 70 let starý, vlastnoručně šitý dobový kroj.

Ve  středu jako tradičně proběhlo v  18 hodin stavění máje na  návsi, 
ve  čtvrtek generálka s  bítešskou kapelou, v  pátek krojovaný průvod 
vesnicí a zvaní občanů na pouťový program, večer následovala zába-
va se skupinou F-box. V sobotu v 18 hodin chasa pořádala fotbalový 
turnaj svobodní vs. ženatí. Tradiční pouťová neděle (12. 8.) začala mší 
svatou v budově bývalé školy, vystoupila skupina Strašáci v čele s Luď-
kem Strašákem. Ve 13 hodin vyrazili stárci průvodem vyzvednout si 
své stárkové ze zastávek rozmístěných po vesnici a v 15 hodin mládež 
dorazila do kulturního domu. Po tradičním stříhání mašlí chasa od-
tancovala nástup, který byl odjakživa vlkovskou specialitou a připojila 
se k nim přibyslavická chasa. Nechybělo poděkování těm, kteří se nej-
víc zasloužili o vznik a udržení celé této vlkovské tradice a taktéž byly 
oceněny všechny dobrovolnice - švadlenky a ostatní, kteří se nějakým 
způsobem podíleli na výrobě nových krojů. Po odtancování besed ná-
sledovala volná zábava s bítešskou kapelou.
Takto se pouťový týden jevil všem okolo. Je za tím ale mnohem víc. 
Chasa už od dubna pilně trénuje, upevňuje staré dovednosti a zaučuje 

nováčky. „Letos nám přibylo 5 nových párů, tolik nováčků už dlouho 
nebylo,“ sdělila letošní hlavní stárková Jana Rambousková.
V úterý, ještě před začátkem pouťového veselí, se chasa letos poprvé 
vydala do bítešského vinného sklípku k Pelánkům vybrat to nejlepší 
víno pro letošní pouť. Hned ve středu ráno stárci s kocovinou vyrazili 
do lesa vybrat tu nejkrásnější máju, o níž se později dozvěděli od hlav-
ního stárka, že má 150 metrů. Stárci už s  pomocí svých stárkových 
máju zdobili celé odpoledne. Vlastními silami ji donesli a  postavili 
na návsi a až do neděle ji hlídali dnem i nocí. V sobotu chasa vyzdobi-
la celou náves břízkami. Vyzdobila a uklidila také kulturní dům a při-
pravila všechno na  nedělní program. V  neděli večer po  odtancová-
ní následovaly bujaré oslavy u hlavního stárka až do ranních hodin. 
V bývalé škole se nejen jedlo, pilo a zpívalo za doprovodu kytar, ale 
také několik párů mělo chuť zatancovat si besedy ještě jednou – při 
měsíčku. Ve  středu byla pouť ukončena kácením máje a  posezením 
ve vlkovské hospodě.
Bez podpory obce a  všech občanů Vlkova by to samozřejmě nešlo. 
Taktéž švadlenky odvedly obrovský kus práce. Skoro každý večer 
se scházely v bývalé škole a šily, stříhaly, měřily, upravovaly a dělaly 
všechno pro to, aby se nové kroje skutečně povedly. A opravdu se nové 
kroje všem líbily.
„Vlkovská pouť se doopravdy povedla a všechno vyšlo tak, jak mělo, 
děkuji všem,“ zhodnotil pouť letošní hlavní stárek Vojtěch Polách.

Jana Rambousková a Vojtěch Polách, foto Martin Havlát

V  létě si více všímáme přírody 
a při častých diskuzích o ní jsem 
si připomněl, že nejlépe prospěje-
me rozvoji krajiny i zemědělcům 
konzumací českých produktů. 
Jednou ze základních potravin 
v  jídelníčku jsou brambory. To 
je známý a  pro nás samozřejmý 
fakt stejně jako skutečnost, že ka-
ždý třetí český brambor vyroste 
na  Vysočině. Ne tolik známý je 
fakt, že už od roku 1923 funguje 
u  nás Výzkumný ústav brambo-
rářský v  Havlíčkově Brodě. Za-
bývá se agrotechnikou, výživou, 
fyziologií, chemií, jakostí, ge-
netikou, šlechtěním a  ochranou 
brambor. Poskytuje také pora-
denské služby. I jeho zásluhou je 
vysoká kvalita této oblíbené poži-

vatiny na našich polích i talířích. 
V srpnu jsem zahajoval v Oudo-
leni na  Havlíčkobrodsku odbor-
ný bramborářský seminář spoje-
ný s výstavou vzorků hlíz raných 
odrůd brambor a přehlídkou od-
růdových pokusů brambor. 
Díky příznivým podmínkám 
i  odborníkům se u  nás brambo-

rám daří. A  ty naše vysočinské 
jsou i  chuťově nedostižné. Kdo 
má možnost porovnání, jinou 
bramboru už chtít nebude. Ale 
pozor, protože jsou tak dob-
ré, je možno se jich přejíst, což 
se mi podařilo při ochutnávce 
na bramborářských dnech  v Ha-

vlíčkově Brodě. Je dobře, že si 
častěji i  při nákupech všímáme 
původu potravin a že díky mno-
ha i  našim propagačním akcím 
už více preferujeme poživatiny 
české nebo ještě lépe regionální. 
Pomáháme tím nejen zeměděl-
cům, ale zároveň ovlivňujeme 
stav přírody. 

S  blížícím se podzimem pro mě 
končí čtyřleté období ve  funk-
ci hejtmana Kraje Vysočina. 
Vzpomínky a pocity z této etapy 
mého života jsou vesměs pozi-
tivní. Především jsem se za  tu 
dobu na  všech úrovních potkal 
v  našem kraji s  množstvím lidí 

ochotných poctivě pracovat pro 
společný prospěch. Starostové 
měst a obcí, úředníci, zaměstnan-
ci kulturních, školských a  zdra-
votnických zařízení, pracovníci 
v  obchodě a  ve  firmách nejrůz-
nějšího zaměření – na  všech 
místech jsem nalézal lidi, kterým 
o něco jde a umí zabrat. 
Také proto se cítíme na Vysočině 
příjemně a vnímáme, že náš kraj 
je regionem vlídných a  schop-
ných lidí. 
Rád bych všem našim občanům 
velmi poděkoval a  popřál jim 
do  dalšího období pevné zdraví 
a  časté pracovní i  soukromé ra-
dosti.

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Slovo Hejtmana

Kraj rozdá další stipendia
Do konce října budou studentům 
18 vybraných učebních oborů 
vyplacena motivační stipendia 
v částce 964 500 korun. Za dru-
hé pololetí uplynulého školního 
roku splnilo podmínky pro vy-
placení stipendia 348 žáků z cel-
kového počtu 744 žádostí. V kraj-
ském rozpočtu byly pro tento 
rok na  dlouhodobou podporu 
nedostatkových učebních obo-
rů vyčleněny tři miliony korun. 
V prvním pololetí školního roku 
2011/2012 dosáhlo na motivační 
stipendia 370 žákům a z krajské-
ho rozpočtu jim bylo vyplaceno 
1  031 tisíc korun. Kromě mo-
tivačních stipendií v  částce 700 

resp. 400 Kč měsíčně podle dru-
hu učebního oboru mohou získat 
studenti i  jednorázové prospě-
chové stipendium v částce 1 000 
korun a při dobrých studijních 
výsledcích a  pravidelné docház-
ce mohou žáci získat až 4 500 Kč 
za  pololetí. Přísnější podmínky 
pro přiznání prospěchového sti-
pendia splnilo v prvním pololetí 
45 studentů, ve  druhém polo-
letí jich bylo už 54. Největší zá-
jem o  motivační stipendium byl 
v  oborech instalatér, elektrikář, 
zedník a elektrikář – silnoproud, 
nejméně žadatelů se učí v oboru 
řezník – uzenář, modelář a  ná-
strojař. -KrÚ-
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Velkomeziříčská Rada města projednala
Zprávy z  jednání Rady města 
dne 22. 8. 2012

1. Rada města 
schválila:
• návrh smlouvy budoucí na zří-
zení věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s. 
k  tíži, pozemku města parc.č. 
5633/17 na ul. Karlov v obci a k. 
ú. Velké Meziříčí s právem ulože-
ní zemního kabelu NN do tohoto 
pozemku, právem provozování, 
údržby a  oprav na  dobu trvání 
stavby
• rozpočtové opatření: zdroj: 45 
tis. Kč – § 2212 projektová doku-
mentace základního technické-
ho vybavení pro 4 RD Hliniště, 
rozdělení: 45 tis. Kč – projektová 
dokumentace ZTV pro 4 RD Hli-
niště, z  toho: 5.200 Kč – § 2310 
vodovod, 12.300 Kč – § 2321 ka-
nalizace, 6.300 Kč – § 3631 veřej-
né osvětlení, 10.800 Kč – § 3633 
plyn, 10.400 Kč – § 2212 komu-
nikace
• rozpočtové opatření: zdroj: 27 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 27 tis. Kč – § 2212 
PD pro stavební povolení pro 
akci parkoviště na ul. Záviškova, 
Velké Meziříčí 
• rozpočtové opatření: zdroj: 60 
tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr Aga-
dos, rozdělení: 60 tis. Kč – § 3639 
zpracování projektové žádosti 
o  dotaci na  projekt Sběrný dvůr 
Velké Meziříčí (Via Alta)
• rozpočtové opatření: zdroj: 27 
tis. Kč – § 3631 oprava veřejného 
osvětlení ul. Na Výsluní, rozděle-
ní: 27 tis. Kč – § 3631 prodlouže-

ní veřejného osvětlení ul. Příkopy 
• rozpočtové opatření: zdroj: 67,1 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 67,1 tis. Kč – § 3113 
oprava ústředního vytápění v so-
ciálním zařízení ZŠ Oslavická 
• rozpočtové opatření: zdroj: 80 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 80 tis. Kč – § 3111 
rekonstrukce třídy MŠ Oslavická 
– změna užívání
• rozpočtové opatření: zdroj: 22,8 
tis. Kč – § 6409 neúčelová re-
zerva, rozdělení: 22,8 tis. Kč – § 
3113 vypracování studie, PD pro 
stavební povolení a  provádění 
stavby na  vstupní prostor před 
budovou ZŠ Oslavická 

2. Rada města 
souhlasila:
• s pronájmem tělocvičny v budo-
vě hasičské zbrojnice ve  Velkém 
Meziříčí ve  šk. roce 2012/2013 
pro tělocvičnou jednotu Sokol 
Velké Meziříčí – cvičení žen
• s pronájmem tělocvičny v budo-
vě hasičské zbrojnice ve  Velkém 
Meziříčí pro šk. rok 2012/2013 
pro Sdružení taoistického tai–chi 
ČR
• s výpůjčkou tělocvičny v hasič-
ské zbrojnici ve Velkém Meziříčí 
na  šk. rok 2012/2013 pro Dům 
dětí a mládeže Velké Meziříčí 
• s výpůjčkou hasičské zbrojnice 
ve  Velkém Meziříčí na  nepravi-
delnou zájmovou činnost ve  šk. 
roce 2012/2013 pro Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí

3. Rada města vzala 
na vědomí:

• zprávy o hospodaření školských 
a kulturních příspěvkových orga-
nizací města za II. čtvrtletí 2012 
• zprávy o  činnosti Městské 
knihovny Velké Meziříčí a Muzea 
Velké Meziříčí za I. pololetí 2012
• zprávu o činnosti a hospodaře-
ní příspěvkové organizace Soci-
ální služby města Velké Meziříčí
• zprávu o možnosti zřízení par-
kovacích míst před výjezdy z ga-
ráží bytového domu č. p.  1749 
ve  Velkém Meziříčí v  souladu 
s  českou technickou normou 
ČSN 73  6056 odstavné a  parko-
vací plochy silničních vozidel
• v  působnosti valné hromady 
společnosti Technické služby 
VM, s. r. o., výsledek hospodaře-
ní společnosti za I. pol. roku 2012 

4. Rada města 
rozhodla:
• v  souladu s  § 19 odst. 1 záko-
na č. 194/2010 Sb., o  veřejných 
službách v  přepravě cestují-
cích a  o  změně dalších zákonů, 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 2 
Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady (ES) č. 1370/2007, 
o  veřejných službách v  přepravě 
cestujících po  železnici a  silni-
ci, zveřejní v  Úředním věstníku 
Evropské unie záměr uzavřít 
smlouvu o vzniku a  závazku ve-
řejné služby v městské autobuso-
vé dopravě přímo bez zadávacího 
řízení pro rok 2014
• v  souladu s  § 19 odst. 1 záko-
na č. 194/2010 Sb., o  veřejných 
službách v  přepravě cestují-
cích a  o  změně dalších zákonů, 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 2 
Nařízení Evropského parlamen-

tu a  Rady (ES) č. 1370/2007, 
o  veřejných službách v  přepravě 
cestujících po  železnici a  silnici, 
zveřejní v Úředním věstníku Ev-
ropské unie záměr uzavřít smlou-
vu o  vzniku a  závazku veřejné 
služby v meziměstské autobusové 
dopravě přímo bez zadávacího 
řízení pro rok 2014

5. Rada města 
zveřejňuje:
• podle § 19 odst. 2 zákona č. 
194/2010 Sb., o  veřejných služ-
bách v  přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ozná-
mení, že hodlá přímým zadá-
ním podle § 18 písm. c) zákona 
č. 194/2010 Sb., o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, uzavřít 
smlouvu o  veřejných službách 
v  přepravě cestujících na  měst-
skou hromadnou autobusovou 
dopravu ve Velkém Meziříčí pro 
rok 2013
• podle § 19 odst. 2 zákona č. 
194/2010 Sb., o  veřejných služ-
bách v  přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ozná-
mení, že hodlá přímým zadá-
ním podle § 18 písm. c) zákona 
č. 194/2010 Sb., o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, uzavřít 
smlouvu o  veřejných službách 
v  přepravě cestujících na  mezi-
městskou autobusovou dopravu 
pro rok 2013.

Ing. Radovan Necid, starosta 

 Další info na webových 
stránkách www.mestovm.cz

Fotogalerie ― Velkomeziříčšké 
kulturní léto 24.―26. srpna 2012

V rámci kulturního léta zahrála 24. 8. křižanovská 
ústavní kapela Šafářanka. Foto: Martina Strnadová

V sobotu 25. 8. se představil sbor, soubory a velký 
orchestr ZUŠ Velké Meziříčí. 2x foto: David Horký

Písničky z muzikálů zazněly na náměstí v podání 
divadla Ikaros. Foto: Martina Strnadová

Fotogalerie — 4 klíče k Velkomeziříčšké bráně
sobota 1. září 2012

Odpolední program byl určen zejména pro děti, 
kterým kouzlil iluzionista Jiří Hadaš. Foto: Iva Horká

Po soutěži se konal koncert skupiny Michal David 
revival. Foto: Iva Horká

Program zpestřilo vystoupení místního oddílu 
karatistů. Foto: Iva Horká

Závěr letošních jubilejních klíčů patřil efektní ohňové 
šou. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěVky od čtenářů

bohoslužby
Středa 5. 9.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 6. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 17.30 pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 17.00 mše sv. – o. 
Prajka, Hrbov 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 7. 9.: 8.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 8. 9.: 7.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 9. 9.: 7.30 mše sv. – o. 
Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – 
o. L. Sz. Bory: 7. 9. – Dolní Bory v 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. Prajka; 9. 9. – Horní Bory v 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: ve středu v 18.00 je setkání starších dětí a mládeže, 
kteří nemají výuku náboženství ve škole. Ve čtvrtek od 9.00 bude ná-
vštěva nemocných, večer se modlíme za nová kněžská povolání, v 17.30 
bude pobožnost na  přímluvu Madony Velkomeziříčské, potom mše 
sv. V pátek od 8.30 do sobotního rána bude adorace nejsvětější svátos-
ti, 14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 19.30 bude 1. příprava na manželství. V neděli v 9.00 hodin budeme 
děkovat Pánu Bohu za úrodu, prosíme zástupce obcí, aby připravili do-
žínkové věnce. Od 14.00 budeme prožívat 4. farní den (viz pozvánka 
na této straně). Rozvrh hodin na náboženství ve šk. roce 2012/2013 je 
ve vývěskách a na web stránkách děkanství. Děti 5.–9. tř. se zájmem 
o  náboženství na  ZŠ Oslavická se mohou přihlásit v  příštím týdnu 
na faře ve VM. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. V neděli pro-
běhne sbírka na úhradu restaurování oltáře Božího hrobu.
Českobratrská církev evangelická: 9. 9.: 9.00 – bohoslužby, 10.15 
– projekt „Stavíme lidi na nohy“ (host: Jan Dus, Diakonie ČCE). 
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM, více na www.ac-
-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Ve  dnech 16. až 20. června jsme 
měli čest hostit u nás ve škole zá-
stupce partnerských zemí (Finsko, 
Island, Lotyšsko, Maďarsko, Ně-
mecko, Polsko a Turecko) z projek-
tu Comenius. Hlavním cílem toho-
to setkání bylo zhodnocení práce 
za uplynulý školní rok. Schůzka se 
nesla v  pracovním duchu, ale ne-
chyběla ani kulturní část.
Ve  škole jsme návštěvu přivítali 
v pondělí 18. června. Vestibul za-
plnili nejen zahraniční hosté, ale 
také členové pěveckého krouž-
ku Boráčci, děvčata 9. ročníku 
v  krojích a  někteří učitelé. Slova 
na uvítanou pronesl ředitel školy 
Mgr. František Eliáš.
Během návštěvy zástupci part-
nerských škol prezentovali svoji 
činnost v průběhu roku. Z jejich 
slov vyplynulo, že byla odvede-
na spousta práce na  téma „Šetři 
energii – budoucnost planety je 
ve tvých rukou“. Žáci se společně 
se svými učiteli po celý rok zapo-
jovali do dílčích úkolů týkajících 
se oblastí úspory energie, vody 
kolem nás a  významu lesa pro 
další generace. Tato práce byla 

zajímavá a přínosná pro všechny. 
V rámci návštěvy zavítaly do ro-
din některých našich žáků děti ze 
zahraničí. Věříme, že jejich pobyt 
zde byl prospěšný pro obě strany. 
Hosté měli možnost poznat život 
českých rodin, naše děti si moh-
ly ověřit své jazykové znalosti 
a schopnost dorozumět se. 
Také pro ostatní žáky ve  škole 
byly oba dny bezesporu zajímavé 
a  přínosné. Všichni se asi těšili 
na úterní třetí vyučovací hodinu. 
Nepřišel učitel zapsaný na  roz-
vrhu… přišli učitelé zahraniční. 
Měli za  úkol naučit naše žáky 
„něco“ ze své země. Maďarské 
učitelky naučily například naše 
třeťáčky počítat maďarsky do pěti, 
ve  čtvrté třídě probíhala výuka 
lotyšského tance, žáci šesté třídy 
se zase naučili pěknou finskou pí-
seň, sedmáci se s učiteli z Němec-
ka učili s  mapou spolkové země. 
A tak bychom mohli pokračovat. 
Žáci byli aktivní, využili možnosti 
konverzovat a ptát se.
Nejenom pracovní program byl 
nabitý, ale i  volnočasový. Pozná-
vali jsme Moravský kras, Velké 

Meziříčí a  okolí. V  Brně jsme 
navštívili Mahenovo divadlo, kde 
jsme zhlédli operu Lazebník Sevi-
llský. Vztahy se utužily ve vinném 
sklípku v  Hustopečích. Setkání 
vyvrcholilo rozlučkovou párty 
na Fajtově kopci u skibaru. Nála-
du jsme si zvedli adrenalinovým 
sjížděním Fajtova kopce na  tří-
kolkách a koloběžkách. Tím byla 
jazyková bariéra zcela prolomena. 

Jsme velice rádi, že všichni hosté 
hodnotili toto setkání velmi po-
zitivně a přínosně. Svědčí o  tom 
nejenom děkovná slova při od-
jezdu, ale také řada zpráv a ohla-
sů v  dalších dnech. Závěrem 
zbývá dodat, že celá akce byla 
podpořena Krajem Vysočina. 

Autorky článku: Mgr. Aubusová, 
Mgr. Němcová, Mgr. Mašková 
a Mgr. Stará, foto: archiv školy

V Borech přivítali partnery z projektu Comenius
Po úmrtí manžela skončila Sefrash, HIV pozitivní etiopská žena, na uli-
ci. Přespávala na rohu u nemocnice ve vážném stavu. Modlila se už jen 
za to, aby mohla umřít. O své tři dcery se nemohla starat, zůstávala s ní 
jen ta nejmenší. Jednoho dne se ale dostala do programu Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické a pracovník DASC (partnerská organizace 
v Etiopii) ji odvezl z chodníku, kde ležela. Během přípravy na podnikání 
získala Sefrash inspiraci, rozhodla se změnit sama sebe a vytvořit domov 
pro děti. Požádala obec, aby jí přidělila bydlení. Díky její pracovitosti 
a podnikavosti se jí podařilo doslova dostat se z prachu na současnou 
úroveň. Zpátky se jí vrátily i další dvě dcery, protože byla schopna pro ně 
vytvořit pěkný domov. Nyní má čistý dům, a sama říká, že ho má čistý 
proto, že už je teď silná a může pracovat. Je vzorem pro ostatní. Má kon-
tejnerový obchůdek, kde vaří kávu, čaj a prodává pečivo. Od Diakonie 
dostala 3000 BIR, za které si koupila zboží do obchodu. Teď už má další 
dvě pomocnice, které je schopna zaměstnávat. Dcera se dobře učí a chce 
být lékařkou, protože doktoři mamince pomáhají. Paní Sefrash na svůj 
věk 50 let vypadá velmi pěkně a je vzorem pro ostatní, že je možné život 
změnit. Sama říká, že už nechce z etických důvodů dalšího partnera, aby 
ho nenakazila. Každý den děkuje Bohu za změněný život.
Veřejná sbírka, jejíž motto zní „Stavíme lidi na nohy“, pomáhá ovdo-
vělým ženám začít s  drobným podnikáním, které jim a  dětem zajistí 
základní obživu. I evangelický sbor ve Velkém Meziříčí se k této sbírce 
připojil. V neděli 9. září navštíví naše město Mgr. Jan Dus, farář a ředi-
tel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. V Huso-
vě domě poslouží od 9 hodin vedením bohoslužeb a kázáním. Po nich 
bude promítat fotografie z Etiopie a představí pomoc, kterou tam Dia-
konie koná. Máte-li zájem dozvědět se víc, přijďte.

Stavíme lidi na nohy

Čtvrtý 
farní den
Srdečně zveme všechny ro-
diny s  dětmi i  každého z  vás 
na farní den, který se bude ko-
nat v neděli 9. 9. 2012.

Program v kostele 
sv. Mikuláše:
14.00 soukromá adorace před 
nejsvětější svátostí
15.00 eucharistická pobož-
nost s  obnovou manželských 
slibů a svátostné požehnání
Po něm losování výherců sou-
těže Toulky velkomeziříčským 
děkanstvím.
Od  16.00 proběhne setká-
ní všech farníků na  Ostrův-
ku (za  nepříznivého počasí 
na faře), kde bude pro děti při-
pravena pohádková zahrada, 
hry a trampolína a pro všech-
ny ostatní kulturní program.

Občerstvení zajištěno.
-hk-

V sobotu 21. 7. 2012 zněla v Mos-
tištích country hudba. Děvčata 
z  místního sportovního klubu 
uspořádala akci, na  níž se sešlo 
celkem pět hudebních uskupení. 
Z  blízkého okolí přijeli Kuspo-
kon, Weget a  Stetson, které do-
plnil bluegrassový kvartet Fox 
z Polné a Iron Hills ze Železných 
hor. Poté, co se na pódiu vystří-

daly všechny skupiny, akce i přes 
nepřízeň počasí finišovala ve-
černím country bálem. K  tomu 
vonělo maso, teklo pivo podáva-
né stylově oblečenou obsluhou. 
Všichni účinkující vystoupili 
bez nároku na honorář a výdělek 
ve výši 12.000 Kč věnovaly pořa-
datelky Klinice dětské onkologie 
Fakultní nemocnice Brno.

V úterý 24. 7. 2012 byly Mostiště 
vylosovány na  Rádiu Vysočina 
do soutěže o Veselici. Zapojila se 
spousta lidí a  přehlasovali jsme 
vesnici Kojetice 525 sms hlasy. 
Díky tomu se v neděli 29. 7. 2012 
Veselice s  Rádiem Vysočina ko-
nala v  Mostištích. Od  15 hodin 
začal bohatý program plný hudby, 
tance, soutěží a dobrého občerst-

vení. I když s námi počasí trošku 
laškovalo, nejdřív svítilo sluníčko, 
pak pršelo a  pak zase svítilo, tak 
lidé tancovali a bavili se i za deš-
tě. Celou akci skvěle moderoval 
Milan Řezníček. O tom, že si lidé 
celou akci užívali svědčí fotografie 
umístěné na stránkách 
www.skmostiste.cz

SK Mostiště, 2× foto: archiv SK

V Mostištích pořádali countryště i veselici

V sobotu 4. srpna 2012 se před 
Domem dětí a mládeže Velké Me-
ziříčí začal scházet dav dětí a jejich 
rodičů. Byl termín odjezdu a kam 
jinam, než na dětský letní tábor. 
Letošním místem byla táborová 
základna ve Skleném u Fryšavy. 
Tohle místo bylo jako stvořené 
pro hrátky v pravěku. Právě v 
tomto duchu se tábor nesl.
Čtyřiapadesát dětí ve věku od 
6 do 15 let, rozdělených do tří 
oddílů, si se svými vedoucími 

a zdravotnicí vyrábělo pravěké 
oděvy, zbraně i šperky.
První oddíl nejmladších dětí se 
během týdne vydával ve svých 
hrách po stopách veverky, zatím-
co druhý oddíl starších děvčat 
stopoval šavlozubého tygra a tře-
tí oddíl nejstarších bojovníků šel 
po stopách mamuta. Pro všechny 
probíhala po celý týden velká tá-
borová hra Sbírání ohňů, která 
vyvrcholila v pátek večer obrov-
ským pravěkým ohněm.

Samozřejmě, že nechyběl ani ce-
lodenní výlet, kdy se táborníci 
pěšky vydali do 8 km vzdálené 
civilizace – Polničky, kde si na 
různých novodobých atrakcích 
užili celé odpoledne. Zpátky do 
pravěku je zavezl autobus.
V sobotu 11. srpna se všechny děti 
i jejich vedoucí se zářivými úsmě-
vy a se spoustou pěkných zážitků 
ze společně prožitého týdne vrátili 
spokojeni do současnosti.

Text a foto: -ddm-

Děti se na jeden týden ocitly v pravěku

Dětský den, organizovaný ženami 
ze Sokolu, nabídl dětem řadu sou-
těžních úkolů, her a sportu. Letos 
se zapojili i rodiče, kteří si vyzkou-
šeli své znalosti o bezpečnosti na 
silnicích a sportovní dovednos-
ti. Všechny děti byly odměněny 
dárky, sladkostmi a pochutnaly si 
na výborné zmrzlině. Nechybělo 
vystoupení skupiny historického 
šermu Aradus či skákací hrad. 

Novinkou byl přelet vrtulníku nad 
Oslavicí pro odvážlivce. Program 
obohatila ukázka zásahu místních 
hasičů, kterým patří dík za výbor-
nou spolupráci. Jako překvapení 
bylo připraveno malování na tělo. 
Akce byla ukončena ve večerních 
hodinách stezkou odvahy. Spon-
zorům děkujeme.
Marie Šoukalová, foto: archiv OÚ 

Oslavice

Pavel Janošík

Oslavičtí se bavili
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TBG PKS, a. s.
Brněnská 126/38
Žďár nad Sázavou

přijme pro provoz betonárky 
ve Velkém Meziříčí

ŘIDIČE AUTODOMÍCHÁVAČE, MÍCHAČ

Požadujeme:  ► řidičský průkaz sk. C
  ► profesní průkaz - výhodou
  ► strojnický průkaz - výhodou
  ► znalost práce na PC podmínkou

kontakt: tel. 602 552 393

nové jazykové 
kurzy od září

www.jshonzik.cz
tel.: 773 661 803

JŠ Honzík VM 
Mlýnská 6

Sociální služby města Velké 
Meziříčí pořádají zájezd pro 
seniory do Českého Krumlo-
va v úterý 18. 9. 2012.
 
Program zájezdu: 
v 6.45 odjezd od  DPS na ul. 
Zdenky Vorlové 2001; 
v 6.55 odjezd od Domusu; 
v 10.30 prohlídka Muzea vos-
kových figurín; v 11.30 oběd 
v  restauraci; ve 13.15 prohlíd-
ka zámku; ve 14.15 individu-
ální prohlídka zámecké věže, 
zámeckých zahrad s  otočným 
hledištěm a  volný rozchod 
k prohlídce města; v 17.00 od-
jezd z  Českého Krumlova; ve 
20.00 plánovaný návrat. Cena 
zájezdu 350 Kč. 
Přihlášky na tel.: 566 782 500, 
566 782 501. Prosíme zájemce, 
aby se hlásili závazně i  s  tele-
fonním kontaktem a s místem 
nástupu.                           -ssmvm-

Zájezd pro 
seniory

RETROČTENÍ – to je lehce podezřelý název skrýva-
jící velkou korespondenční soutěž tohoto podzimu.
RETROČTENÍ – to je výprava do dávné minulosti 
Velkého Meziříčí skrze překlady regionálních listin.
RETROČTENÍ – to je neobvyklá hra, kterou si roz-
hodně nenechá ujít žádný milovník historie a četby!
Co to je, to RETROČTENÍ? 
Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech od 10. 9., 
17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10. vždy nové a obtížnější za-
dání. Může se pro něj vypravit do městské knihovny 
či do informačního centra. Postačí však také zakou-
pit týdeník Velkomeziříčsko nebo 
zabrousit na www.knihovnavm.cz. 
Náš hravý jedinec se nemu-
sí po zadání zběsile pídit hned před kuropěním 
každý z pěti pondělků. Ono bude k dispozi-
ci nejen po celý týden, ale v městské knihovně 
a informačním centru až do konce soutěže pro 
všechny zapomnětlivce, zmatkaře, zpozdilce 
i pracovní přetížence. Takto vybaven se pokusí 
o přepis označené části ukázky do dnešní češtiny 
a odpověď na jednu jedinou otázku. Bude si proto 
muset přečíst celý originální text, a pokud ho zau-
jme, potom jistě nepohrdne komentářem osvětlují-
cím jeho původ. Je pochopitelné, že to občas bude 
pěkný oříšek. Úkol lze odložit, vzít do ruky zas 
a znovu, probrat s druhou hlavou osvícenou. Pro-
to je naše bitva korespondenční a zrovna tak proto 
se odevzávají všechna řešení až na jejím samotném 
konci. Netřeba se nechat odradit a vzdát se bez boje. 
Naopak, očekáváme i neúplná řešení s chybami. 
Ceníme zejména chuť přijmout výzvu a porvat se 
s nelehkými úkoly. Hráč odevzdá všech pět (i ne-

dokonalých) řešení do městské knihovny nebo 
informačního centra v týdnu mezi 15. a 21. 10., 
a to osobně či poštou (rozhoduje razítko na obálce). 
V zalepené obálce musí být navíc ještě lístek se jmé-
nem, adresou a telefonem soutěžícího. Na jednotli-
vá řešení se kvůli objektivitě poroty nepodepisuje. 
Ostatně v již zmiňované porotě zasednou: 
Mgr. Martin Štindl, Ph.D., vedoucí zdejší poboč-
ky státního okresního archivu, Pharm. Dr. Helena 
Švecová, předsedkyně Vlastivědné a genealogické 
společnosti při Jupiter clubu a Mgr. Ivana Vaňková, 

ředitelka městské knihovny. 
A právě tato trojice zodpovědně 
vybere vítěze. 

Již nyní ale všechny zúčastněné zve na, doufejme, nad-
míru příjemné společenské setkání, které se bude ko-
nat dne 1. listopadu nejspíše o páté hodině odpolední 
v knihovně. Budeme mít možnost omrk-
nout originály všech pěti historických listin, 
s napětím vyčkat na jména výherců poukazů 
k nákupu knih vystavených na 2.000 Kč, 1.500 Kč 
a 1.000 Kč a popovídat si u plných talířků a skleniček.
RETROČTENÍ – to je velká korespondenční sou-
těž Městské knihovny Velké Meziříčí a Moravského 
zemského archivu v Brně, Státního okresního archi-
vu Žďár nad Sázavou, pracoviště Velké Meziříčí.
RETROČTENÍ – to je výprava do dávné minulos-
ti Velkého Meziříčí probíhající v rámci grantového 
programu Zdravé město města Velké Meziříčí a za 
mediální podpory týdeníku Velkomeziříčsko.
RETROČTENÍ – to je neobvyklá hra, kterou si roz-
hodně nenechá ujít žádný milovník historie a četby!

Ivana Vaňková

retročtení

Dotaci získala Lisovna plastů, spol. s. r. o. na projekt 
s názvem „Komplexní rozšíření využití IS/ICT při 
řízení výroby plastových výlisků“.
85 % poskytnuté dotace je financováno z prostřed-
ků EU a 15 % ze státního rozpočtu ČR.
Dotace byla získána v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace – program ICT v podnicích.
Obsahem projektu je nákup nových informačních 
technologií – konkrétně nového informačního sys-
tému, grafických konstrukčních programů a softwa-
ru pro simulaci vstřikování plastů do forem.
Nové technologie budou nakupovány postupně 
na základě výběrových řízení až do podzimu roku 
2013. Pořízení a zavedení nových systémů povede 

k vyšší efektivnosti a zkvalitnění výroby s cílem do-
sáhnout úrovně nejlepších evropských firem.
Lisovna plastů vyvíjí svou činnost již více než 20 let 
a je důležitým zaměstnavatelem v našem regionu. 
V současnosti zaměstnává 145 lidí a bude rozšiřo-
vat nástrojárnu pro výrobu vstřikovacích forem.  
Za tímto účelem hledá nové vysoce kvalifikované 
zaměstnance ovládající práce v konstrukčních pro-
gramech a na obrábění na víceosých frézách a elek-
trojiskrové hloubičce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmy-
slu a obchodu.                                                         (pi)

Lisovna  plastů  získala  dotaci  3,6 mil. Kč  z  fondů  Evropské unie

ZÁPIS DO KURZŮ 
ANGLIČTINY šk. r.  2012/13
- pro děti, studenty, dospělé    
   všech úrovní pokročilosti
- kurzovné 4.500 Kč/50 lekcí
  (od 150 Kč/lekce malé skupiny)
- v malé učebně Jupiter clubu   

  (nad restaurací)
▶ středa 5. 9.  v 16.00
▶ pátek 7. 9. v 15.30 
Mgr. Jitka Bártová 

tel.: 608 909 121, e-mail: 
pruvodcevm@seznam.cz

Jazyková agentura Talking English
Jazykové kurzy AJ pro veřejnost

 • Příprava ke státní maturitě
 • Next steps in English - mírně pokročilí
 • Towards proficiency - středně pokročilí

Více informací: 

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6, p. Procházková 
tel.: 602 325 108, email: eco-prochazkova@seznam.cz

JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
Od října 2012 otevíráme jazykové kurzy pro začátečníky, 

pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.
Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem. 
V jednom kurzu max. 4–6 osob, preferujeme 

osobní přístup ke každému z účastníků. 
PŘÍJEM přihlášek do 21. září 2012 

na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

☐ Gramatika s českým
 lektorem 5×60 min.
☐ Konverzace s britským  

lektorem 5×60 min.
Termín: středa 15.30–16.30

Příjem přihlášek
do 21. září 2012

Kontakt: ECO Velké Meziříčí 
tel.: 602 325 108

e-mail: 
eco-prochazkova@seznam.cz

NOVINKA VE VÝUCE 
ANGLIČTINY

KURZY ANGLIČTINY 
pod vedením 

Mgr. Petry Táborské
www.anglictinavmezu.cz
tel.: +420 776 328 632

SKLADNÍKA
Požadavky: 
☐ zodpovědnost 
☐ dobrá fyzická zdatnost
☐ oprávnění na řízení    
     vys. vozíků výhodou 
Nástup možný ihned.

Nabídky posílejte formou  SMS 
na tel.: 777 288 660

e-mail: p.chalupa@sanimat.cz

přijmeme

▶ 2. září 1347 byl v Praze korunován český král Ka-
rel Lucemburský a jeho manželka Blanka z Valois. 
Poprvé byla použita nově zhotovená svatováclavská 
koruna. Na paměť korunovace byl následujícího 
dne založen chrám Panny Marie Sněžné na Novém 
Městě pražském.
▶ 1. září 1452 obsadil Jiří z Poděbrad bez boje Tá-
bor. Po jednáních s předákem katolické strany Ol-
dřichem z Rožmberka byl v říjnu téhož roku Jiří 
uznán za zemského správce. Zemský sněm vyslal 
poselstvo do Rakous k projednání nástupnictví La-
dislava Pohrobka.
▶ V září 1457 přijel do Prahy z Vídně král Ladislav 

(Pohrobek). Uprostřed příprav na svatbu s fran-
couzskou princeznou Magdalénou však v listopadu 
zemřel na akutní leukémii. Jeho současníci byli ale 
přesvědčeni, že byl otráven. Podezřelým byl v první 
řadě Jiří z Poděbrad, který byl později zvolen čes-
kým králem.
▶ 2. září 1942 byl ve věznici v Berlíně-Plötzensee 
popraven generál Václav Ždímal, velitel olomoucké 
oblasti odbojové organizace Obrana národa. Naro-
dil se v Heřmanově, vyrostl v Oslavici, kam byl jeho 
otec učitel Václav Ždímal přeložen, základ vzdělání 
získal na velkomeziříčském gymnáziu.                                                                                                           

-ripp-

Připomeňme si trochu historie... 

▶▶
▶

www.talkingenglish.cz, infovyuka@seznam.cz, tel.: 731 074 097
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OBJEDNÁVÁME 
18TÝDENNÍ NOSNICE

Prodej 8. 9. od 13 h  
Hrbov 42

Tel.: 737 477 773

► VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

■ Učebnice:  Word, Excel 2003, 
s počítačem nejen k maturitě 1. 
díl (Navrátil); Technika admi-
nistrativy 1.  - pro SŠ; Právo pro 
SŠ (R. Ryska);Ekonomie 2008 (J. 
Švarcová); Angličtina - (Horizons 
2 s CD (Oxford); Dějepis pro 
SOŠ; Dějiny lit. od středověku do 
poč. 19. st.; Literatura 19. a poč. 
20. st.; Přehled čs. literatury 20. st. 
(všechny  V. Prokop); Čítanka čs. 
a světové literatury pro 1. roč. SŠ; 
Matematika pro SOU 1. díl; Zbo-
žíznalství 1. díl pro SŠ. Volejte 
po 18. hodině – tel.: 737 607 148.
■ Menší balíky pšeničné slá-
my - 50 ks. Dále prodám 4 po-
lévané kýble - desetilitrové. Tel.: 
737 389 820.
■ Babetu a rozkládací gauč, vše 
zachovalé. Cena dohodou – nut-
no vidět. Tel.: 776 729 507.
■ Brambory, bílé i červené. Ba-
leno po 25 kg. Cena 5 Kč/kg. 
Zároveň přijímám objednávky 
na brambory k uskladnění. Dále 
prodám jehňata na chov i na 
maso. Volejte po 19. hodině, tel.: 
733 502 505, 566 544 456. 
■ Brambory konzumní, 1 kg/6 Kč. 
Tel.: 605 927 745.
■ Smrkové a borové fošny 5,8 
cm, délka 4 m, stáří 2 roky. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 604 929 174.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marebl, 
Belana, Adéla. Odběr asi od po-
loviny září. Tel.: 607 299 168, nej-
lépe po 17. hodině.
■ Motocykl Jawu 175 (kývač-
ku). R. v. 1960, pojízdný, v dob-

rém stavu, cena dohodou. Tel.: 
566 524 413.
■ Tvarovky z  jedné strany ští-
pané, barvy okrové, 270 ks (3 
celé palety) + zákrytové desky 
barvy okrové, 175 ks. Skladová-
ny na paletách v původním oba-
lu, pouze zákrytové desky byly 
z vrchní části odryté. Cena za vše 
25.000 Kč. Pouze osobní odběr. 
Možno předložit i původní faktu-
ru. Tel.: 721 583 106.
■ Tříkolový elektrický invalidní 
vozík s řídítky. Málo používaný. 
Snadné nastupování a  vystupo-
vání. Je vybaven brzdou a osvět-
lením pro silniční provoz, má 6 
rychlostí vpřed a  vzad. Dojezd 
na jedno dobití je 25–30 km. Na-
bíječka  220 V. Cena dohodou. 
Tel.: 723 287 639.

■ PZ desky (překlady), dél-
ka 117 cm, šířka 30 cm, výš-
ka 9 cm. Tel.: 603  486  666.

■ Malotraktor, lištovou se-
kačku MF 70,  Vari nebo 

Reform. Mám zájem o  páso-
vý traktor. Tel.: 739  704  374, 
e-mail: patamat75@email.cz
■ Staré věci z  2. světové  války, 
např. helmu, bajonet, opasek – 
výstroj, kabát, kalhoty a jiné oša-
cení, i poškozené, do sbírky. Tel.: 
733 585 091.
■ Motor z  Jawy 350 - kývačky 
či panelky, i  jiné náhradní díly 
i  celý vrak. Tel.: 732  504  158.
■ Garážová vrata – výklopná, po-
užitá, funkční. Tel.: 728 685 443.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na  pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové — dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, sta-
ré fotografie vojáků, staré pivní 
lahve s nápisem atd., z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám mezonetový byt 3+1 
v OV v obci Moravec. Spěchá. 
Tel.: 773 111 870.
■ Prodám RD v Rudě, pozemek 

679 m², 2 garáže, velmi hezké 
místo. Cena 2,25 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD v Tasově. Zahra-
da, garáž, CP 739 m², rok výstav-
by 1991. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné loka-
litě Velkého Meziříčí, 1.450 tis. 
Kč (dohoda možná). Výborná 
dostupnost na vlak, autobus, 
v blízkosti školka. Nedaleko je pří-
rodní oblast Balinské údolí vhod-
ná pro rekreaci. Možnost při-
koupení garáže. RK nevolat! Tel.: 
775 273 725.

■ Prodám garáž, ul. Františ-
kov, 23 m². Tel.: 608 881 880.
■ Prodám panelový byt 3+1 
v  zatepleném domě. Nové el. 
topení, plastová okna. Jižní stra-
na. Velmi pěkný. RK nevolat! 
Cena dohodou. Tel.: 739 155 940.

■ Prodám   slunný byt 3+1 v OV 
na ulici Ke Třem křížům ve Vel. 
Meziříčí. Byt se nachází ve  zdě-
ném obytném domě v  1. NP. Je 

po  částečné rekonstrukci s  no-
vými plastovými okny. K  bytu je 
k  dispozici zahrádka o  výměře 
37 m2, sklep, komora, 2  sušár-
ny a  kočárkárna. Byt má garáž, 
která je přímo v  domě, pros-
torný balkon, zděnou kouplenu 
s vanou a samostatné WC. Celková 
plocha bytu bez garáže je 77,48 m2. 
Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel.: 776  798  182, 773  959  464.

■ Pronajmu nový byt 2+kk (74 m²) 
od 1. 10. na ul. Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.

■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě, pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu krásný byt 3+1, uli-
ce Nad Tratí ve VM. Sklep, garáž, 
půda, skleník. Krásný výhled na 
město Velké Meziříčí. Nájem 
7.000 Kč/měsíc + účet za elektři-
nu.  Volejte po 18. hodině na tel.: 
732 923 825.
■ Pronajmu byt 3+1 v panelo-
vém domě na ul. Poštovní. Ná-
jem 4.600 Kč+3.000 Kč zálohy na 
energie. Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu řadovou garáž na 
ulici Družstevní ve Velkém Me-
ziříčí. Tel.: 777 666 210. 
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Kolmá. Cena 5.000 
Kč + služby. Dohoda možná. Tel.: 
737 868 879.
■ Nabízím pronájem v RD o jed-

nom pokoji pro 2 děvčata – stu-
dentky. Tel.: 721 871 476.
■ Pronajmu cihlový byt 3+kk 
na  ul. Čermákova ve  Velkém 
Meziříčí. Slunný, částečně zaří-
zený, nejlépe dlouhodobě. Vol-
ný od poloviny srpna 2012. Tel.: 
606 403 508.

■ Starší nábytek za odvoz. 
Volejte po 18. hodině. Tel.: 
737 607 148.
■ Věnuji koťátka, naočkovaná, 
odčervená. 2 kocourci, 1 kočička.
Tel.: 602 550 931.
■ Daruji loňské brambory. Tel.: 
566 544 005.

■ Ráda se postarám o vaše dítko, 
opatřím vaše rodiče, úklid, žeh-
lení, domácnost. Jsem z Vel. Me-
ziříčí. Od září. Spěchá. Volejte od 
7 do 14 hodin tel.: 721 988 439.

■ Hledám ženu k vážnému se-
známení. Mám 50 let a už nechci 
žít sám. Nabízím pohodu a klid. 
Jen Velké Meziříčí a blízké oko-
lí. Děti nevadí. Tel.: 608 757 612.
■ Je mi 31 let a  hledám dívku 
k  seznámení. Samota je zlá. 
Jsem částečně invalidní důchod-
ce. Mám rád jízdu na kole, jsem 
nekuřák. Meziříčsko, Třebíč-
sko. Tel.: 732  441  727 (i  SMS).

prodám - koupím - Vyměním

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

montáž žaluzie, role-
ty sítě, pVC, koberCe.

Caha tel.: 602 950 763.

 

DISKONT A PRODEJ LEVNÉHO NÁBYTKU 
A  NÁBYTKOVÝCH DÍLŮ

Dům Nábytku NEKO 
otevřel v prvním patře na ploše 450 m2

Připravili jsme pro vás: 
NEJLEVNĚJŠÍ  MATRACE již od 999 Kč/ks (100 ks skladem)
Rošty lamelové již od  650 Kč/ks
Dvojlůžka již od  3.990 Kč (postel, rošt, matrace)
Sedačky již od  6.990 Kč
Obývací stěny již od  2.600 Kč
Kuchyňská pracovní deska 1 cm/1 Kč
Dvířka kuchyňských linek od 20 Kč/ks

www.neko–vm.cz

Koupím RD či chatu k  trvalé-
mu bydlení ve Velkém Meziříčí 
a  okolí se zahrádkou. V  ceně 
do  1,2 mil. Kč. Volejte pouze 
po 15. hodině.  Tel.: 608 839 007.

Do 18 let sepsání smlouvy 
bez poplatku.

poradci pro Velké meziříčí 
m. pacalová, l. doležalová
tel.: 777 717 632, 776 833 981

WÜStenrot 
staVební spořitelna

● měsíční splátky na 8 a 13 měsíců
► hotovost až do domu

tel.: 604 631 555

až 50.000 Kč 

prodá byt 3+1 v OV 

Údolí, SBD 
Velké Meziříčí

Cena dohodou 
Bližší informace 
na tel.: 603 193 056

Agentur LK Lenka Kopenhagen

zprostředkovávám 
au-pair dívky 

a chlapce, pečovatelky 
a hospodyně 
do německa

tel: +49-8762-7271130

www.agentur-lk.eu

přijme pracovníka 
na pozici
TOPIČ PARNÍCH KOTLŮ
tel.: 602 560 446,
566 501 611, p. pospíšil

PŘIJMEME 
SAMOSTATNOU SERVÍRKU

NA HPP, RUDA U VM. 
TEL.: 731 931 421.

O₂ Jihlava 
přijme konzultanta

 pro stávající zákazníky.
Tel.: 606 067 500

ŘIDIČ/ÚDRŽBÁŘ
Náplň práce:
- svoz uživatelů stacionáře devítimístným autem
- drobné údržbářské práce

Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B,
- dlouholetou praxi v řízení motorového vozidla,
- kladný vztah k lidem s postižením,
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost.

Úvazek: 0,5 úvazku nebo dohoda o pracovní činnosti

Nástup: září 2012

Žádost se životopisem zasílejte do 11. 9. 2012 na adresu: 
Nesa - denní stacionář, Čechova 1660/30, 594 01 Velké 

Meziříčí nebo emailem na adresu: alena.poulova@charita.cz

Bližší informace: Ing. Alena Poulová, tel.: 777 155 376 
e-mail: alena.poulova@charita.cz.

vypisuje 
výběrové řízení 
na pozici

Kdo pronajme menší rodin-
ný dům ve  Velkém Meziříčí. 
Později s možností odkupu. Tel: 
725 778 999. 

NOVÉ KURZY PILATES
galerie novÝ Svit vm
www.pilates-studio.cz

tel.: 777 125 119

CVIČENÍ PILATES

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!
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Poděkování

Dne 3. září 2012 jsme vpomně-
li 5. smutné výročí úmrtí pana 

Františka Halačky.

S láskou stále vzpomíná manželka 
a dcera Hana s rodinou. 

Blahopřání

společenská rubrika

Vzpomínky

Vzpomínky

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
18. 9. Velkomeziříčský fotograf V. Vilímek, přenáší ing. Miloslav Fialka
25. 9. Spisovatelka Božena Němcová, pobyt v Polné, přednáší Jan Prchal

Přednášky vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti, o. s. při Jupiter clubu – září 2012 

Děkuji touto cestou všem občanům, kteří přispěli na opravu studny 
u Motorpalu, zejména pak děkuji panu Miroslavu Kubišovi za pomoc 
při její náročné opravě.

František Javůrek

K vašemu výročí, polovině storočí
přejí všechno nejlepší děti s rodinami.

Od září 2012 do června 2013 budou opět probíhat v mateřském centru 
kurzy anglického jazyka pro děti i pro dospělé. V hodinách anglic-
kého jazyka vaše děti získají základní důležité návyky pro učení cizí-
ho jazyka. Seznámí se s anglickou výslovností, základními slovíčky, 
naučí se tvořit krátké věty, říkanky, básničky a písničky. Hodiny jsou 
vedeny hravou formou. Kurzy vede Karolína Puffer. Více info na tel.: 
728 616 856.                                                                                              -lš-

Angličtina v mateřském centru

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět,
i když je to dlouhých 50 let.
Tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony znějí a spolu s námi štěstí,
lásku k vašemu výročí vám přejí.

Dne 8. 9. 2012 oslaví manželé Božena a Karel Krejčovi 
z Rohů 50 let společného života.

Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších společných let
přejí dcery s rodinami.

Den plný procházek, her a zábavy 
16. září 2012 v Areálu zdraví za hotelovou ško-
lou ve Velkém Meziříčí, začátek 7–11 hodin.
3 trasy: L 40 km – pro odvážné šlachovité spor-
tovce; M 15 km – pro obyčejné smrtelníky; 
S 7 km – rodinná kočárková dráha + pohád-
kový les. Každý závodník obdrží při prezenci 
mapu.  Doprovodný program začíná od 13 ho-
din a uvidíte: ukázky práce Agility teamu Velké 
Meziříčí, dogdancing, sportovní kynologie a frisbee. Tyto disciplíny si 
samozřejmě budete moci vyzkoušet! 
V kouzelném lese se těšte na pohádkové bytosti a spoustu soutěží. Pro 
každého máme nachystanou pořádnou odměnu. Bližší info a více na 
www.agilityvm.cz, tel.: 604 353 315, info@agilityvm.cz          -agilityteam-

Bludička Cup 2012

Dne 1. a 10. 9. 2012 by Jaroslav a Marie Matějovi z Vídně 
oslavili 90. narozeniny.

Je velmi těžké věřit tomu,
že na tebe nikdo nečeká,
jen z květin pyl a listí stromů,
kam cesta vede daleká.

Je těžké věřit tomu, že
utichlo srdce znavené, 
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát, 
budeme na něj věčně vzpomínat…

Přes skutečnost, že život jde dál, 
určitě mezi námi zůstávají přáte-
lé, příbuzní či známí, kteří si 
s úctou připomenou světlou pa-
mátku a vybaví se jim tvář naše-
ho tatínka a dědečka, pana

Josefa Jaši.

Od úmrtí tohoto velkomeziříčského rodáka, obětavého hasiče i výraz-
ného člena místní vlastivědné společnosti uplynou 6. září 2012 již tři 
roky.

Dcery s rodinami

Každý, kdo se dostaví od 7. do 9. 9. 2012 na Cha-
loupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek), za-
žije nevšední dobrodružství s netopýry, hady, 
sklípkany a exotickým hmyzem. 
Společně s odborníkem Vlastou Káňou 
v pátek proniknete do říše létajících savců 
a dozvíte se o výzkumu netopýrů v terénu. 
V sobotu vám zkušený chovatel a zoolog Martin Maláč spolu s Jirkou 
Bajerem představí tajemný svět plazů, pavouků a různého hmyzu. 
V rámci přednášek se mimo zajímavostí o terarijních zvířatech otevře 
rovněž téma chovu těchto živočichů a co všechno je potřeba k zařízení 
terária. Pro zájemce bude možnost hlubší diskuze s odborníky, pří-
padně zakoupení vybraných plazů. Komu se exotičtí tvorové zalíbí na-
tolik, že by s nimi chtěl přijít do osobního kontaktu a seznámit se tváří 
v tvář, bude mít možnost vyfotit se s vybranými druhy v připraveném 
fotokoutku. Zkrátka nepřijdou ani fajnšmekři, kteří mohou ochutnat 
hmyzí speciality připravené Marií Borkovcovou a dopřát svým chuťo-

vým buňkám nevšední zážitek. Nezbývá nic než 
dodat: „Přijďte, buďte odvážní či aspoň zvědaví, 
čeká na vás spoustu zážitků!“ Více: Michaela Brh-
lová, tel.: 566 522 831, 731 440 924, 
michaela.brhlova@chaloupky.cz                                    -chal-

Netopýři, hadi a pavouci na Ostrůvku

Pouťová zábava
se STREET69

Kdy: 7. 9. 2012 
Kde: KD Uhřínov

Milí čtenáři, položím vám otázku: víte, co mají společného David Ha-
sselhoff, Vladimír Putin, Josef Váňa a  DS Březejc? Všichni zmínění 
mají v rodném listě stejný rok narození – 1952 a letos tedy oslaví ku-
latiny. Představme si našeho oslavence a jeho šedesátiletý život. Zá-
kladní kámen DS Březejc byl položen v roce 1952, a to díky českým 
krajanům, kteří žili v USA. Pod vedením Adolfa Kačera, pracovníka 
Českého národního sdružení,  uspořádali sbírku na výstavbu ozdrav-
ného zařízení, kde by mohly pobývat děti, které utrpěly těžké úrazy 
ve 2. světové válce a dále děti, které 
prodělaly obrnu. Jako lokalita byla 
vybrána malebná krajina Vysočiny, 
rovinaté místo mezi Velkým Meziří-
čím a Ořechovem, kde je umožněn 
bezproblémový pohyb v přírodě i 
vozíčkářům. Prvním vedoucím se 
stává Jaroslav Liška, který Březejc 
spravoval až do roku 1985. Zpo-
čátku, do roku 1954, bylo středisko 
využívané pouze v letních měsících 
k ozdravnému pobytu postižených 
dětí z Kociánky. Rok 1954 byl dů-
ležitý ze dvou důvodů, tím prvním 
bylo zahájení celoročního provo-
zu, a tím druhým otevření základ-
ní školy.  Od této doby jezdily na 
Březejc děti z Kociánky celoročně, 
střídaly se po čtyřech až šesti týdnech. Protože se postupem času mě-
nilo složení klientely, začala přibývat kombinovaná postižení, od roku 
1980 byla v činnosti zvláštní škola. V letech 1985 až 1995, kdy byl ve-
doucím střediska RNDr. Petr Vaverka, dochází k dalšímu zvelebování 
a ke změnám. Vzdělávání je rozšířeno o umožnění studia na speciální 
rodinné škole, letní pobyty jsou zpříjemněny o možnost koupání v no-

vém bazénu a kapacita je rozšířena o vystavěný pavilon STP Praha. V 
roce 2000, za vedení Věry Nestrašilové, byly zahájeny stavební úpravy, 
které během čtyř let vedly k přebudování pokojů, byla provedena půd-
ní vestavba, kde je v činnosti víceúčelový ateliér a v neposlední řadě 
je třeba zmínit i zásadní úpravu, která změnila život všem na Březejci, 
a tou byla plynofikace. V současné době je v DS Březejc 22 klientů, 
uživatelů sociální služby týdenní stacionář a denní stacionář, kteří se 
vzdělávají anebo si osvojují pracovní návyky v zácvikových kurzech 

a kteří se spolu se všemi zaměst-
nanci pod vedením současného ve-
doucího, Mgr. Miroslava Štěpánka, 
chystají k důstojné oslavě kulatého 
výročí. Narozeninová akce byla sta-
novena na 14. září, kdy se do DS 
Březejc sjede široká veřejnost a za 
účasti ředitele Kociánky Mgr. Jiří-
ho Podluckého budou přivítáni zá-
stupci MPSV ČR, hosté z  KrÚ Vy-
sočina, sponzoři, bývalí pracovníci, 
klienti, rodiče. Ti všichni budou mít 
možnost seznámit se se současným 
životem na Březejci. K pohodě za-
hraje skupina BSB, vystoupí Petr 
Bende, klienti se budou prezentovat 
výstavkou svých výrobků a kultur-
ním programem. Další akcí, kte-

rá bude zaměřená na oslavu 60. výročí, bude výstava prací klientů a 
uskuteční se v podzimních měsících ve Velkém Meziříčí.
Popřejme tedy našemu oslavenci kvalitní zázemí, aby i nadále mohl 
přijímat do své široké náruče všechny, kteří potřebují jeho péči a aby 
tváře jeho klientů i pracovníků zdobil vždy úsměv. 

Jitka Pleskačová, sociální pracovnice

Dětské středisko Březejc slaví 60. výročí založení

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol VM
hledá do svých řad tanečníky a tanečnice.

Tancujeme klasické country a line dance 
Více na www.kosatky.tym.cz, Tel.: 739 470 248, Tomáš Vidlák 

e-mail: prestisi3@seznam.cz

Je velmi těžké věřit tomu,
žes ztratil toho, kdo měl tě rád,
jenom pár vzpomínek okolo domu,
kde uměl se s tebou radovat.

Je velmi těžké věřit tomu,
žes ztratil nejcennější dar,
chodíváš často k jeho rovu
položit tiše květin pár.

Děti s rodinami

pozVánka 
na oslavu 60. výročí 
založení ds březejc

dětské středisko 14. 9. 2012 od 13 hodin
program: 

● 13.00–16.30 odpoledne s Večerníčkem
slavnostní zahájení, divadlo, 

vystoupení klientů DS Březejc, 
vystoupení kouzelníka, historický šerm, 

mažoretky, malování na obličej

● 16.00 Petr Bende, ukázka dravců, karate
● 18.00 skupina BSB

volná zábava s hudbou a tancem
Bohaté občerstvení zajištěno.

8. 9. 2012 
od 14.00 do 16.00 

v Tasově 
za sokolovnou

(při nepříznivém 
počasí v sokolovně)

občerstvení zajištěno
zve Komunitní škola 

Tasov

Pojďte s námi za pohádkou

Loutkové divadlo
22. a 29. 9. v 15 hodin

SKÁKAVÁ PRINCEZNA
Rezervace tel.: 566 782 004

(program. oddělení JC)
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diVadla

Byla zahájena rezervace permanentek pro divadelní sezonu 
Podzim 2012 v Jupiter clubu. Rezervace přijímá programové odděle-
ní Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena permanentky 1.000 Kč 
a 900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanent-
ce získáte poukázku na  dvacetiprocentní slevu na  oběd nebo večeři 
v restauraci Jupiter. Stručný přehled představení: ● úterý 25. září 2012 – 
S Pydlou v zádech; hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík a další ● říjen 2012 – Smrtelná vražda; hrají: Vanda Hybnero-
vá, Martin Písařík, Michal Novotný ● úterý 9. října 2012 – Půldruhé 
hodiny zpoždění; hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica ● středa 14. 
listopadu 2012 – Frankie a Johny; hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej a  rezervace abonentek nové sezony.  Cena přenosné 
abonentky je 590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a  studenty 350 Kč 
a zahrnuje vstupné na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako 
dárek k  abonentce každý obdrží kupon na  dvacetiprocentní slevu 
v restauraci Jupiter, prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abo-
nenty je připraven šperk dle vlastního výběru v  hodnotě až 500 Kč.
Více informací na  www.jupiterclub.cz nebo na  tel.: 566  782  001, 
739 000 071.

konCerty VÝstaVy

uvede ochotnický divadelní soubor Budišov a Jupiter club, nová úpra-
va Jiřího Baldy.
Sobota 22. 9. 2012 v 18.00 ve velkém sále JC. Vstupné: 80 Kč v před-
prodeji, 100 Kč na místě, prodej vstupenek na program. oddělení Jupi-
ter clubu, tel.: 566 782 004. Změna programu vyhrazena.

Více informací poskytne Zu-
zana Herodesová, Jupiter club, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
www.jupiterclub.cz, program@
jupiterclub.cz, tel.: 566  782  001, 
739 000 071. 

Beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou 
na téma Zdravá výživa
Kinosál Jupiter clubu, úterý 9. 10. v 16.00, vstupné: v předprodeji 100 
Kč, na místě 130 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek od 5. 9. 2012 na programovém oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001, změna programu vyhrazena. 

26. 10. 2012 Velké Meziříčí, Jupiter club
Zveme všechny fanoušky poctivého anglického rock´n´rollu na turné 
světoznámé rockové legendy Slade v ČR v říjnu 2012. 
Slade se představí živě na koncertech v Beznu, v pátek 26. 10. 2012 ve 
Velkém Meziříčí a pak ve Zlíně. Slade jsou v ČR dlouhodobě ve velké 
oblibě, jelikož mají v ČR silnou posluchačskou základnu. 
Jsou u nás hudebním fenoménem, který zná snad každý, kdo má uši 
a vnímá hudbu. Jejich hity se pravidelně hrají snad na všech českých 
rozhlasových stanicích – jsou to např. Far Far Away, My oh My, Run 
Runaway, Cum On Feel The Noize, Merry Xmas Everybody, Wild 
Winds are Blowing, Get Down and Get With It, Coz I Love You, Take 
Me Bak 'Ome a další… Skupina Slade vznikla na jaře 1966 ve Wol-
verhamptonu pod názvem The N'Betweens. Po nahrávce You Better 
Run ze srpna téhož roku, se čtveřice v roce 1969 přestěhovala do Lon-
dýna a přijala nový název Ambrose Slade. Na počátku sedmdesátých 
let si čtyřka zkrátila název na Slade a natočila singl Wild Winds are 
Blowing, po němž následovalo debutové album 
Play it Loud. Poté si kapela nechala si narůst 
delší vlasy a vybírala si pestré, později blyštivé 
oblečení. Součástí „drsných hochů z pra-
cující vrstvy“ byla i úmyslně nesprávná 
angličtina promítající se do titulů písní. 
Hudba kapely se vyznačovala hlasitou 
kytarou a podupávajícím rytmem, po-
dle kterého někteří kritici označovali 
Slade za fotbalovou skupinu. Roku 
1971 již kvartet začal pronikat do os-
trovního singlového žebříčku. Po pře-
kopávce hitu od Little Richarda Get 
Down and Get With It kapela 
v listopadu vydala sarkastický song Coz I 

Love You, který vyskočil až na první pozici britské hitparády. Dvojice 
Holder/Lea se od té doby osvědčila jako výborný textařsko-skladatel-
ský tandem. Ostatně, ve své zlaté éře 1971–1974 dosáhl proletářský 
soubor šestkrát na první místo britské hitparády. Kromě zmíněné Coz 
I Love You se na prvních britských příčkách ocitly hity Take Me Bak 
'Ome (1972), Mama Weer All Crazee Now (1972), Cum On Feel the 
Noise (1973), Squeeze Me Pleeze Me (1973) a Merry Chrismas Eve-
rybody (1973). V květnu 1972 se kapela poprvé vydala na rozsáhlejší 
turné jako support Status Quo. V prosinci 1973 vydala vánoční singl 
Merry Chrismas Everybody, který nahrála o rok dříve v New Yorku 
během turné. Tato píseň od té doby patřila k nejúspěšnějším singlům 
kapely a opakovaně se v čase vánočním vracela do hitparád. V roce 
1974 kapela dokončila svůj film Flame, z něhož vzešel singlový hit Far 
Far Away. Slade se za velkou louží dočkali dalšího úspěchu díky ame-
rické heavymetalové formaci Quiet Riot, která roku 1983 slavila velký 
úspěch s napodobeninou o deset let mladšího hitu od Slade Cum on 

Feel the Noise. Roku 1983 Slade vydali album 
The Amazing Kamikaze Syndrome, které 

bylo s mírně pozměněným obsahem vy-
dáno i v USA pod názvem Keep Your 
Hands Off My Power Supply. Z této 
desky vznikl americký nejúspěšněj-
ší singl Run Run Away. V roce 1995 
SLADE vydali studiové album Keep 
on Rockin'!
Jde o jednu z posledních příležitos-
tí vidět Slade v ČR naživo, proto se 
přijďte pobavit s rodinou a přáteli na  
koncert a nechte se unést nakažlivou 
atmosférou hitů.                                   (pp)
Více také na www.amazingslade.net

zpívá Edita Adlerová, tančí Lola Karpenko, kostými připravil mód-
ní návrhář Osman Laffita
pátek  5. 10. 2012, velký sál v 19.30 hodin, vstupné: v předprodeji 200 
Kč, na místě 250 Kč, rezervace a prodej na program. oddělení JC (po–
čt  8–16, pá 8–14) nebo na tel.: 566 782 004 (001) od 5. 9. 2012. Změna 
programu vyhrazena!

Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time
neděle 21. 10. 2012, kinosál Jupi-
ter clubu v 19.30. Vstupné: 
předprodej 200 Kč, na místě 250 
Kč. Rezervace a prodej na pro-
gram. oddělení JC, tel.: 566 782 
004 (001) od  5. 9.  2012.

Legenda světové rockové scény na turné v ČR – SLADE (UK )

Hody zahájí herečka Bára Štěpánová a poté za doprovodu Bítešské 
kapely začne na náměstí stavění máje. Současně se otevírají hodové 
sklípky, různé výstavy různých spolků a organizací. 
Pá 7. 9.: v 17.00 hodin bude pokřtěna nová hvězda do Chodníku slávy 
před Restaurací U Raušů herecem JOSEFEM DVOŘÁKEM, v 19.00 
hodin v kostele sv. Jana Křtitele bude BENEFIČNÍ HODOVÝ KON-
CERT – SMYČCOVÉ TRIO GIDEON (moderuje MUDr. Vít Kaňkov-
ský), na náměstí v 19.00 – MARIEN a VÍŤA TRONÍČEK, od 21.30 
– KONCERT ROMANA HORKÉHO A SKUPINY KAMELOT.
So 8. 9.: od 13.30 hodin se uskuteční na náměstí X. ročník folklorní-
ho festivalu SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, v 17.00 hodin koncert 
královehradeckého sboru JITRO v kostele sv. Jana Křtitele, ve 20.30 
hodin koncert skupiny PROMĚNY, ve 21.00 hodin v kulturním domě 
HODOVÝ DnB JAM
Ne 9. 9.: krojovaný průvod městem, program na podiu pod májí, za-
hrají dechové hudby HANAČKA, BOBRŮVANKA, BÍTEŠSKÁ KA-
PELA, od 16.00 hodin HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SOLISTŮ BROLN 
ve sklípku. Více a podrobněji na www.bitessko.com.

BÍTEŠSKÉ HODY 5.–12. 9. 2012

Taneční kurzy v Jupiter clubu jsou určeny především pro dospívající 
mládež ve věku od 16 let. Naučíte se zde nejen základům společenské-
ho tance, ale též pravidla společenského chování. Zahájení kurzu bude 
17. 9. 2012, zakončení v prosinci 2012. Přihlásit se můžete do 14. 9. 
2012. V rámci výuky proběhe 11 lekcí – 1× v týdnu (vždy v pondělí), 
Ples v bílém, závěrečná Barevná prodloužená.         www.jupiterclub.cz  

taneční kurzy V Jupiter Clubu

Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé všech věkových kategorií. 
Nabízíme výuku standardních, klasických, moderních a latino-páro-
vých tanců pod vedením lektorky Vlasty Buryanové z Taneční školy 
STARLET Brno. Začínáme 8. 10. 2012 ve 21 hodin, končíme 26. 11. 
2012, v případě zájmu pokračujeme v kurzu pro pokročilé od ledna 
2013. Uzávěrka přihlášek 5. 10. 2012. Kurzovné 1.600 Kč/taneční pár.  
Přihlášky přijímá a informace poskytuje program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.cz.

Kurz pro dospělé – pokročilí i začátečníci

Kurzy pro školy

Kurz keramiky 
v Jupiter clubu

Pod vedením Hanky Cejpkové proběhne v Jupiter clubu opět kurz 
keramiky. Zahrnuje 16 lekcí, (lekce – 2 vyučovací hodiny), zahájení 
kurzu bude ve 4. 10. 2012, ukončení 31. 1. 2013, probíhá v keramic-
ké dílně v JC (suterén), cena zahrnuje materiál (2 balíky hrnčířské 
hlíny na osobu, výpal keramiky), kurz probíhá vždy ve čtvrtek cca 
v 16 hodin,při větším početu zájemců se uskuteční 2 kurzy (tj. první 
15.00 – 16.30 hodin, druhý 17.00 – 18.30 hodin.)
Seznámíte se s různými technikami – modelování a výroba dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. Přihlášky na 
tel. 566 782 004 – 5, programové oddělení Jupiter clubu, uzávěrka 
přihlášek 1. 10. 2012. www.jupiterclub.cz

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech
Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legen-
dární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel.
„…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě žádá, 
vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalis-
mus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání idylky… není 
nám to všechno příliš povědomé?…“ 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Španělský večer s Carmen, flamencem 
a kostýmy Osmanyho Laffity

Hvězdokladení
7. 9. 2012 v 17 hodin
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
křest hvězdy slávy Josefa Dvořáka 

a Mirky Knapkové
moderuje M. Hrdinka, hosté: P. Bende, F. Renč, 

B. Štěpánová, R. Horký, K. Kodet

Vernisáž 10. 9. 
v 10.30  h

výstavní síň JC
11.–27. 9. 2012

Koncert Josefa Zímy a Yvetty Simonové
neděle 28. 10. 2012 v 19.30 na velkém sále Jupiter clubu, vstupné: 200 
Kč, rezervace a prodej vstupenek od 5. 9. 2012 na programovém od-
dělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 001 (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–
14.00). Změna programu vyhrazena!

Tulák – opereta o třech dějstvích

kresby a fotografie 
miroslava mácy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

JARMILA DVOŘÁKOVÁ

PROZÁŘENÉ 
SLUNCEM

OD 3. 9. DO 3. 10. 2012

NA VÝSTAVU 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

WWW.KNIHOVNAVM.CZ
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hodnoCení soutěžního ročníku 2011/2012 druhé ligy házené mladšíCh dorostenCů

hodnoCení fotbalu dorostenCů diVizní skupiny d V soutěžním ročníku 2011/2012

Cíl před sezonou byl pohybo-
vat se v  první polovině tabul-
ky a  umístit se do  4. místa. Osa 
družstva zůstala z loňského roku 
stejná, družstvo bylo doplňováno 
staršími žáky, a  tak splnění cílů 
bylo reálné. Na  trenérské pozici 
vystřídal Martina Janíčka trenér 
Ladislav Šidlo.
Letní příprava nevyšla úplně po-
dle představ, a to především díky 
nízké účasti hráčů na trénincích. 
Úvod sezony vyšel na  výbornou 
a  po  čtvrtém kole bylo družstvo 
dorostu na  první příčce. Nutno 
podotknout, že to bylo způso-
bené dobrým losem na  začátku 
sezony. Pak přišly první poráž-
ky od  Zlína a  Prostějova i  když 
v  obou zápasech kluci nepodali 
špatný výkon. Nakonec jsme pře-
zimovali na  6. místě druholigo-

vé tabulky. Největšími oporami 
družstva byli Honza Pospíšil, 
Jakub Juránek a Honza Svoboda. 
Stabilní výkony podával brankář 
Pepa Brabec.
Po  zimní pauze, kdy byl zvýšen 
objem tréninkových jednotek, 
zůstával cíl stejný, a  to 4. mís-
to na  které jsme ztráceli 3 body. 
Velmi citelným oslabením bylo 
ukončení činnosti ze zdravotních 
důvodů Jana Svobody. V  jarní 
části tak dostal více příležitosti 
na  spojkách a  především na  ro-
zehrávce David Pavliš a svoji úlo-
hu plnil na  výbornou. Družstvu 
také vydatně pomáhali starší žáci 
a bylo na nich vidět velké zvýšení 
výkonnosti, jmenovitě šlo o Mar-
tina Janíčka, Tomáše Blahu a Mar-
tina Fialu. Po celou sezonu jsme se 
snažili praktikovat obranný sys-

tém 1:5 a 0:6. Dorostenci se s tím-
to obranným pojetím ztotožnili 
a  v  konečném součtu byli třetím 
celkem v  obdržených brankách. 
V útočné fázi jsme se snažili před-
vádět kombinační hru založenou 
na  individuálních schopnostech 
hráčů a  na  spolupráci dvojic 
a  trojic. Často jsme praktikovali 
útočný systém se dvěma pivoty, 
který bohužel nepřinesl očeká-
vaný efekt a hráči nebyli schopni 
si přenést natrénovanou souhru 
do utkání. Velké rezervy pak byly 
v  rychlém přechodu do  útoku 
a to především druhý a třetí sled. 
Největšími oporami v  jarní části 
byli, kromě brankáře Pepy Brabce, 
David Pavliš, Petr Horák a  Jakub 
Juránek.
Celkově herní projev družstva 
nebyl špatný, nicméně družstvo 

mladšího dorostu nakonec za-
končilo sezonu na  7. místě, což 
se bohužel nedá hodnotit kladně. 
Nejvíce mrzela domácí poráž-
ka s  Telnicí, která nás připravila 
o  2 body, které chyběly na  zisk 
5. místa. Nutno podotknout, že 
družstvo 3×  remízovalo na půdě 
soupeře a vždy bylo blíže k vítěz-
ství než soupeř.
Družstvo dorostu v příští sezoně 
velmi omladí a  bude se skládat 
především z  hráčů věkově star-
ších žáků. Oporami družstva 
budou věkově mladší dorostenci 
David Pavliš a  Honza Lečbych. 
Letní přípravu zahájíme začát-
kem srpna přátelským utkáním 
v  Novém Veselí, pak budou ná-
sledovat kondiční tréninky pro-
ložené utkáními s družstvy Zubří. 
Koncem srpna družstvo pojede 

na herní soustředění do Rožnova 
pod Radhoštěm.
Sestava a  branky: Josef Brabec 
(1) – Jan Pospíšil (142), Jakub Ju-
ránek (129), David Pavliš (120), 
Petr Horák (89), Tomáš Blaha 
(44), Jan Svoboda (43), Martin 

Janíček (35), Jan Lečbych (31), 
Martin Fiala (21), Stupka Tomáš 
(10), Filip Macoun (5), Michael 
Ambrož (3), Tomáš Frejlich, tre-
nér Ladislav Šidlo, vedoucí druž-
stva Petr Kácal. 

-šid-, foto: archiv TJ Sokol VM

Starší dorost
Sezonu jsme začali 13. 7. 2011 
na umělé trávě. Absolvovali jsme 
jeden výběh v parku. Trénovali 
jsme 3× týdně (pondělí, středa 
a pátek). Ve druhém týdnu tré-
ninkové fáze jsme absolvovali 
soustředění ve Štokách u Jihlavy. 
Soustředění se zúčastnilo 16 hrá-
čů + 2 trenéři. V úterý a středu 
jsme měli třífázový trénink, ve 
čtvrtek dvoufázový (kondiční a 
regenerační) + zápas s Humpol-
cem, v pátek dvoufázový (stře-
lecký a regenerační) + zápas se 
Štoky a v sobotu jsme měli jed-
nofázový trénink. V letním pří-
pravném období jsme odehráli 8 
přátelských utkání (4 výhry, 1 re-
míza a 3 prohry se skórem 19:24). 
Na gólech se podíleli: 5× Kame-
ník, 3× Pól a Polanský, 2× Prchal, 
1× Bárta, M. Ostrý, Hejtmánek, 
Láznička, Bradáč, Štefka a Ráček.
Podzimní sezonu jsme zvládli 
velmi dobře. Dařilo se nám po 
herní i výsledkové stránce. Vel-
kou posilou byl pro nás Polanský, 
kterému byla tato soutěž malá. 
Tým byl výborně poskládán, a 
tím i dobře pracoval na hřišti. 
Hráli jsme velmi ofenzivní fot-
bal a předváděli jsme atraktivní 

pohledný fotbal pro diváky. Pod-
zimní sezonu jsme ukončili na 6. 
místě s 23 body (7 výher, 2 remí-
zy a 4 prohry se skóre 32:24). Na 
gólech se podíleli: 13× Polanský, 
6× Hejtmánek, 4× Štefka, 2× Bra-
dáč, Kameník, 1× Bárta, Voneš, 
Ráček, Prchal, Láznička.
Zimní přípravu jsme absolvovali 
na umělé trávě 3× týdně. Tréno-
vali jsme převážně vytrvalost her-
ními cvičeními s míčem. Postup-
ně jsme šli do rychlosti. Zkoušeli 
jsme některé hráče na neobvyk-
lých místech a snažili jsme se za-
pracovat mladší dorostence do 
našeho týmu. Odehráli jsme 6 
přátelských utkání, z toho jsme 
museli 3 přátelské utkání zrušit 
kvůli arktické zimě. (1 výhra, 4 
remízy a 1 prohra se skóre 9:10). 
Na gólech se podíleli: 4× Polanský 
a Hejtmánek, 1× O. Liška.
Do jarní sezony jsme vstoupili 
bohužel bez zraněného střelce 
Polanského, který si utrhl přední 
křížový vaz. Dále nenastoupili 
pro zranění Prchal, Jahoda a Ko-
mínek. Tato zdravotní absence 
byla bohužel znát na našem vý-
konu i na výsledcích. Museli jsme 
změnit jiný styl hry, protože jsme 
na to neměli takový kádr. Často 

docházelo k tomu, že mladší do-
rostenec odehrál za starší dorost 
celé utkání a musel okamžitě 
odehrát celý zápas za mladší do-
rost, protože v obou mužstvech 
bylo málo náhradníků. Sezonu 
jsme ukončili na 9. místě s 30 
body. Na jaře jsme uhráli (1 vý-
hru, 4 remízy a 8 proher se skóre 
18:41). Na gólech se podíleli: 5× 
Polák, 4× Štefka, 2× Nápravník, 
Hejtmánek, Pól, 1× Weiss, Kame-
ník, Prchal.

Sezona byla naprosto odlišná. Na 
jaře jsme podávali výborné vý-
kony a pomýšleli jsme na vyšší 
konečné umístění (po podzimu 
jsme ztráceli na druhý celek tabul-
ky Blansko jen 6 bodů), ale kvůli 
zranění během zimní přípravy 
jsme spíše v boji o nejlepší výsle-
dek bojovali o záchranu, která se 
nakonec povedla. Jsme jediným 
týmem v soutěži, který dokázal 
remizovat se Spartou Brno a obrat 
ho o jediné ztracené body.

Kompletní tabulka střelců:
1. Jiří Polanský 13
2.–3. Stanislav Štefka 8
2.–3. Jan Hejtmánek 8
4. David Polák 5
5. David Kameník 3
6.–9. Jan Pól 2
6.–9. Matěj Prchal 2
6.–9. Vojtěch Bradáč 2
6.–9. Jan Nápravník 2
10.–14. Josef Láznička 1
10.–14. Ladislav Bárta 1
10.–14. Jakub Voneš 1
10.–14. Hynek Ráček 1
10.–14. Petr Weiss 1
Hráčům chceme poděkovat za 
uplynulou sezonu, která měla 
svoje klady i zápory a popřát 
všem mnoho štěstí do dalších 
zápasů!
Mladší dorost
Po krátké pauze zahájili velko-
meziříčští fotbalisté ročníku 95 
a 96 letní přípravu 13. 7. 2011. V 
průběhu sezony pak hráči absol-
vovali 26 mistrovských utkání a 
umístili se na 13. místě. Podzimní 
část ještě lze výsledkově brát jako 
ucházející. Bohužel, již tak úzký 
kádr v jarní části nedokázal na-
hradit Ráčka, který se stal členem 
základní jedenáctky staršího do-
rostu a za ml. dorost nastupoval 

ojediněle, a nejlepšího střelce po 
podzimní části Zsihovicse, který 
odešel vyzkoušet vyšší soutěž. I za 
těchto okolností je pouhé jedno 
jarní vítězství spíše zklamáním, 
protože až na propadák v Líšni a 
nepovedené dva poločasy proti 
Bohunicím a Prostějovu hráči od-
váděli maximum. Naopak velice 
dobré utkání jsme sehráli se Spar-
tou Brno, Pelhřimovem a Veselím 
nad Moravou, které jako jediné 
jsme dokázali porazit.
Co se týče nasazení a přístupu 
k tréninku, musí si sami hráči 
sáhnout do svědomí, zda vždy 
odváděli maximum a udělali vše 
potřebné pro to, aby se jejich vý-
konnost zvyšovala. Bohužel, u 
některých tomu zdaleka tak ne-
bylo a jejich výkonnost pak byla 
spíše stagnující. Pozitivem pak 
jsou úspěšné zapracování nově 
příchozích hráčů ročníku 96 do 
týmu a udržení všech hráčů u 
fotbalu. Celkově lze hodnotit se-
zonu známkou dobře.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří nás po celou sezo-
nu podporovali, zejména pak 
rodičům, sponzorům a členům 
FC VM. 

-kli-

Horní řada zleva: trenér Petr Koláčný, Vojtěch 
Dohnal, David Kameník, Matěj Prchal, Miloslav 
Maloušek, Stanislav Štefka, Jan Pól, Horst Pöpperl, 
Hynek Ráček, Jakub Voneš, Jan Hejtmánek, trenér 
Libor Smejkal ml. Dolní řada zleva: Štěpán Ostrý, 
Jaroslav Jahoda, Jan Nápravník, Ladislav Bárta, 
Josef Láznička, Polanský, Vojtěch Bradáč, Jakub 
Rosický. Foto: archiv FC VM

-ls-

Patnáctiletý Pavel Zacha vstoupil 
do  sezony s  českou hokejovou 
reprezentací do  sedmnácti let 
ve velkém stylu. V úvodním zápa-
se 7. srpna na Turnaji pěti v Cho-
mutově, na kterém se vedle našich 
hráčů představily také týmy USA, 
Švýcarska, Slovenska a  Němec-
ka, sestřelil Německo před zraky 
šéftrenéra českých reprezentací 
Slavomíra Lenera a  trenéra do-
vedností Roberta Reichela svým 
prvním hattrickem v  české „se-

dmnáctce“ a výrazně tak pomohl 
svému týmu k výbornému vstupu 
do turnaje s výhrou 7:0. V brance 
podal výborný výkon Pírs, který 
efektně vychytal i  německé trest-
né střílení a nedovolil, aby Němci 
mohli v  průběhu zápasu alespoň 
na chvíli zvednout hlavu.
Svěřenci českého trenéra Jiřího 
Vebera tak na  úvod zúročili cel-
kem pět týdenních přípravných 
kempů, které od  června turnaji 
v  Chomutově předcházely. V  zá-

pase patřil velkomeziříčský od-
chovanec a  současně nejmladší 
hráč na ledě k nejvytěžovanějším 
hráčům, odehrál většinu přesilo-
vek i oslabení. Kromě vstřelených 
gólů si vypracoval další tři vylo-
žené šance, které ale neproměnil. 
Přesto představoval pro němec-
kou branku v  tomto vydařeném 
zápase jednoznačně největší hroz-
bu. Svůj hattrick zkompletoval 
vydařeným bekhendovým blafá-
kem, ale nejhezčím momentem 

zápasu byl okamžik z 39. minuty, 
kdy napřáhl z deseti metrů a ne-
chytatelnou střelou pod levé víko 
vystřelil láhev s pitím německého 
brankáře Kesslera až na plexisklo.
Už další den 8. srpna bylo ale 
vše zapomenuto a naši mladí re-
prezentanti se utkali opět od  18 
hodin se Slovenskem. V  turnaji 
pokračovali 10. srpna proti Švý-
carům a  posledním soupeřem 
v turnaji byl 11. srpna tým USA.

-zach-

Pavel Zacha skvěle vstoupil do letošní sezony

Veřejné bruslení
So  8. 9. 14.30–16.00
Ne  9. 9. 14.15–15.45
So 15. 9. 14.00–15.30
Ne 16. 9. 14.00–15.30
So 22. 9. 14.30–16.00
Ne 23. 9. 13.00–14.30
Pá 28. 9. 13.00–14.30
So 29. 9. 14.30–16.00
Ne 30. 9. 14.30–16.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Blíží se podzim a s ním i nová 
hokejová sezona. Na měsíc září 
přichystalo vedení Městské ho-
kejové ligy pohár pro zúčastně-
ná družstva. Po vzoru z vyšších 
soutěží bude přípravného cha-
rakteru. Přihlášení bylo ne-
povinné a  zájem projevilo 
dvanáct družstev. Pořadatelé 
je nalosovali do  čtyř tříčlen-
ných skupin. Vítězové skupin 
se střetnou v  semifinále. Dále 

poražení o třetí místo a úspěš-
ní semifinalisté o vítěze. Stejné 
to budou mít družstva na dru-
hých a  třetích místech ve  sku-
pinách. Takto má každý garan-
tované čtyři zápasy.
Rozdělení do skupin:
Skupina A
SK Netín, Horní Heřmanice, 
Ořechov – Ronov
Skupina B 
Agromotor, Benetice, Lavičky

Skupina C
Sanborn, HC Lukáš, Radostín 
nad Oslavou
Skupina D
HC Bory, Technické služby, 
Stránecká Zhoř
Sponzorem poháru se stal Šenk 
v podhradí s příslibem malého 
pohoštění. Mediálním partne-
rem této sportovní akce je tý-
deník Velkomeziříčsko.

-ros-

Hokejisté zahajují v Šenku v podhradí
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V  pondělí 3. září byly odehrá-
ny historicky první zápasy lig 
MKVM. V lize veteránů se utka-
ly od 18.30 na umělé trávě týmy 
Stará garda Měřín vs. Lesáci VM 
a Senioři VM vs. 
SK FC Křižanov.
Liga mužů při-
nesla utkání 
Kittydogs United vs. SK Mostiš-
tě, Slza VM vs. Flamengo a Retro 
Křižanov B vs. Kašpaři VM.
Výsledky utkání, soupisky týmů 
a  informace o  MKVM na  webu 
www.mkvm.cz
Zítra, tedy ve  čtvrtek 6. září se 
v  dohrávce 1. kola ligy mužů 
utkají v  18.30 Woolloomooloo 
Bay vs. La Bucañeros a  The Lost 

Generation vs. Pobřeží Kocoviny.
Zvláště utkání mezi Woolloo-
mooloo Bay lodivoda Michala 
Koláčného a La Bucañeros Libo-
ra Smejkala mladšího bude tahá-

kem 1. kola ligy 
mužů MKVM.
Rozlosování 
2. kola MKVM:

Liga veteránů: 10. 9. 18:30 Lesá-
ci VM – SK FC Křižanov a Stará 
garda Měřín – Senioři VM
Liga mužů: 10. 9. 19:30 Pobře-
ží Kocoviny – Retro Křižanov B 
a  SK Mostiště – Slza VM; 20.30 
Woolloomooloo Bay – Kittydogs 
United; 13. 9. 19.30 La Bucañeros 
– Kašpaři a Flamengo – The Lost 
Generation 

Dorostenky mají z mezinárodního turnaje stříbro

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 32:33 (17:15)
První zářijovou neděli jsme ode-
hráli přípravné utkání s prvoligo-
vým soupeřem, který nastoupil 
v  kompletní sestavě. V  brance 
našeho týmu se představila Jana 
Lavická, která hostuje v  týmu 
Jindřichova Hradce – účastníka 
nejvyšší Česko-slovenské házen-
kářské interligy (W.H.I.L). Pří-
pravný souboj podstoupilo i  trio 
našich dorostenek Kratochvílová 
Monika, Závišková Iva a Studená 
Kateřina, které bude v nastávající 
sezoně hostovat v  prvoligových 
dresech starších dorostenek Ha-
vlíčkova Brodu. 

Oba celky se snažily o  přímočaré 
akce, hrálo se obětavě a  bojovně, 
ke cti našemu celku nutno dodat, 
že i  za  nepříznivého stavu. V  na-
šem herním projevu se občas vy-
skytla hluchá místa s více chybami, 
ve druhém poločase jsme již měli 
mírně navrch a v závěru se podaři-
lo taktickou hrou uhájit nejtěsnější 
„psychicky cenné“ vítězství. 
7m hody 5/4:3/2. Průběh: 10. 
min. 6:2, 16. min. 8:7, 22. min., 
11:11, 25. min. 13:13, 34. min. 
18:18, 39. min. 20:22, 45. min. 
25:25, 51. min. 27:29
Hrály: Inna Hleba, Jana Lavická 
– Denisa Hladíková, Iva Záviš-
ková (8), Jana Klusáčková (2), 

Monika Kratochvílová (9), Soňa 
Necidová, Diana Svobodová (1), 
Michaela Fischerová (1), Hana 
Hublová (9), Kristýna Necidová 
(1), Kateřina Studená (2). Trenér 
ing. Tvarůžek
1. kolo Českého poháru
TJ Kovofiniš Ledeč n. Sáz. – TJ 
Sokol VM 18:36 (9:19)
Utkání prvního kola poháru 
proti mladému, snaživému a bo-
jovnému soupeři bylo nad oče-
kávání již od  úvodních minut 
jasnou záležitostí našich. Vítězný 
tým podal velmi dobrý kolektiv-
ní výkon v celém průběhu zápasu 
i  přes vysoké průběžné vedení. 
Soupeřky jsme převyšovali dů-

razem v  obraně, v  útoku zejmé-
na přesnou a úspěšnou střelbou. 
Díky dobře organizované de-
fenzivě jsme se dostávali často 
do  rychlých protiútoků. V  bar-
vách našeho týmu se opětovně 
objevila a k aktivnímu sportu se 
vrátila věkově ještě starší doros-
tenka Kristýna Necidová.
7m hody 1/1:2/1, vyloučení 1:0. 
Hrály: Babáčková Marcela, Zel-
níčková Marta – Kratochvílová 
Monika (5), Svobodová Diana 
(6), Hublová Hana (9), Necidová 
Kristýna (1), Pacalová Lenka, Fis-
cherová Michaela (3), Hladíková 
Denisa (2), Závišková Iva (10). 
Trenér ing. Tvarůžek

Na  XII. ročník mezinárodního 
házenkářského turnaje Holiday 
Cup do  Zlína sjelo celkově 47 
týmů čtyř věkových kategorií. 
Velkomeziříčská házená měla za-
stoupení a nutno podotknout, že 
velice úspěšné, v podobě družstva 
mladších dorostenek. Tato věková 
kategorie čítala celkově osm druž-
stev (4 ČR, 4 SR), vzájemná utká-
ní se odehrávala po tři hrací dny 
24.–26. srpna.
Náš tým v pátek narazil na druž-
stvo starších dorostenek ŠŠK 
Prešov 95, které startovalo mimo 
soutěž. V tomto utkání jsme taha-
li po většinu hrací doby za kratší 
konec, leč zvýšené tempo a nápa-
ditější útočné akce v  závěru roz-
hodly o našem povedeném vstupu 
do turnaje 13:12 (4:6). Odpolední 
souboj s družstvem mladších do-
rostenek ŠŠK Prešov jsme zvlá-

dali lépe a  neustále si udržovali 
dvoubrankový náskok 19:17 (9:7).
Sobotní náročnější program jsme 
zahájili vydřeným vítězstvím 
nad slovenským celkem HK Ju-
nior Močenok 20:17 (7:8). Prv-
ní poločas jsme tahali za  kratší 
konec, po  přestávce se podařilo 
úspěšně zakončenými brejky 
otočit nepříznivě se vyvíjející 
průběh a  vytvořit si zklidňují-
cí náskok. Výtečným výkonem 
jsme se prezentovali v  souboji 
s  ambiciózním týmem UDHK 
Nitra. Agresivní obrana 3–3 
dělala slovenskému týmu znač-
né problémy. V  závěru souboje 
slovenský mistr, v  jehož kádru 
nastupovaly tři reprezentantky, 
mohutně dotahoval. O  našem 
nejtěsnějším vítězství rozhodl 
neproměněný sedmimetrový 
hod soupeřek 7 sekund před vy-

pršením hrací doby 20:19 (12:9). 
Druhé dopolední utkání jsme 
odehráli s  domácím týmem HC 
Zlín. Negativní bilanci s tímto ri-
valem jsme okořenili výborným 
kolektivním výkonem, na  jehož 
konci bylo historicky první ví-
tězství v  dorostenecké kategorii 
26:21 (15:11)! Podvečerní sou-
boj s  vicemistryněmi loňského 
soutěžního ročníku, hráčkami 
Sokol Písek, se vyvíjel od počát-
ku velmi dobře pro naše barvy. 
Po změně stran soupeřky využily 
našeho zaváhání zvláště v  přesi-
lové hře a začaly mít více ze hry. 
V závěrečné snaze o zteč jsme se 
dopustili řady chyb, čehož zkuše-
ný soupeř využil – 22:24 (13:13).
Nedělní souboj s  úřadujícím 
mistrem ČR a  dvě sezony ne-
poraženým týmem DHK Zora 
Olomouc byl pravým vyvrcho-

lením dorostenecké kategorie. 
Do souboje o turnajové prvenství 
jsme vstoupili lépe a do poločasu 
si udržovali nejtěsnější náskok. 
Po  změně stran se Hanačky do-
táhly, o  vítězství soupeřek roz-
hodla závěrečná pětiminutovka 
19:21 (8:7).
Při závěrečném slavnostním vy-
hlášení si naše hráčky pověsily 
na  krk stříbrné medaile, navíc 
Hana Kratochvílová obhájila loň-
ské prvenství nejlepší střelkyně 
turnaje. Úspěšné a sympatické vy-
stoupení velkomeziříčských barev 
jsme okořenili kvalitními výko-
ny nadějných mladých rozhod-
čích v  podání Kristýny Zezulové 
a Markéty Partlové, které s přehle-
dem „odřídily“ utkání žactva!
Hrály: Syptáková Veronika, 
Vávrová Michaela – Kratochví-
lová Hana, Studená Kateřina, 

Škrdlová Renata, Janečko-
vá Denisa, Sedláčková Klára, 
Koudelová Eliška, Doležalová 
Romana, Fialová Eliška, Homo-
lová Michaela, Závišková Kate-
řina, Uchytilová Agáta. Trenér 
ing. Záviška 

1. DHK Zora Olomouc 144:109 12

2. TJ Sokol VM 126:119 8

3. TJ Sokol Písek 111:99 7

4. UDHK Nitra 116:106 6

5. ŠŠK Prešov 90:78  5

6. HK Junior Močenok 73:118 2

7. HC Zlín 107:124 1

8. ŠŠK Prešov 95 (mimo soutěž)  96:107 5Text a foto: -záv-

Ženy postoupily do druhého kola Českého poháru

-záv-

MSDD
Mladší dorost
FC VM – FC Boskovice 2:2 (0:2)
Střelci: 57. min. Juda (PK) a  75. 
min. Liška O. Sestava: Bartošek 
– Heto, Hamřík, Hlávka, Juda – 
Chalupa (60. min. Hibš), Nevo-
ral, Liška O., Kurečka (45. min. 
Vokurka) – Horký (38. min. Liš-
ka P.), Krčál. 
Starší dorost
FC VM – FC Boskovice 1:2 (0:1) 
Rozhodčí: Nováček – Novot-
ný, Veselý. Diváci: 20. Branky: 
Pokorný (77.) – 2× Blaha (32. 
pen.), (91.). Karty: žlutá – Barto-
šek (32.), O. Liška (90.). Sestava: 
Bartošek – Nápravník, Pokorný, 
Voneš, Benda – M. Ostrý, Ráček, 
Votoupal (46. Kejda), Bradáč – 
Komínek, Láznička (75. O. Liška)
Dohrávka 1. kola
HFK Třebíč – FC VM 3:0 (0:0) 
Rozhodčí: Kolář – Jurka, Kliner. 
Diváci: 30. Branky: D. Lorenc 
(77.), Baslík (85.), Karásek (87.). 
Sestava: Sysel – Komínek, Štefka, 
Voneš, Benda – Láznička (79. Š. 

Ostrý), Ráček, Votoupal, Náprav-
ník (68. O. Liška) – Pokorný (87. 
Krčál), Doucha (46. Kejda)
SK Líšeň – FC VM 5:0 (3:0) 
Rozhodčí: Miklík – Blažek, Sh-
kurupii. Diváci: 20, Branky: 3× 
Gerlinger (3.), (6.), (49. pen.), 2× 
Vejmělek (44.), (82.). Karty: žlutá 
– Ráček (81.), Voneš (84.). Sestava: 
Řeháček – Komínek, Štefka, Voneš, 
Benda (18. Nápravník) – M. Os-
trý (46. Krčál), Ráček (87. Sysel), 
Votoupal (70. Š. Ostrý), Láznička 
– Kejda, O. Liška (72. Hlávka)
První gól padl po zahraném rohu 
domácích, kdy prošel letící míč 
malým vápnem a  nikdo nedo-
kázal zareagovat, až na  volného 
Gerlingera, který jej hlavou poslal 
do prázdné brány. Hráči se pořád-
ně z gólu neotřepali a v 6. minutě 
inkasovali další do prázdné brány. 
Soupeř si vytvořil ještě několik 
nebezpečných šancí, ale všechny 
zlikvidoval dobře chytající Řehá-
ček nebo čistým skluzem zastavil 
akci Voneš. V  závěru poločasu 
jsme inkasovali třetí gól po  stře-

le Vejmělky z  velkého vápna.
Ve  druhém poločase ve  49. mi-
nutě zahrál ve  vápně rukou Ko-
mínek a z penalty se nemýlil za-
končeným hattrickem Gerlinger. 
Konečnou tečku za zápasem udě-
lal v  82. minutě Vejmělek, který 
dostal dlouhý centr do  vápna 
a hlavou poslal míč do sítě.
„K zápasu jsme přistoupili nekon-
centrovaně, hned v  úvodu jsme 
inkasovali dva rychlé góly a  bylo 

po zápase. Hráči navázali na špat-
né výkony z  minula. Na  hřišti se 
špatně pohybovali, nebyla žádná 
nabídka, nekomunikovali a  měli 
velkou mezeru mezi zálohou a úto-
kem. V zápase jsme měli 90 % ne-
přesných přihrávek a  hlavně jsme 
nedokázali vystřelit na bránu. S vý-
konem hráčů nejsem vůbec spoko-
jený, protože takhle se na  úrovni 
divize nehraje,“ vyjádřil se trenér 
Libor Smejkal ml.

Starší fotbaloví dorostenci jsou zatím bez bodu

Mladší dorost proti Boskovicím. Foto: archiv FC VM

-ls-
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fotbal žáCi

SpSM jih
MSK Břeclav – FC VM U 14 1:3 
(0:2)
Rozhodčí: Julínek. Počet diváků: 50. 
Střelci branek: 15. Minář 33. Ha-
mřík, 62. Urbánek – 40. PK. Karty 
a vyloučení: ŽK – 1:1 39. Hamřík. 
Sestava: Cendelín – Bula, Hamřík, 
Chlup, Rous (60. Kudláček) – Du-
fek, Urbánek, Minář, Dvořák Z. (62. 

Nováček) Ondrák, Hekrdle.
FC VM U13 – SK Líšeň 
15:7 (4:0)
Branka: 6× Křivánek, 2× Mikuška, 
2× Koudela, 2× Burian, Maleta, 
Mitáš, Novotný
FC VM U12 – SK Líšeň 11:7 (4:4)
Branky: 3× Šefčík, 2× Svoboda, 
Trnka, Franěk, Vochián, Do-
ležal, Bibr, Malata Mir.

-dek-
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V  neděli 2. září vyjelo na  led 
A  mužstvo HHK. Po  pěti měsí-
cích individuální přípravy se prv-
ní mužstvo HHK sešlo k prvnímu 
tréninku na  ledě v  Třebíči. Ná-
sledovalo tak mladší a starší žáky 
i dorost, kteří polykají tréninkové 
dávky tamtéž již od 19. srpna.
Ve  středu již budou hráči tré-
novat na  ledě na našem zimním 
stadionu.

Složení jednotlivých pětek:
Brankáři: Hladík, Štourač; červe-
ná pětka – obránci Šerý, Ambrož, 
útočníci Novák, Nekvasil, Vrána; 
modrá pětka – obránci Dusík S., 
Pokorný, útočníci Burian V., Krča, 
Burian P.; zelená pětka – obrán-
ci Střecha L., Souček, útočníci 
Nedoma, Smejkal, Štěpánek L.; 
žlutá pětka Malec, Šoukal, Kuče-
ra. Na  tréninku chyběli: Hlouch, 

Válek, Krejčí, Sedláček, Střecha F., 
Nahálka. O  složení mužstva vás 
budeme průběžně informovat. 
Ve  středu již budou hráči tré-
novat na  ledě na našem zimním 
stadionu.
První přípravné utkání odehraje 
áčko v  sobotu 8. září od  17.30 
doma. Soupeřem mu bude účast-
ník Krajské ligy Jižních Čech TJ 
Spartak Humpolec. -hhk-

Příprava hokejového A mužstva na ledě začíná 
Přípravná utkání A mužstva 
před sezonou 2012/2013:
8. 9. 2012 (sobota) 17.30 HHK 
VM – HC Humpolec
15. 9. 2012 (sobota) 17.30 HC 
Humpolec – HHK VM
22. 9. 2012 (sobota) 17.30 HHK 
VM – HC Hlinsko
26. 9. 2012 (středa) 18.30 HC 
Hlinsko – HHK VM

Malá kopaná startuje

-bíl-

fotbaloVé VÝsledky

I. B třída mužů sk. B
Velká Bíteš B – Měřín 3:2 
Křižanov – Stařeč 3:0 
1. Hrotovice 4 4 0 0 18:1 12
2. Polná B 4 3 1 0 13:6 10
3. Bystřice n. P. B 4 3 1 0 10:6 10
4. Telč 4 3 0 1 13:7 9
5. Šebkovice 4 2 1 1 6:8 7
6. Jakubov 4 2 0 2 6:7 6
7. Velká Bíteš B 4 2 0 2 8:12 6
8. Křižanov 4 1 1 2 5:6 4
9. Přibyslavice 4 1 1 2 3:5 4
10. Studenec 4 1 0 3 5:7 3
11. Stařeč 4 1 0 3 6:10 3
12. Rokytnice n. R. 4 1 0 3 5:12 3
13. Měřín 4 0 2 2 6:8 2
14. Bohdalov 4 0 1 3 1:10 1

OP mužů II. třída
Rožná – Moravec 2:2 (2:1)
Branky: Kudiovský, Kovář. Roz-
hodčí: Soukup Jiří, Slezák Sta-

nislav, Nahodil Petr. ŽK: 0:2.
Bory – Radostín 3:3 (1:1)
Rozhodčí: Dítě.
Svratka – O. Bítýška 5:0 (2:0)
Rozhodčí: Bula, Dítě, Pinkava. 
ŽK: 4:1. ČK: 0:1.
1. Svratka 4 4 0 0 15:1 12
2. Nedvědice 4 4 0 0 10:4 12
3. Hamry 4 3 1 0 13:4 10
4. Moravec 4 2 1 1 11:6 7
5. Ujčov 4 2 0 2 8:8 6
6. Nová Ves B 4 2 0 2 11:12 6
7. Bobrová 4 2 0 2 6:9 6
8. Bory 4 1 2 1 12:12 5
9. Rozsochy B 4 1 2 1 7:7 5
10. Radostín 4 1 1 2 9:11 4
11. O. Bítýška 4 1 1 2 6:12 4
12. Rožná 4 0 1 3 8:13 1
13. Rad. Svratka 4 0 1 3 5:11 1
14. Rovečné 4 0 0 4 2:13 0

Zdroj: www.fotbal.cz

Nábor do fotbalu
Všichni zájemci o fotbal (roční-
ků narození 2005 a 2006), jsou 
srdečně zváni na naše tréninky. 
Ty jsou vždy v  úterý a  pátek 
od 15.30 na stadionu U Tržiště. 

Nábor do házené
Zveme do  svých řad chlapce 
a  děvčata narozené 1995–2003 
se zájmem o  házenou. Trénin-
ky pondělí až pátek 15.30-19.30 
ve sportovní hale za Světlou.
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Fotbalové áčko má za sebou remízu a výhru
MSD sk. D
FC Dosta Bystrc–Kníničky – FC 
VM 1:1 (0:1)
Střelci: 63. Zelníček – 18. Simr. 
Rozhodčí: Kolář, Buček, Podaný. 
Sestava FC VM: Invald – Bouček, 
Souček, Pokorný, Krejčí – Dufek, 
Šimáček, Berka, Smejkal (88. Ku-
čera), Netrda – Simr, na  lavičce 
Simandl, Vítek, Kameník, trenér 
Smejkal. FC Dosta: Kukleta – 
Fousek, Kubec, Jirásek, Košulič, 
Křivánek (46. Klusák), Fiala (71. 
Dolina), Šural (82. Smékal), Zed-
níček, Janíček, Bárta, na  lavičce 
Miklík, Slanina, trenér Karpíšek, 
Kotol. ŽK: Krejčí, Pokorný. Divá-
ků: 210.
FC VM – Slavoj TKZ Polná 3:1 
(0:1)
Střelci: 48. 52. a  61. Simr – 32. 
Černý. Rozhodčí: Mikyska, Tal-
pa, Šťastný. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, Souček, Po-
korný, Krejčí – Dufek (69. Vítek), 
Šimáček, Berka, Smejkal, Netrda 
(85. Bouček) – Simr (78. Kučera), 
na  lavičce Simandl, Jaroš, trenér 
Smejkal. ŽK: Krejčí, Smejkal, 

Souček – Kučera, Černý, Caha, 
Urbánek 2×. ČK: 84. Urbánek. 
Diváků: 365.
V  dalším divizním utkání jsme 
nastoupili proti týmu z  Pol-
né. Byli to hosté, kteří vstoupili 
do utkání aktivněji a již ve 2. mi-
nutě musel Roman Invald vyrazit 
na rohový kop střelu Kováře z 25 
metrů. Ve  3. minutě se za  naší 
obranou objevil Tlačbaba ale 
dobrý obranný zákrok Patrika 
Pokorného a  dobré vyběhnutí 
a  reakce Romana Invalda změ-
nu skóre nepřinesly. Následo-
valy šance Simra a  Krejčího, ale 
bez gólu. V  19. minutě fauloval 
zezadu u  postranní čáry Černý 
Miloše Netrdu, ale karetní trest 
neobdržel. Ve 21. minutě mu už 
ale další tvrdý zákrok na  Jardu 
Krejčího neprošel a  obdržel ŽK. 
Dufkova střela ve  27. minutě 
skončila rohem, ale z něho jsme 
branku hostů ohrozit nedokázali. 
Ve 31. minutě zahrávali hosté ro-
hový kop, na centr Kováře si na-
běhl Černý a hlavou nedal Roma-
novi Invaldovi šanci 0:1. Ve  33. 

minutě se za obranu hostí dostal 
Pavel Simr, ale pohotový skluz 
mu ve  vyrovnání zabránil. Naši 
hráči se ke konci poločasu snažili 
srovnat stav, ale řada nepřesností 
a špatný pohyb bez míče je do za-
končení nepustily. A  tak odchá-
zeli do kabin zaslouženě spokoje-
nější hosté.
Poločasová přestávka a  zvýšený 
hlas trenéra Smejkala v  kabině 
přinesly do  druhého poločasu 
změnu. Naši se začali lépe pohy-
bovat bez míče, lépe kombinovat 
a  přidali na  důrazu v  osobních 
soubojích. Ve  48. minutě Skoč-
dopole podskočil centr Miloše 
Netrdy a Pavel Simr zblízka vy-
rovnal. Hned o  tři minuty poz-
ději prošel středem hřiště Eda 
Smejkal, na křídle uvolnil Milo-
še Netrdu, na jehož přesný centr 
si naskočil Pavel Simr a  otočil 
vývoj utkání i  skóre na  2:1. To 
potvrdila 61. minuta, kdy se 
na  křídle uvolnil Jarda Dufek, 
přihrál před branku na Pavla Si-
mra, a ten vyšel ze souboje s hos-
tujícím stoperem a  gólmanem 

vítězně. Vsítil svou třetí branku 
v rozmezí 13 minut (3:1). V této 
části utkání naši hráči plně 
ovládli střed hřiště. Následovaly 
další naše i  soupeřovy pokusy 
o úpravu skóre, ale to už zůstalo 
beze změny. A  tak zůstaly za-
slouženě, hlavně za  výkon ve  2. 
poločase, tři body domácím.
„V prvním poločase jsme nehráli 
dobře, chyběl nám důraz v osob-
ních soubojích, přesná přihrávka 
a hlavně aktivní pohyb po hřišti 

bez míče. Toho dokázal soupeř 
využít a  po  herní stránce nás 
přehrával. Ve  druhém poločase 
došlo ke  zlepšení všech kritizo-
vaných aspektů herního projevu. 
Střeleckou chutí a  přesným za-
končením se blýskl Pavel Simr, 
který nám po zlepšeném výkonu 
celého týmu vystřílel tři divizní 
body. Jsem rád, že moje poloča-
sová kritika padla na  úrodnou 
půdu a  tým dokázal ve  druhém 
poločase výrazně zlepšit svůj her-

ní projev,“ vyjádřil spokojenost 
trenér Libor Smejkal st.
1. Líšeň 4 3 0 1 10:5 9
2. Tasovice 4 3 0 1 7:4 9
3. Vrchovina 4 2 2 0 9:4 8
4. Třebíč 4 2 2 0 5:3 8
5. Vikt. Otrokovice 4 2 1 1 9:5 7
6. Velké Meziříčí 4 2 1 1 6:5 7
7.Pelhřimov 4 2 0 2 7:7 6
8. Bystřice n. P. 4 2 0 2 5:5 6
9. Napajedla 4 1 2 1 8:4 5
10. Bohunice 4 1 2 1 6:4 5
11. DOSTA Bystrc 4 1 2 1 6:7 5
12. Spytihněv 4 1 1 2 5:11 4
13. Hodonín 4 1 0 3 4:6 3
14. Polná 4 1 0 3 3:10 3
15. Vyškov 4 0 2 2 3:5 2
16. Vracov 4 0 1 3 3:11 1

Pavel Simr střílí třetí, vítěznou branku v utkání proti Polné. Foto: Antonín Dvořák

-myn-

1. A tř., sk. B
FC VM B – Sokol Křoví 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Kliner – Novotný, 
Dobrovolný. Diváci: 40. Branky: 
Beran (68.), Malec (70.). Karty: 
žlutá – Beran (81.), L. Smejkal 
(89.). Sestava: Simandl – Pospíšil, 
Halámek, Netolický, Bouček (46. 
Maloušek) – Liška, Vítek, Malec, 
Kameník – Kučera (73. Palát), 
Beran (88. L. Smejkal).
„Křoví mohlo rozhodnout zá-
pas hned v  úvodu, ale to se mu 
naštěstí nepovedlo. Postupně 
jsme se dostávali do  hry a  hlav-
ně ve druhém poločase jsme za-
čali soupeře přehrávat. Hlavně 
konečně týmovou hrou jsme si 
ve druhém poločase zajistili prv-
ní body se soupeřem, který se 
netají s  postupem do  krajského 
přeboru. Všem klukům chci po-
děkovat za  dnešní výkon,“ řekl 
po zápase velmi spokojený trenér 
Libor Smejkal mladší.
SK Přibyslav – FC VM B 2:1 
(1:0)
Rozhodčí: Petřivý – Staněk, Jaho-

da. Diváci: 158. Branky: Buben 
(43.), Strašil (81.) – Dufek (48.). 
Sestava: Simandl – Pospíšil, Ha-
lámek, Souček, Bouček – Dufek 
(88. Maloušek), Vítek, Malec, Ka-
meník (47. Liška) – Palát (46. E. 
Smejkal), Beran.
K zápasu jsme přistoupili posilně-
ni o tři hráče z A týmu. Hráli jsme 
z  celkem Přibyslavi, která ještě 
minulý rok hrála vedlejší skupinu. 
Soupeř se chce poprat v naší sku-
pině o postup, který se jim nedařil 
ve  vedlejší skupině. Hřiště bylo 
z kopce do kopce.
V úvodu nastolili tempo hry naši 
hráči, soupeř se spíše na  hřišti 
rozkoukával. To vyústilo v 7. mi-
nutě utkání, když Boučkova střela 
z větší vzdálenosti letěla nad břev-
no. V 10. minutě střílel Palát, ale 
Prchala nepřekonal. O dvě minu-
ty se také osmělili domácí, kteří 
pálili nad bránu. V  15. minutě 
poslal dlouhý centr do vápna Be-
ran, brankář jej odrazil k Dufkovi, 
který brankáře přehodil, ale jeho 
střela na  úplně odkrytou bránu 

letěla těsně nad břevno. Poté za-
veleli domácí, kteří začali zvyšovat 
tlak na  naše obránce. Nebezpeč-
né dlouhé centry posílal na  naši 
obranu kapitán Krčál, který hledal 
ve vápně nabíhající hráče, na což 
jsme těžko reagovali. V  důleži-
tých chvílích nás podržel Simandl. 
Ve 39. minutě poslal Bouček ost-
rou střelu směrem k  šibenici, ale 
robinsonádou vyrazil míč na roh. 
O  minutu později ztratil míč 
na  naší polovině Kameník, ná-
sledně domácí založili nebezpeč-
ný protiútok, který skončil těsně 
nad břevnem. Ve 43. minutě opět 
poslali domácí dlouhý míč za naši 
obranu, kde jej zpracoval Buben. 
Obešel naše tři obránce a  střelou 
k tyči nedal Simandlovi šanci.
Na  začátku druhého poločasu 
ve 48. minutě poslal Smejkal dlou-
hý míč do vápna. Na něj si vyběhl 
brankář Prchal, který jej opět neu-
držel a dobíhající Dufek už mu ne-
dal šanci. V 57. minutě byl v šanci 
náš Liška, v 60. a v 61. minutě Fle-
kal a Buben a v 63. opět náš Be-

ran. Po  zbytečném tlaku, do  kte-
rého nás dostal Liška, jenž volil 
špatnou přihrávku na  Halámka, 
házeli domácí aut a následně ko-
pali roh. Na něj si naběhl Strašil, 
a ten poslal míč hlavou do brány. 
O dvě minuty později mohl zarea-
govat Dufek, ale jeho individuální 
průnik zastavil na poslední chvíli 
domácí brankář. 
„Soupeř po celý zápas nakopával 
dlouhé míče za  naši obranu, my 
jsme se snažili hrát po zemi kom-
binační fotbal. Konečný výsledek 
je pro nás krutý. Minimálně bod 
jsme si mohli odvézt,“ řekl po zá-
pase smutně trenér Libor Smejkal 
mladší. 
1. Třebíč HFK B 4 3 0 1 11:7 9
2. Rantířov 4 2 1 1 14:6 7
3. Herálec (ZR) 4 2 1 1 15:12 7
4. Přibyslav 4 2 1 1 11:8 7
5. Rapotice 4 2 1 1 10:7 7
6. Štěpánov n. S. 4 2 1 1 7:4 7
7. Žďár n. S. B 4 2 1 1 11:11 7
8. Křoví 4 1 2 1 8:8 5
9. Budišov-Nárameč 4 1 2 1 5:6 5
10. Stonařov 4 1 1 2 7:9 4
11. Vrchovina B 4 1 1 2 6:8 4
12. V. Meziříčí B 4 1 0 3 3:8 3
13. Želetava 4 1 0 3 8:15 3
14. Kouty 4 1 0 3 6:13 3

Béčko podlehlo Přibyslavicím
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Na víkendovém mistrovství České republiky  atle-
tů do dvaadvaceti let v Praze se našim sportovcům 
dařilo. 
Na  stadionu v  Edenu Petr Holánek v  disciplíně 
3 000 m překážek – po loňském 5. místě – vybo-
joval 2. místo v  osobním rekordu 9:12,03 a  no-
minoval se na Mezistátní utkání Česká republika 
– Maďarsko – Slovinsko mužů a žen do dvaadva-
ceti let. 
V kategorii žen startovala šestnáctiletá Martina Ho-
molová a v obou sprintech běžela finále. Na 100 m 
zaběhla nejlepší osobní výkon 12,44 s a obsadila 6. 
místo. Stejně dobře si vedla i na 200 m – opět osobní 
rekord 25,62 a 6. místo.
Úspěch velkomeziříčské atletiky potvrdil náš 
odchovanec Petr Peňáz (Policejní sportovní 
klub  Olymp Praha), který vyhrál běh na 110 m 
překážek. 

Atlet Petr Holánek má medaili z MČR

Petr Holánek. Foto: archiv atletika TJ 
Sokol Velké Meziříčí

Na mezinárodním turnaji žen – 
Memoriálu Edity Malenovské – 
obsadily velkomeziříčské hráčky 
bronzovou příčku. V soubojích 
proti prvoligovým týmům z Čes-
ké a Slovenské republiky si velmi 
dobře vedl silně omlazený kádr 
našich, v jehož řadách se zdařile 
prezentovaly věkově starší doros-
tenky Monika Kratochvílová, Iva 
Závišková a brankářka Inna Hle-
ba. Pozitivním prvkem byl i ná-
vrat na palubovky odchovankyně 
třebíčské házené – pivotmanky 
Jany Klusáčkové. Za velkého ve-
dra dokázal náš tým v kunovické 
sportovní hale porazit tým Po-
ruby a pozdějšího vítěze turnaje 

družstvo Otrokovic (loňský stří-
brný tým 1. ligy žen). Ve vyrov-
naných soubojích se musel sklo-
nit naopak před herním uměním 
domácích hráček Kunovic a zá-
stupce slovenské prvoligové há-
zené Záhoranu Senice. 
Hrály: Inna Hleba, Marta Zelníč-
ková, Marcela Babáčková – Lenka 
Pacalová (4), Denisa Hladíková 
(5), Iva Závišková (18), Jana Klu-
sáčková (7), Šárka Dvořáková (3), 
Monika Kratochvílová (14), Zuzana 
Plachetská (7), Soňa Necidová (2), 
Diana Svobodová (9). Výsledky: TJ 
Sokol VM – Kunovice 12:16, – Se-
nica 22:28, – Otrokovice 15:14, – 
Poruba 20:15.

Pořadí:
1. Jiskra Otrokovice 81:59 6
2. SHK Kunovice 69:69 6 
3. Sokol VM 69:73 4
4. Záhoran Senica 79:84 2
5. Sokol Poruba 57:70 2

Házenkářky braly na turnaji bronz

Program házené
Sportovní hala za Světlou:
8. září: 8.30–16.00 přípravný 
turnaj dorostenek – VM, Ko-
bylisy, Háje Praha, Veselí nad 
Moravou; starší dorostenky Bo-
hunice, Kobylisy
17.00 2. kolo Českého poháru 
žen – Tatran Bohunice-záv-

Pohár Vysočiny
TJ Cihelny Stojčín – ST VM 6:4
Body: Klíma Petr 2/1, Kampas 
Jan 1/2, Skryja Marek 1/2
Dne 1. 9. se rozběhla nová sezona 
stolního tenisu. 
První zápas ve Stojčíně dopadl 
těsnou prohrou 6:4 s nováčkem 
soutěže. Třetiligový domácí hráč 
Korbel neztratil v utkání žádný 
bod. Z našich hráčů hrál nejlépe 
Klíma. V sobotu nás čeká domácí 

dvojzápas poháru proti Světlé n. S.
Nový ročník krajských přeborů 
startuje 6. 10. První utkání hraje-
me doma proti Náměšti.
Pozvánka na pohárové utká-
ní, které se hraje v tělocvičně 
střední školy řemesel a služeb 
8. září:
– v 10.00 ST VM – TJ Sklo Bohe-
mia Světlá n. S.
– v 15.00 ST VM – TJ Sklo Bohe-
mia Světlá n. S. B

Stolní tenisté neuspěli

V neděli 26. srpna 2012 uspořá-
dal SDH Katov 11. kolo Žďárské 
ligy v požárním útoku – 8. roč-
ník O Katovskou sekeru. Na start 
se postavilo 24 družstev mužů 
a 12 družstev žen. Vítězství si 
odtud odváželi muži z Benetic 

a hasičky z Olší nad Oslavou.
Muži 1) Benetice 17.45
 2) Hluboké 17.49
 3) Lavičky 17.68
Ženy 1) Olší nad Oslavou 18.12
 2) V. Meziříčí Fň 18.24
 3) Jasenice 18.44

Vyhrály hasičky z Olší

-pk-

-dd-

Kdy a kam na fotbal
  8. září Napajedla – FC VM muži A (16.00, odjezd autobusu 13.00)
  9. září FC VM muži B – Kouty (16.00)
12. září FC VM muži A – Hodonín (17.00)

-vill-


