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Zveme vás do našeho nového zahradnictví. 
Čeká vás široká nabídka okrasných dřevin,
trvalek, okrasných trav a pro každého dárek. 
Rádi vás uvítáme: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91 ● Tel. 731 507 260
e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

DNES ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ S KAMem DNES ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ S KAMem 
na zářína září

Ing. Ladislav Molnár

Otevřeno Po–Pá 9–17 hodin
 So 8–12 hodin
Tel. 568 875 403, 736 484 434

sortiment vřesů

jehličnany, okrasné dřeviny

(vedle zámku)

Becker Acroma spol. s r. o. – dceřiná společnost švédské fi rmy zabý-
vající se průmyslovou povrchovou úpravou dřeva se sídlem ve Velkém 
Meziříčí hledá pro svůj rozrůstající se tým kolegu/kolegyni na pozici:

Kontakt:  Lenka Křenková, Becker Acroma, spol. s r. o.,
Družstevní 56, 594 01 Velké Meziříčí, tel: 566 501 411, fax: 566 520 310
e-mail: lenka.krenkova@becker-acroma.cz, www.becker-acroma.cz
Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete prosím svůj strukturova-
ný životopis spolu s průvodním dopisem na uvedený kontakt.

Požadujeme:
– SŠ/SOU
– praxe s mícháním barev
– fl exibilita, pečlivost, ochota učit se, 

spolehlivost
– ŘP sk. B, základní znalost práce 

na PC výhodou

Nabízíme:
– zázemí stabilní společnosti
– zaměstnání na hlavní pracovní po-

měr na dobu neurčitou
– zajímavé platové ohodnocení 

+ zaměstnanecké benefi ty
– nástup možný ihned

TECHNIK – MÍCHÁNÍ BAREV

Domov pro seniory ve Velkém 
Meziříčí by rád zapojil do života 
Domova a jeho obyvatel i širokou 
veřejnost, a proto se rozhodl nabíd-
nout zájemcům možnost dobrovol-
nické činnosti. 

Ta je pro ty, kteří chtějí věnovat 
část svého volného času bez nároku 
na honorář seniorům, zabavit je 
a zpříjemnit jim volný čas, individu-
álně nebo skupinově seniorům číst, 
povídat si s nimi, posedět venku, vzít 
je na procházku nebo být jen trpěli-
vým posluchačem. Dobrovolníkem 
se může stát každý, komu je více 
než 18 let. Proškolení je zajištěno. 

Činnost dobrovolníka může být 
vykonávána kdykoli, ve všední den 
i ve svátek, v pracovních dnech 
i o víkendech. V současnosti na-

Hledají dobrovolníky
vštěvují Domov tři dobrovolníci.

V případě zájmu se můžete obrá-
tit na koordinátorku dobrovolníků, 
Ludmilu Vidlákovou – 566 503 511, 
605 825 373.                  Zprac. -jk-

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

PANASONIC
TX-32LED8F LCD, 82 cm, DVB-T, 2× HDMI 15.990 12.990
TH-37PX8 PLAZMA, 94 cm, DVB-T 22.990 17.790
TH-42PX8 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 23.990 19.790
DMC-FZ8 foto, 12× zoom, stabilizátor 6.990 4.990

Satelitní komplet 4.990
příjem ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Nova, NovaCinema, Prima, STV1, STV2, 

Očko, Noe, Public TV
a dalších cca 100 volných programů – Eurosport, DSF, ORF2, MTV…

Fotbalový klub Velké Me-
ziříčí si dovoluje pozvat fa-
noušky na zápas druhého 
kola poháru ČMFS me-
zi celky FC Velké Mezi-
říčí a SK Dynamo České 
Budějovice, který se ko-
ná ve středu 3. září 2008 
od 17 hodin na Tržišti. 

-po-

Velký 
rozhovor 
s páterem 

Janem 
Peňázem

Čtěte na straně 5

DNES NA 
FOTBAL

Velkou radost měly děti ve Velké Bíteši. Ty zahájily nový škol-
ní rok v překrásném novém hřišti u kostela, které je posta-
veno v námořním duchu. Bítešští do něho investovali téměř 
1.800.000 korun. (Více v příštím čísle.)  Text a foto: Iva Horká

V pondělí 1. září ráno byl ofi ciálně uveden do funkce vedoucího Dětské-
ho střediska (DS) v Březejci Mgr. Miroslav Štěpánek. Ten přichází z Ko-
ciánky, Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně. Tam 
působil jako vedoucí sociálně pracovní terapie zaměřené na učební obory. 
Dětské středisko v Březejci přitom patří pod Kociánku jako jedno z odděle-
ní. Jeho stávající vedoucí Věra Nestrašilová, která v DS pracovala necelých 
čtyřicet let, v této funkci končí z důvodu odchodu do starobního důchodu. 
Úplně však zařízení neopouští, do konce letošního roku v něm bude působit 
jako poradkyně. „Ráno jsem v rádiu slyšela, že do školních lavic dnes used-
ne milion tři sta deset tisíc žáků. A vy jste mezi nimi,“ přivítala osm nových 
klientů, kteří do zařízení nastoupili 1. září, V. Nestrašilová.   Iva Horká

Březejčtí vstoupili do nového školního roku s jiným vedoucím

Namísto do školních lavic, usedly děti ze základní 
a mateřské školy v Moravci do trávy, na písek či si dře-
ply do záhonu s bylinkami, květinami nebo zeleninou. 
Takto netradičně zahájily letošní nový školní rok v pon-
dělí prvního září. Den před tím jim totiž vedení školy 
věnovalo dárek v podobě nové ekologické zahrady. Ta 
se nachází v areálu tamního charitního domu, vedle 
mateřské školy, a jejím autorem je zahradní architekt 
Bc. Tomáš Poul. Žáčci v ní najdou kromě již zmíněných 

Moravecké děti mají ojedinělou ekologickou zahradu

Školní rok zahájili v přírodě

záhonů zeleniny a bylinek, také stromky, rybník, bud-
ky i krmítko pro ptáčky, tak pískoviště, oblázkoviště, 
bludiště a další prvky pro výuku i zábavu.

Školní zahradu za více než sto tisíc korun, která 
vznikla za podpory MŠMT a s aktivní pomocí rodičů 
a obce, Moravečtí slavnostně otevřeli poslední srpno-
vou neděli letošního roku. K příjemné atmosféře při-
spěla mimo jiné i hudební produkce skupiny Šafářanka 
z ÚSP Křižanov.                  (Pokračování na straně 2.)

Děti se v záhonu bylinek seznamují nejen s jejich názvy, ale také například s typickými vůněmi. Vpozadí s nimi 
je ředitelka školy Jana Sobotková.                                                                                              Foto: Iva Horká

Bývalá vedoucí DS Březejc Věra Nestrašilová předává klíč od zařízení své-
mu nástupci Miroslavu Štěpánkovi z Brna. Toho ofi ciálně uvedl do funkce 
ředitel ÚSP Kociánka Brno Mgr. Jiří Podlucký prvního září letošního 
roku.                                                                                Foto: Iva Horká



Číslo 30 3. září 2008 strana 2

KRIMINALITA A NEHODOVOST

OKÉNKO RADNICE

Uzavírka na dálnici D1 u Velkého Meziříčí

Uzavírka silnice č. II/602
z Velkého Meziříčí ve směru na Měřín

Upozorňujeme všechny řidiče, že v termínu od 10. do 21. září 2008 
bude úplně uzavřena silnice č. II/602 v úseku za křižovatkou ulic Hor-
noměstská a Uhřínovská ve Velkém Meziříčí ve směru na Jihlavu až po 
křižovatku se silnicí č. II/354 směr Netín (včetně). 

Křižovatka silnice č. II/602 (Hornoměstská) a č. III/3494 (Uhřínovská) 
bude na trase Velké Meziříčí – Uhřínov průjezdná. Křižovatka silnice č. 
II/602 a místní komunikace Záviškova nebude průjezdná. 

Křižovatka silnice č. II/602 a silnice č. II/354 (silnice ve směru na 
Netín) bude uzavřena pouze operativně (1 až 2 dny ve stanoveném ter-
mínu uzavírky).

Silnice č. II/602 v ul. Jihlavské ve Velkém Meziříčí (k čerpací stanici 
Benzina) bude rovněž uzavřena pouze operativně (1 až 2 dny ve stano-
veném termínu uzavírky). 

Důvodem uzavírky je pokládka fi nálního povrchu vozovky při probí-
hající celkové rekonstrukci silnice. 

První objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy trasou 
Měřín, Otín, Uhřínov, Velké Meziříčí – délka objížďky 14,3 km (směr 
od Jihlavy).

Druhá objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy trasou 
Velké Meziříčí, Mostiště, Olší, Netín, Blízkov, Měřín – délka objížďky 
13 km (směr od Brna). Objízdná trasa bude vyznačena po celou dobu 
trvání uzavírky. 

Měú Velké Meziříčí – odbor dopravy a silničního hospodářství

Legenda:
Uzavřený úsek (černě)
Schéma uzavřeného úseku
Směr Netín
(silnice č. II/354)
Směr Jihlava

Směr Brno
Silnice č. II/602
Lavičky
Svařenov
Hrbov
Velké Meziříčí

Dne 26. 8. 2008 obdržel Městský 
úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy 
a silničního hospodářství, informa-
ci od Ředitelství silnic a dálnic ČR 
– závod Brno, o plánované uzavírce 
pravého jízdního pásu dálnice D1 
mezi přejezdy SDP v km 145,115 
– 147,400 z důvodu rekonstrukce 
vozovky v km 145,600 – 147,350 
vpravo. Termín uzavírky byl určen 
v době od 8 hodin 22. 9. 2008 do 15 

hodin 3. 11. 2008. Provoz v místě 
uzavření pravého jízdního pásu 
v km 145,115 – 147,400 bude veden 
v levém jízdním pásu ve směru Br-
no-Praha dvěma jízdními pruhy a ve 
směru Praha-Brno jedním jízdním 
pruhem. Přechodné vodorovné do-
pravní značení uzavírky má být pro-
vedeno ve dnech 20. 9.–21. 9. 2008.

Měú Velké Meziříčí – odbor do-
pravy a silničního hospodářství

Výzva k výměně osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče za nové průkazy 

profesní způsobilosti řidiče
Dne 1. dubna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., který no-

velizoval zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Řidiči-profesionálové, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče (OPZŘ) ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. 
dubnu 2008, jsou povinni nejpozději do 30. září 2008 (nebo nejpozději 
v den ukončení platnosti OPZŘ – ukončení platnosti může nastat i dříve 
než 30. 9. 2008) podat písemnou žádost o vydání průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče podle nové právní úpravy. 

Pozdější podání žádosti o výměnu tímto způsobem již nebude možné 
a v případě potřeby průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude nutné 
absolvovat vstupní školení dle novely zákona (rozsah školení 140 hodin 
až 280 hodin + zkouška před zkušebním komisařem). 

Vyzýváme všechny držitele platných OPZŘ, pokud mají zájem o vysta-
vení průkazu profesní způsobilosti řidiče, aby se ještě v průběhu měsíce 
září dostavili na příslušný městský úřad a požádali o vydání nového 
průkazu profesní způsobilosti řidiče!!!

K žádosti o vydání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče je 
třeba přiložit: 
1. Stávající platný průkaz osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
2. Platný řidičský průkaz
3. Platný doklad totožnosti žadatele
4. Jednu aktuální fotografi i rozměru 35 × 45 mm 
5. Potvrzení o zaplacení správního poplatku 200 Kč (správní poplatek 
bude vybrán v hotovosti na pokladně MěÚ Velké Meziříčí) 

Žádost bude sepsána příslušným úředníkem městského úřadu přímo 
na přepážce.

V případě dotazů je možné kontaktovat: Městský úřad Velké Mezi-
říčí, odbor dopravy a silničního hospodářství – evidence řidičů, tel.: 
566 501 063, 566 501 064.

Měú Velké Meziříčí – odbor dopravy a silničního hospodářství

Jak si zadarmo opatřit nářadí
Vloupání do vozidla

Od poloviny dubna letošního 
roku řídí Sociální služby města 
(SSM) Velké Meziříčí Jana Jurko-
vá. Do funkce nastoupila poté, co 
byla vybrána v konkurzu z několika 
uchazečů. Pod zmíněnou příspěv-
kovou organizaci města spadá 
pečovatelská služba, tři domy s pe-
čovatelskou službou (DPS), jejichž 
součástí jsou i střediska osobní 
hygieny, a taktéž zajištění činnosti 
v místním klubu důchodců. Sídlo 
má na ulici Zdenky Vorlové v Če-
chových sadech, v jednom z domů 
s pečovatelskou službou – v tom 
nejnovějším – a svoje služby posky-
tuje nyní asi dvěma stovkám klien-
tů. Hlavním posláním organizace je 
poskytování terénní a ambulantní 
sociální služby lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a ne-
mohou si z důvodu vysokého věku, 
nepříznivého zdravotního stavu či 
sociální situace zajistit péči o svoji 
vlastní osobu nebo domácnost. 

Služba je poskytována občanům 
města Velké Meziříčí, jeho míst-
ních částí a okolních obcí v jejich 
domácnostech, domech s pečova-
telskou službou 
a ve st řediscích 
osobní hygieny. 
„Snažíme se tímto 
pomoci při trvalé 
či dočasné ztrátě 
soběstačnosti kli-
entů a při jejich 
dalším možném 
setrvání v přiroze-
ném domácím pro-
středí,“ potvrzuje 
nová ředitelka. Ta 
by podle svých 
slov ráda vylepšila 
například spole-
čenskou místnost 
v DPS na sídlišti 
Čechovy sady, ale také má svoji 
vlastní vizi, jíž je propojení všech 
sociálních ústavů a stacionářů. 

A sice v tom smyslu, aby bylo co 
nejvyššímu počtu lidí dopomože-
no k co největšímu osamostatnění. 
„Možná jsem ovlivněná tím, že jsem 

pracovala dlouhou 
dobu v ústavu 
sociální péče, ale 
domnívám se, že 
některým klientům 
z ústavů by se měla 
nabídnout možnost 
samostatného byd-
lení a postarání se 
o sebe. Samozřej-
mě, že je to také 
o penězích, i když 
všichni pobírají 
důchod,“ míní 
Jurková. V ostat-
ních doplňkových 
programech pro 
klienty však jde 

ve šlépějích svých předchůdkyň. 
Hned první poprázdninovou akcí 
je proto oblíbený zájezd pro senio-

ry, tentokrát do Kroměříže, města 
v srdci Moravy.

Zmíněnou městskou instituci 
od jejího založení vedla ing. Dana 
Maňasová, kterou pak po od-
chodu do důchodu v dubnu 2006 
vystřídala Bc. Dana Pospíšilová. 
Tu rodičovské povinnosti letos na 
jaře zavedly na tříletou mateřskou 
dovolenou. 

Jedenačtyřicetiletá Jana Jurková, 
absolventka střední pedagogické 
školy, je tedy v pořadí třetí ředitel-
kou SSM.  Přišla do DPS z Ústavu 
sociální péče v Křižanově, kde 
pracovala asi čtrnáct let jako vy-
chovatelka. Předtím tam působila 
také jako sanitářka a do její od-
borné praxe je započteno rovněž 
předchozí zaměstnání v Dětské 
psychiatrické léčebně ve Velké 
Bíteši. V současné době dálkově 
studuje Vysokou školu pedagogic-
kou v Olomouci. Bydlí v Křižanově 
a je matkou čtyř dětí.       Iva Horká

Sociální služby našeho města řídí Jana Jurková

Bítešští mají nový rentgen

Nový rentgen s vyvolávacím automatem byl uveden do provozu na polikli-
nice ve Velké Bíteši. Přítomným ho představil ředitel uvedené organizace 
MUDr. Horek (vpravo). Na snímku vedle něho stojí odborná garantka, 
primářka MUDr. Žáková a laborantka J. Vyplašilová.      Foto: Iva Horká

Nový rentgen začal od počátku minulého týdne sloužit pacientům, 
kteří navštěvují velkobítešskou polikliniku na Tyršově ulici. Cena nového 
skiagrafi ckého přístroje, jehož dodavatelem je fi rma Chirana, činí necelý 
milion tři sta tisíc korun. Na jeho nákup přispělo více než půl milionem 
město Velká Bíteš, které je zřizovatelem uvedené zdravotnické organiza-
ce, a zbytek uhradilo dalších čtyřiatřicet partnerů. Zmíněné zařízení tak 
nahradilo starý rentgen, který na poliklinice fungoval od roku 1983, tedy 
celých pětadvacet let. „Kromě toho jsme vyměnili i stávající vyvolávací 
zařízení za modernější. Není to žádná převratná novinka, jde o klasický 
automat, ale my jsme dřív totiž snímky museli vyvolávat ručně,“ upo-
zornil ředitel polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, člen bítešské rady 
a zastupitelstva. Podle jeho slov hodlali nejprve staré vybavení jenom 
obnovit, ale nakonec se rozhodli pro kompletní výměnu. Nový záměr 
tamní Zastupitelstvo města odsouhlasilo letos na jaře a koncem léta už 
rentgen posloužil prvním nemocným. O ty se během vyšetření stará la-
borantka Jaroslava Vyplašilová, která má dlouholeté zkušenosti s touto 
prací, a odbornou garanci zaručuje MUDr. Iva Žáková, primářka radiodi-
agnostického oddělení Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích u Velkého 
Meziříčí. Ta bude dvakrát týdně do Velké Bíteše zajíždět k odborným 
konzultacím. Volba nebyla náhodná, tato privátní nemocnice totiž s bí-
tešskou poliklinikou spolupracuje už asi šestnáct let. „Jsem potěšena, že 
se podařilo zrealizovat plánovanou výměnu jak samotného rentgenu, tak 
vyvolávacího centra. Zvláště proto, že nový aparát je šetrnější ke zdraví 
pacientů. A navíc, technicky lepší rentgenové snímky budou znamenat 
více diagnostických informací pro lékaře, a tudíž zkvalitnění péče,“ vyjá-
dřila spokojenost primářka Žáková. Její slova potvrdil také autorizovaný 
technik z dodavatelské akciové společnosti Chirana Group Pavel Vymazal 
a kvality přístroje přiblížil výčtem nejzákladnějších ukazatelů a čísel. „Za 
zmínku jistě stojí elevační stůl s plovoucí deskou, který je stavitelný podle 
potřeb ošetřovaného, čili se dá posunout jak nahoru, tak dolů, což ocení 
zejména starší lidé, protože nemusejí nalézat na vysoký stůl. Dále se pří-
stroj otáčí kolem své osy, takže se k němu dá najet s pacientem ležícím na 
lůžku, kterého tak nemusí personál přesouvat na rentgenový stůl a může 
ho snímkovat přímo na pojízdné posteli. Neméně důležité jsou nižší dávky 
záření – například na ruku bylo na starém přístroji použito 60 kilovoltů 
a 20 miliampérsekund, u nového jde o 45 kV a 8 mAs, což je třetinová 
hodnota.  Také je tu zabudovaný expoziční automat, který sám vyhodnotí 
dávku záření na toho kterého pacienta a když je pak snímkování v po-
řádku, je automaticky ukončeno, čímž se taktéž nemocný šetří,“ přiblížil 

během slavnostního uve-
dení nového zařízení do 
provozu Pavel Vymazal. 
Ten se v průběhu dalšího 
týdne účastnil prvního 
snímkování vlastního 
kolena a pak i ruky 
a hodnota na tento sní-
mek byla 42kV a 3,6 
mAs. „Ale tento snímek 
byl na malou ruku, proto 
ty menší hodnoty,“ podě-
lil se o osobní zkušenost 
technik Vymazal. 

Iva Horká

Starosta Velké Bíteše Mgr. Miroslav Báňa 
neváhal a na vyzvání s úsměvem zapózoval 
coby „první pacient“.             Foto: Iva Horká

Život lidí s postižením v přiroze-
ném prostředí, to znamená ve své 
rodině, podporuje charitní denní 
stacionář Nesa ve Velkém Meziří-
čí. Hlavním posláním stacionáře je 
rozvoj člověka s postižením. Kro-
mě toho ale také získávají mnoho 
rodinní příslušníci, kteří o člověka 
s postižením pečují. Zatímco je 
tento člověk během dne ve stacio-
náři, mají rodiče čas k odpočinku 
od náročné péče, k seberealizaci, 
k uplatnění na trhu práce. 

To přispívá k tomu, že rodiny, 
kde lidé s postižením žijí, nevy-
hledávají pobytová (dříve ústavní) 
zařízení, kam by svého člena trvale 
umístily. „V současné době je cílem 
Oblastní charity připravit projekt 
na rekonstrukci a rozšíření denního 
stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí 
a tento projekt v příštím roce zrea-
lizovat. Již delší dobu má stacionář 
v evidenci několik žádostí o posky-
tování služby, které není schopen 
uspokojit z kapacitních důvodů. 
Pracovníci Charity doufají, že po 
rozšíření stacionáře vyhoví nejen 
těmto žadatelům, ale také dalším 
zájemcům.“ řekla ing. Jana Zele-
ná, ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou.

Cílem rekonstrukce není pouze 
rozšíření kapacity, ale také zkva-
litnění poskytovaných služeb. 
Prostory celého stacionáře budou 
zrekonstruovány, uzpůsobeny po-
třebám lidí s postižením, vznikne 
zde cvičná kuchyň s kuchyňskou 
linkou pro osoby na vozíku, nově bu-
dou zřízeny dílny pracovní terapie, 
místnost pro rehabilitaci, ale také 
místnosti pro poskytování kvalitní 
služby osobám s těžkým kombino-
vaným postižením. Současně zde 
bude vybudován tzv. snoezelen. 
Jde o místnost vybavenou vodním 

lůžkem, která nabízí spoustu příjem-
ných zvukových, zrakových, čicho-
vých, hmatových a dalších podnětů. 
Cílem pobytu ve snoezelenu není 
pouze relaxace, ale také aktivizace 
a rozvoj smyslového vnímání pře-
devším u lidí s těžkým postižením. 

Oblastní charita připravuje ve 
Velkém Meziříčí kromě rozšíření 
služby stacionáře také zřízení 
služby osobní asistence, která 
v místním regionu zcela chybí. 
V budově, kde sídlí stacionář, bude 
mít tato služba po rekonstrukci 
svoji kancelář, ale pracovníci 
osobní asistence se budou pohy-
bovat především „v terénu“. Cílem 
služby osobní asistence je pomoci 
člověku se zdravotním postižením 
zvládnout prostřednictvím osobní-
ho asistenta ty úkony, které by 

dělal sám, kdyby nebyl zdravotně 
postižen. Jde například o asistenci 
při zvládnutí sebeobsluhy, při 
každodenních běžných činnostech 
v domácnosti, doprovod na praco-
viště, dětí do školy, nepravidelné 
doprovody k lékaři, za kulturou 
apod. Také tato služba by měla 
vést k tomu, aby lidé s postižením 
žili běžným způsobem života v pro-
středí, které si sami zvolí. 

O fi nance na rekonstrukci budo-
vy a rozšíření služeb bude Oblast-
ní charita žádat především z fondů 
Evropské unie. 

V současné době probíhá dotaz-
níkové šetření, které by mělo vést 
k optimálnímu nastavení připravo-
vaných služeb. V případě Vašeho 
zájmu o služby denního stacionáře 
nebo osobní asistence kontaktuj-
te, prosíme, co nejdříve vedoucí 
stacionáře Alenu Poulovou na tel. 
777 155 376.

Ing. Alena Poulová, 
vedoucí denního stacionáře Nesa

Šance pro lidi s postižením

Nová ředitelka Sociálních slu-
žeb Jana Jurková má za sebou 
přes čtyři měsíce práce v této 
funkci.            Foto: Iva Horká

Ve čtvrtek 28. 8. v odpoledních 
hodinách se neznámý pachatel 
vloupal do vozidla Fiat Ducato, 
které bylo zaparkováno na ulici 
Karlov ve Velkém Meziříčí, na 
parkovišti před místním hřbitovem. 
Nejprve se pokusil překonat zámky 
zadních a bočních posuvných dve-

ří, což se mu nepodařilo. Následně 
demontoval skleněnou výplň okna 
včetně těsnicí gumy zadních dveří. 
Z nákladového prostoru poté odci-
zil dvě elektrická bourací kladiva 
a lis na měděné trubky. Způsobená 
škoda byla vyčíslena na částku 
43.000 Kč.                               -pol-

Školní rok zahájili v přírodě
(Pokračování ze strany 1.)

„Přetvořili jsme travnatou plochu a udělali z ní přírodní učebnu ekolo-
gicky šetrného způsobu chování a jednání, místo, kde žáci mohou okolní 
svět fl ory a fauny vnímat všemi smysly,“ představila projekt ředitelka 
školy Mgr. Jana Sobotková, „a to v souladu s naším školním vzdělávacím 
programem »Jen si děti všimněte, co je krásy na světě…«

Uvedení do provozu proběhlo navíc milým způsobem – ředitelka Jana 
Sobotková s vedoucím charitního domu Vladimírem Jindrou otočili sym-
bolickým klíčem, ovšem ne ledajakým. Byl z perníku.          Iva Horká

Moravecké děti mají ojedinělou 
ekologickou zahradu
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Před několika roky byla ve výloze lékárny na začátku Vrchovecké ulice 
vystavena vybraná dokumentace z projektu úpravy Náměstí a komunikací 
v městské památkové zóně. V tehdejší variantě projektu nebyl nastolen 
žádný problém s lípami. Ve slovním komentáři bylo uvedeno jednoznačně: 
„Uprostřed Náměstí zůstanou zachovány stromy.“ Smutnou novinkou 
začátku letošního roku se stala změna uvádějící vykácení těchto lip. 

Nejprve se podívejme velmi krátce na projekt úprav v širších souvislos-
tech. Navrhovaný záměr z počátku roku mění zcela radikálně charakter 
tohoto základního historického prostranství města. Spodní polovinu 
má tvořit rozsáhlé parkoviště automobilů a horní část je koncipována 
jako odpočinkový prostor. Toto řešení půlí a takto narušuje historickou 
podstatu plochy jako jednotného celku původního tržiště. Památková 
zóna byla v historickém městě Velké Meziříčí ustanovena také proto, aby 
historický ráz centra zůstal zachován. Náměstí samozřejmě potřebuje 
obnovu a rekonstrukci podzemních rozvodů a sítí i řadu dalších zlepše-
ní, v souladu s historickou podstatou. Experimenty dle připravovaného 
projektu nepatří do památkové zóny. Těžko bychom hledali jejich obdobu 
v jiných historických městech, která si hlídají uchování původního rázu 
centra. Zachování původního charakteru Náměstí je jedním z důležitých 
problémů současnosti. Dílčí součástí tohoto problému je nyní také navr-
hované kácení lip ve středovém prostoru Náměstí.

Podnět pro vyhlášení lip za památné stromy byl podán také proto, aby 
se předešlo jejich zbytečnému odstranění v nejbližších letech, kdy může 
dojít k postupné realizaci stávajícího projektu. Je to jeden z přípustných 
a používaných důvodů, kterým může být dosažena záchrana ohrožených 
stromů, jež mají také přímou souvislost s významnými historickými 
a společenskými událostmi. 

Krátké a stručné oznámení o podání podnětu vyvolalo obdivuhodně 
rychlou reakci Michala Valečíka v následujícím čísle Velkomeziříčska 
s názvem „Pro a proti k vyhlášení lip za památné stromy“. Oznámení tak 
splnilo jeden ze svých účelů, kterým je obnovení diskuze o problému lip. 
Je také zajímavé, že název článku M. Valečíka neodpovídá jeho obsahu. 
Avizované „Pro“ je odbyto pouze jednou převzatou větou z oznámení 
podání podnětu. Všechen ostatní prostor je věnován „Proti“. 

Podstatná a stěžejní věta článku M. Valečíka zdůrazněná autorem 
zní v malé úpravě: „Lípy na náměstí se pomalu blíží ke konci svého 
života“. (citace A.) Jak rychlá by byla tato pomalost odhadnutá v jed-
notkách času, nebo alespoň obrazně, se však nedozvíme v celém textu. 
Citát A je tedy pouhá fráze, neboť vše živé se přirozeně blíží ke konci 
svého života.

Není asi náhodné, že velmi podobným způsobem informoval v únoru 
2008 zastupitele města zástupce projekční fi rmy, jak je vypsáno ze zápisu 
zasedání: „Ke stavu lip, že si pozval odborníka v oboru zahradnictví, 
který konstatoval, že pouze jedna lípa je v pořádku, ostatní jsou ne-

mocné a ve špatném stavu. A v budoucnosti nebude vyhnutí a bude je 
třeba vykácet“. (citace B.)

Projekční fi rma, která pracuje na vytvoření projektu, má v jeho textu 
standardní přílohu, z jejíž tabulky vyplývá sadovnické hodnocení lip tak-
to: Průměrně hodnotné stromy s předpokladem dlouhodobé existence 
– pěstebně nebo kompozičně využitelné (citace C).

Každý, kdo je schopný analýzy citace „B“ a „C“ musí usoudit, že 
informace zastupitelstva je v nesouladu s dokumentací v projektu. 
„Dlouhověkost a využitelnost“ jsou konkrétnější termíny, než „blížení 
se ke konci“ nebo „vykácení v budoucnu“. 

Zajímavá by byla odpověď na otázku, kdo je ten tajemný zahradník 
z citátu „B“ a kde sídlí. Na to ať si čtenář odpoví sám, nebo se poučí 
z velmi známého přísloví. V každém případě jsou v hodnocení zdravot-
ního stavu stromů a jejich životnosti rozpory. Tyto mohou být vyřešeny 
jen posudkem lip vypracovaným skutečně nezávislým odborníkem a ne 
fi rmou, která může být případně zainteresována při jejich kácení. Tako-
vým odborníkem je jistě nezávislý a nepodjatý soudní znalec. Rozbor 
Michala Valečíka v jeho článku nepovažuji za směrodatný. Skládá se 
např. z určitého strašení čtenáře dřevokaznými houbami, kterými lípy 
napadeny nejsou a nemusí být ani v budoucnosti. Podobné je vypočítá-
vání enormně nákladné údržby. Existují i jiné, méně nákladné metody 
zabezpečení stromů než ty obsažené v článku. V tomto směru je třeba se 
také poučit z praxe v minulých obdobích.

Dále upozorňuji, že v případě lip na náměstí podle projektu nejde o je-
jich výměnu, jak píše v závěru svého článku M. Valečík. Mají být nahra-
zovány nízkými trvale upravovanými stromky vsazenými do kontejnerů. 
Případné vysazení mladých stromů do prostoru pokácených lip, tedy do 
prostředí rozkládajících se kořenových systémů, nemůže dopadnout dobře. 
Údržba nových stromů zasazených do kontejnerů, včetně jejich zalévání 
a ošetřování, v jejich novém počtu, bude jistě nákladnější než rozumné 
a nepřehnané ošetřování stávajících lip. 

Neobětujme plochu našeho Náměstí ani stromy zde rostoucí neuváže-
nému a historicky neodpovídajícímu projektu – jakémusi experimentu 
projekční fi rmy v památkové zóně. Své si k tomuto projektu jistě řeknou 
pracovníci památkové ochrany, ministerstvo kultury i další zaintereso-
vané organizace.

Jedním z kroků k záchraně lip má být nedávno podaný podnět pro jejich 
vyhlášení za památné stromy. K podání takového podnětu je oprávněn 
každý občan státu, a tedy i našeho města, a uvést v něm lze své konkrétní 
důvody. Předání podnětu lze uskutečnit na odboru životního prostředí 
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. Je třeba věřit, že společným úsilím 
se podaří zachránit nejen lípy, ale i původní historický ráz našeho Náměstí. 
Dosavadní podpisové akce za záchranu stromů byly vyhodnoceny jako ne-
platné, tj. neobsahující všechny potřebné náležitosti.   Ing. Antonín Dvořák

Pravidelná nabídka knih
v Městské knihovně Velké Meziříčí

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli, řekl 
Heinrich Heine, německý spisovatel, publicista a esejista, který žil 
v letech 1797 – 1856. Byl to přední básník 19. století, některé jeho básně 
zlidověly. Je také autorem i této věty, u které mrazí: Tam kde se pálí knihy, 
posléze se upalují lidé…

Budu se snažit vybrat vám knihy, u kterých sice také mrazí, u každé 
ovšem jinak. A slibuji, že vás nebudu upalovat, když si nevyberete tyto 
tituly, ale nějaké úplné jiné!

První zamrazení: Thriller ze 
známé edice Class nakladatelství 
BB/art Krev mé krve britského autora Johna Harveye. Už patnáct 
let uplynulo od chvíle, kdy zmizela mladá dívka, Susan Blacklocková. 
Čerstvý důchodce, detektiv inspektor Frank Elder, se dosud nevyřeše-
ným případem trápí. Tehdejší hlavní podezřelí, Shane Donald a Alan 
McKiernan, jsou toho času ve vězení, odsouzení za brutální znásilnění 
a vraždu jiné mladé dívky. V současné době je ale Donald podmínečně 
propuštěn, ocitá se na svobodě, což inspektora Eldera nutí vrátit se do 
minulosti. Shane se po propuštění ztrácí z dohledu, mizí neznámo kam 
a současně dojde k další vraždě mladé dívky. Vyhraje zkušený inspektor 
nebo rafi novaný vrah? Jistě se to dočtete ke své spokojenosti.

Zamrazení druhé hororové: Brama Stokera nezná jen málokterý 
milovník hororů a strašidelných příběhů. Vždyť tento britský spisovatel 
irského původu (1847 – 1912) je autorem proslulého Draculy. Dnes vám 
však nabízím méně známý, ale stejně brilantní Hadí zámek. Příběh, 
v němž ožívá temná legenda, legenda o strašlivém monstru, a krajem se 
opět šíří strach…

Knihou o dobrém stárnutí by se daly nazvat Hodiny klavíru, zatím 
poslední dílo Ludvíka Vaculíka (1926). Nejnovější Vaculíkova kniha 
Hodiny klavíru, vybavená podtitulem Komponovaný deník 2004–2005, 
se odvíjí ve dvou námětových liniích. Jednou jsou osudy Literárních no-
vin v daném období, druhou spisovatelovo docházení a nedocházení na 
soukromé hodiny klavíru, kteréžto pozdní prožívání role žáčka mu mělo 
být spoluobranou proti duševnímu i tělesnému chátrání. Ale centrálním 
tématem tohoto „komponovaného deníku“ je něco jiného, s vyjmenova-
nými náměty jen volně souvisícího. Totiž uplývání času, směřování ke 
konci, příprava k nebytí, a přece vzdorování tomu všemu. Ptáte se, kde 

tady čeká zamrazení? Právě v uvědomění si nesmiřitelného plynutí času, 
v onom nevyhnutelném směřování ke konci. Ve Vaculíkově vzdoru ale 
můžeme najít úlevu a naději.

Čtvrté zamrazení nám zprostředkuje šest záhadných a volně propoje-
ných povídek a novel o tajemství srdce, snů, zrcadel i záhadách minulosti. 
Tajemství je věčné, kulisy se mění. Dramatický příběh lásky a nenávisti 
v titulní novele Listy Markétě nás zavede nejprve do šedesátých let 
minulého století, kdy se na rekreačním zámečku setkávají dvacetiletí 
vrstevníci Tony, Shane a Markéta i její stárnoucí muž, lékař Vilém Ryba. 
Jejich osudy se proplétají až do let devadesátých, kdy do příběhu vstupuje 

Markétina dcera Dora: historie se 
opakuje a vše osudově vrcholí. Jsou 
příběhy, které se možná nikdy ne-

staly, ale přesto je všichni známe: zážitky na pomezí snů, vzpomínek 
a nejasných tušení… Tuhle knížku pro vás napsala Tereza Brdečková 
(1957), novinářka, kritička a teď již i spisovatelka.

Poslední, páté zamrazení, je aspoň pro mne opravdu zamrazením do 
hloubi duše. Jedná se o knihu Rok kohouta známé spisovatelky Terezy 
Boučkové (1957), chartistky, svého času uklízečky, dcery Pavla Kohou-
ta, bytové herečky a skvělé autorky Indiánského běhu a dalších próz 
a především mediálně známé matky 3 dětí. První dva chlapce Boučková 
adoptovala, pak otěhotněla a porodila vlastní dítě. Vždy byla neoblomnou 
zastánkyní práva handicapovaných či problémových dětí na dobrý život 
a pevně věřila, že výchova, zázemí, rodinný život a láska mohou z těchto 
dětí udělat šťastné, vyrovnané a spokojené lidi, rovnocenně zapojené do 
života společnosti. O tom, jak dopadla její víra a snaha si přečtěte v tomto 
autobiografi cky laděném románu. Drásavě upřímná zpověď ženy, které 
se rozpadá život, sny i ideály, a která horko těžko hledá zbytky síly, aby 
znovu dokázala i přes všechna obrovitá zklamání žít se zbytkem své 
rodiny… Na internetu, na webové stránce www.knizniweb.cz/jnp/cz/
literarni_kavarna/recenze/Rok_kohouta_ocima_Terezy_Brdeckove.ht-
ml si můžete přečíst úchvatnou a přesnou recenzi na Rok kohouta z pera 
autorky, o které jsem psala výše, také Terezy, také narozené v roce 1957, 
ale Terezy Brdečkové.

Věřím, že si u nás nejen vyberete, ale splníte si i nějaké fajnšmekrovské 
čtenářské přání. A ať už budete číst proto, abyste si zapamatovali, anebo 
proto, abyste zapomněli, my budeme šťastné, když prostě BUDETE 
ČÍST.

Těším se zase za dva měsíce na shledanou      J. Šumpelová, MěK VM

VYBERTE SI SVÉHO AUTORA

Naše první setkání s ing. Jánem Regendou se usku-
tečnilo na sklonku loňského roku na sádkách v Mos-
tištích. Tehdy nabídl, že bychom si zajímavé povídání 
o rybách i rybníku mohli zopakovat. Třeba na našem 
tradičním letním táboře u Znětínského rybníku. Svůj 
návrh skutečně zrealizoval. 

Z naplánované jedné návštěvy byly nakonec dvě. Jan 
Regenda s námi strávil celé páteční a dokonce i nedělní 
odpoledne. V pátek nám předvedl pitvu kapra a pstru-
ha, při níž dětem vysvětlil rozdíly ve stavbě těla těchto 
dvou ryb. Nejvíc samozřejmě zaujaly plynové měchýře, 
ale taky mozek ryb a délka neporušené míchy kapra. 
A opravdu nevěřícně jsme koukali na to, když malinko 
osolené srdíčko kapra, který byl už skoro dvě hodiny 
po smrti, začalo tlouct. Ten den jsme ještě pozorovali 
plankton a různé rybí parazity pod mikroskopem. 

V neděli odpoledne přijel J. Regenda zas. Tentokrát 
se čtyřmi velkými kapry. Měl v plánu uvařit nám z nich 

rybí polévku a kapří nugety. Předvedl, jak rybu zabít, 
zbavit vnitřností a fi letovacím nožem vytvořit fi lety. 
Pak už jsme mohli nastoupit my. Pomáhali jsme s krá-
jením zeleniny a obíráním masa do polévky. Krájeli 
jsme maso na nudličky. Obalené v mouce a paprice 
jsme je pak osmahli na pánvi. Na polévce i nudličkách 
z kapra jsme si moc pochutnali. A přemýšleli o tom, 
že naše polní kuchyně za těch deset let tábora takové 
vaření ještě nezažila. 

Dověděli jsme se toho opravdu hodně. Nejen ze 
zajímavého povídání. Na všechno jsme mohli zblízka 
kouknout, sáhnout si a díky velmi vstřícnému přístupu 
se nikdo nebál zeptat na cokoliv, co ho o rybách zajíma-
lo. Děkujeme nejen Janu Regendovi, ale i jeho manželce 
a malému synkovi, že s námi na táboře strávili tolik 
dnes drahocenného času. Určitě si na vás vzpomeneme 
minimálně o Vánocích .

Text a foto: Mladí ochránci přírody z Borů

S jedinou vstupenkou do všech muzeí 
a galerií zřizovaných krajem Vysočina

Od 1. září 2008 postačí do všech muzeí a galerií, které zřizuje kraj 
Vysočina, jediná vstupenka. Ta svého držitele opravňuje ke 12 vstupům 
do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Vstupenku ve 
třech variantách – plné vstupné za 120 korun, snížené vstupné za 60 
a vstupné pro školní třídy za 300 korun – lze zakoupit ve 4 muzeích, 4 
jejich pobočkách a 3 galeriích v kraji Vysočina.

Používání jednotné vstupenky je velice jednoduché. Na její zadní 
straně je uveden seznam muzeí a galerií, v nichž lze vstupenku koupit 
a uplatnit. Při každém vstupu bude razítkem postupně označováno jedno 
z 12 volných políček na zadní straně vstupenky až do jejího vyčerpání 
s dvanáctým vstupem. „Cílem pilotního projektu společné vstupenky je 
umožnit přístup široké veřejnosti do krajských kulturních zařízení za lido-
vé vstupné. Chtěli bychom přilákat zejména rodiny s dětmi, školní mládež 
i seniory. Doufám, že se projekt společné vstupenky osvědčí a podstatně 
se zvýší,“ uvedla radní pro oblast kultury Jana Fischerová.

Další výhodou je přenosnost. Vstupenka není totiž vystavena na jméno, 
a tak ji lze zapůjčit přátelům. Navíc ji držitel může použít k opakovaným 
návštěvám různých výstav v jednom kulturním zařízení. Pro zájemce je 
připraven i informační leták, který obsahuje seznam a kontakty na jednot-
livá zařízení včetně přehledné mapy. Společná vstupenka s plným a sníže-
ným vstupným bude mít platnost do 31. 12. 2009, vstupenka pro školy do 
30. 6. 2009. Poté bude celý projekt vyhodnocen a případně upraven.
Seznam muzeí a galerií, které lze navštívit v rámci společné vstupenky:

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muze-
um Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny 
Třebíč, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v  
Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní ga-
lerie Vysočiny v Jihlavě.  Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Nejen lípy, ale i historický charakter velkomeziříčského náměstí je ohrožen

Jak jsme na táboře pitvali ryby a pak je snědli

Kraj Vysočina již od roku 2003 
systémově podporuje obce, u nichž 
je podíl počtu dětí do patnácti let 
na celkovém počtu obyvatel větší 
nebo roven 25 %. Důvodem podpo-
ry kraje Vysočina je nedostatečná 
výše státní dotace na 1 žáka/dítě zá-
kladní a mateřské školy, jež u obcí 
s velkým podílem dětí způsobuje 
finanční tíseň, kterou jsou obce 
schopny z vlastních rozpočtových 
zdrojů řešit jen s velkými obtíže-
mi. V letošním roce se nevyhovující 
systém fi nancování škol zásadně 
nezměnil, vývoj výše příspěvku 
na žáka dokumentuje následující 
přehled:
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Příspěvek na žáka ve státním rozpočtu (Kč)

 904 1 221 1 221  1 282  1 320 1 360

Skutečná výše příspěvku na žáka (Kč)

 927 1 259 1 259  1 332  1 377 1 413

„Rozdíl mezi výší příspěvku 
ve státním rozpočtu a skutečnou 
výší příspěvku je způsoben tím, že 
příspěvek ve státním rozpočtu se 
počítá na žáky „starého“ školního 
roku, krajský úřad pak přidělenou 
částku  rozpočítá na jednotlivé obce 
dle počtů žáků aktuálního školního 
roku a protože počty žáků klesají, 
vychází vyšší částka,“ vysvětlil 
hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil.

V letošním roce bude Zastupitel-
stvu kraje předložen ke schválení 
návrh k rozdělení pomoci na zákla-
dě výše popsaných kritérií celkem 

ve výši 80 tisíc korun. V případě, 
že zastupitelstvo materiál schválí, 
bude obci Ždírec na obecní účet 
připsána částka 31 tisíc korun (114 
obyvatel, 31 dětí do 15 let), obci 
Slavníč bude poukázána částka 
11 tisíc korun (43 obyvatel z toho 
11 dětí do 15 let) a obci Panenská 
Rozsíčka kraj pomůže částkou 38 
tisíc korun (135 obyvatel z toho 38 
dětí do 15 let). Kraj Vysočina roz-
hodnutím krajského zastupitelstva 
pošle těmto obcím na každé dítě do 
15 let částku 1.000 korun.

Podle statistiky počtu obyvatel 
v obcích na Vysočině klesl a nyní 
stagnuje počet obcí, které vykazují 
podíl dětí do patnácti let na celko-
vém počtu obyvatel větší nebo roven 
25 %. Zatímco v roce 2003 byl pří-
spěvek vyplacen 11 obcím v celkové 
výši 449 tisíc korun, v roce 2004 
příspěvek kraje získalo 10 obcí a to 
ve výši 552 tisíc korun a v  roce 2005 
příspěvek od kraje Vysočina odešel 
7 obcím v celkové výši 274 tisíc ko-
run. Od roku 2006 určeného limitu 
dosahují pouze 3 obce. V minulosti 
byly příjemcem této formy pomoci 
např. obce Javorek, Račice, Nová 
Ves u Nového Města na Moravě, 
Kojatín nebo Zadní Vydří.

Naopak obcí, jejichž podíl dětí 
do patnácti let na celkovém počtu 
obyvatel menší nebo roven pouze 
5 %, je na Vysočině 11.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí, 
Krajský úřad kraje Vysočina

Finanční výpomoc kraje Vysočina obcím 
s vysokým podílem školních dětí

Veřejné sbírky: Na Vysočině historicky 
nejvíce pomáhaly v době povodní 

Od roku 2006 povolil Krajský úřad kraje Vysočina už šest desítek 
veřejných sbírek. V regionu jde v případě obcí či jednotlivců o jedinou 
instituci, která může zastřešovat agendu veřejných sbírek, kontrolovat 
účel a dozírat nad jejich konáním. Za poslední tři roky (od r. 2006) činil 
výtěžek z ukončených a vyúčtovaných sbírek cca 3,4 mil. Kč. Nejčastější 
sbírky ohlašovaly obce, farnosti a občanská sdružení.

„Ze statistik Krajského úřadu kraje Vysočina lze vyčíst, že jednodenní 
sbírky se vyskytují jen ojediněle, a to v případě různých benefi čních kon-
certů, častěji evidujeme delší trvání veřejných sbírek. Pokud jde o účel 
sbírek, pak jednoznačně vedou sbírky ve prospěch oprav kostelů, kapliček, 
velice často se objevují rekonstrukce např. varhan, ale i sbírky ve prospěch 
nemocných a postižených lidí nebo za účelem vybavení různých center pro 
tyto občany,“ uvedla Marie Vostálová z Krajského úřadu kraje Vysočina, 
která má veřejné sbírky v našem regionu už několik let na starost.

Od roku 2006 do současné doby činil výtěžek z ukončených a řádně 
vyúčtovaných sbírek 3,4 mil. Kč. Dalších 28 veřejných sbírek právě 
aktuálně probíhá. V letošním roce bylo přijato již 13 nových oznámení 
o konání veřejné sbírky. V těchto případech jde například o podporu 
vybudování zdravotního střediska v Paraguai, výstavbu a zatraktivnění 
expozic v ZOO Jihlava, zlepšení výživy a péče o chovaná zvířata nebo 
o fi nanční pomoc pro pořízení a umístění plastiky medvěda brtníka.

Přehled počtu veřejných sbírek na Vysočině
vč. výtěžku u ukončených sbírek

 2006 2007 2008 (1–7)
Počet sbírek (i probíhajících) 21 26 13
Vybraná částka (v příp. ukonč. sbírek) 1.359.300 2.024 000- 52.100

Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Krajský úřad kraje Vysočina
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ŘÁDKY NA NEDĚLI
V těchto sídlištních zástavbách 

se staví nové trafostanice a veš-
keré napojování domů a staveb 
veřejného osvětlení stožárového 
typu se děje již zemními kabely. 
Osvětlení je prováděno dodavatel-
sky v rámci fi nancí na výstavbu inž. 
sítí a technické služby jen přebírají 
po kolaudaci tato díla do své správy 
a provozu. V sídlišti za gymnáziem 
byla na parkové stožáry nasazová-
na světla žárovková, která tech. 
služby v roce 1973 vyměnily za 
výbojkové. Na hlavní komunikaci 
ulice Nad Gymnáziem realizují 
tech. služby stavbu 13 ocelových 
stožárů o výšce 10 m s výložní-
kovými světly s výbojkovými 
zdroji a jejich napojení se provádí 
samostatným rozvaděčem naproti 
samoobsluze. Na tomto rozvaděči 
je ještě dnes osazena cedulka ROZ-
VADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚT-
LENÍ…, kterými byly vybaveny 
v té době všechny rozvaděče ve 
městě. Osvětlení sídliště Bezdě-
kov se provádí též dodavatelsky 
a na stožáry jsou již osazovány 
výbojkové zdroje. I toto osvětlení 
má samostatný rozvaděč umístěný 
vedle trafostanice tohoto sídliště 
v prostoru za školní jídelnou.

U malých stavebních obvodů, 
jaký byl např. v ulici Nad Tratí, 
prodloužení ulice Družstevní až 
ke koupališti, ulice Nová vedoucí 
z Karlova pod „šibeničním vrchem“ 
ke Spravedlnosti, v ulici Záviškově, 
v zástavbě vlevo sýpek až k dálnici 
obytnými chatami a v prostoru nad 
židovských hřbitovem až k tělesu 
dráhy, se ujímají staveb veřejného 
osvětlení a v některých ulicích 
i rozvodu n. n. zemním kabelem 
zase Technické služby města, jako 
jediný dodavatel těchto prací pro 
MNV, poněvadž v tehdejší době 
jiný dodavatel nebyl z důvodu, že 
jediná, k tomu určená fi rma Sta-

Zapomenutá výročí
9. díl

(Pokračování z čísla 28.)

Dopisy z Peru (11)
(Pokračování z čísla 28.)

Kondoři vědí, co se sluší a patří
Ahoj všichni,
zdravíme vás po pár dnech z Huarazu od Huascaranu (pozn. Huaraz 

je město, Huascaran hora. Nádherná…).
Když jsme se skulili z Misti, jeli jsme na dvoudenní výlet do Colca 

kaňonu, jakože pozorovat kondory. Ti jsou k vidění jen brzy ráno, když 
vysvitne slunce, plachtěj na termických proudech kaňonem nahoru. Spali 
jsme v městečku Cabanaconde, které bylo děsně vtipné. Všude hýkali 
oslíci jako o život, na náměstí postávali kovbojové a večerní bohoslužbu 
přenášeli rozhlasem na náměstí. Asi je příjemnější poslouchat slovo boží se 
skleničkou pisca v ruce, protože na náměstí bylo hodně lidí, v obrovském 
kostele se naším příchodem zvedl počet lidí o třetinu (Petra ležela, kolik 
bylo lidí v kostele?…:o)

Druhý den ráno jsme jeli v šest hodin narvaným autobusem k vyhlídce 
zvané Cruz del condor. Naštěstí vystupovali skoro všichni, jinak bychom 
se ven neprorvali, přeci jen nejsme ještě v tlačenici tak zdatní, jako místní 
stařenky – frontové bojovnice… Vysypali jsme se ven a první, co bylo, 
ňákej uniforma po nás chtěl 35 solů (cca 250 korun) vstupné. To nám 
přišlo za hodinu a půl nejistého čekání na kondory trochu přehnané, tak 
jsme jim řekli, že to nezaplatíme. A nastalo mé druhé dohadování ve 
španělštině, kde se mi opět zoufale nedostávalo minulých časů… Říkal, 
že to je vstupné do Národního parku, ale my byli v parku už dva dny a ni-
kdo předtím po nás nic nechtěl. Prostě jsme jim říkali, že to nezaplatíme 
a oni neměli vůbec žádné argumenty, co na to říct, tak opakovali dokola 
to samé, že to prostě musíme zaplatit a že to platí všichni a že to je na 
zlepšení parku. Když tam vidíte tu rozmlácenou prašnou cestu, tak se 
logicky ptáte, na jaké zlepšení… No, dohadovali jsme se tak deset minut. 
Vůbec je nenapadlo vyhrožovat policií či posadit nás do nejbližšího auto-
busu. Ve fi nále nám dali poloviční slevu a platili jsme jakousi peruánskou 
taxu. Na dotaz, proč Peruánci platí polovinu, 
mi také nedokázali odpovědět… A ještě nám 
řekli, ať ten lístek nikomu neukazujeme. Taky 
nám nedokázali odpovědět, proč to nevybírají 
na hranici národního parku, ale zrovna u vy-
hlídky na kondory (to nás štvalo asi nejvíc). No 
byli to šašci, jsme prostě v Peru…

V půl osmé jsme zaujali pozice na vyhlídce 
a uvařili si čaj. Kondoři nikde. Maličcí koli-
bříci se sice velmi snažili, sáli z květů jako 
diví, ale my čekali na kondory… Kolem osmé 
se na dně kaňonu objevilo něco jako moucha, 
postupně se to zvětšilo a dva kondoři tak ja-
kože prolítli, aby se neřeklo. Inu, kolik jich tu 
mají? Honza měl fotek spoustu, ale to mohl 
být jeden pták z dvaceti různých úhlů, že… 
No, po dvou hodinách čekání, před půl desátou 
jsme si řekli, že to stačilo, že musíme stihnout 
autobus zpátky do Arequipy, neb musíme stih-
nout přípoj do Limy, abychom se pak dostali 
do Huarazu (jsou teď svátky, všechny spoje 
byly plné). Tak jsme si sbalili naše skříně 
i s vařičem a šli na cestu vyhlížet bus, který 
měl jet v půl desáté.

Jelikož Kája má na foťáku nejlepší zoom, byl jediný, kdo kondora 
jakžtakž vyfotil. Radka to okomentovala slovy (prý nechtěně): No, tak 
Kája je jedinej, kdo toho ptáka má.

Náš autobus NAŠTĚSTÍ přijel až v deset, protože ve tři čtvrtě došlo 
k naprosto nečekané, úžasné, ohromné a ohromující exhibici. Zřejmě si 
přispali, ale jakože na omluvu, přilítli dva kondoři, opravdoví mackové, 
a nezůstávali jen v kaňonu, prolítávali pěkně nad vyhlídkou, až u silnice, 
prostě profíci, kteří věděli, co se pro turisty sluší a patří. Já ani nefotila, 
já na ně jen ohromeně zírala, jsou to fakt ohromný ptáci, na konci křídel 
krásně roztřepená brka, červené hlavy, podvozek elegantně složenej pod 
břichem, rozpětí křídel no minimálně… no prostě hodně, seshora jsou 
bílí, no to se prostě musí vidět. Mě to kupříkladu ohromilo víc než Machu 
Picchu (já vám říkám, že jsem kulturní barbar…)

Pak jsme nasedli do busu a čekala nás 30 hodinová cesta, přesun na 
sever sem do Huarazu. Jelikož byly jízdenky vyprodané, jeli jsme ňákou 
děsně drahou společností (Cruz del Sur), která nám servírovala večeři, 
snídani, oběd, prostě jak v bavlnce. Taky jsme zhlédli několik fi lmíků, 
Antonio Banderas (Take the Lead), Johny Depp (Piráti z Karibiku 2), 
Tom Hanks (Da Vinciho kód), pro mě teda jedna blbost větší než druhá, 
ale úplně jsme na pár hodin zapomněli, že jsme v Peru.

No, a v pátek večer jsme se ocitli v Huarazu, lilo jako z konve, všude 
mraky, počasí na treky jako dělané. Vrhlo se na nás klubko taxikářů, které 
jsme zarputile odmítali. Co nám vrtá hlavou je, jak všichni poznají, že jsme 
de la Republica Cecha. Dneska na trhu nás zas ňákej prodavač odhalil, 
a říkal, že sem jezdí do hor plno Čechů, že to pozná podle jazyka. Taxikáře 
jsme odpálili, hostel našli, sprcha byla skvělá V-Ř-E-L-Á a je nám zas dobře.

Dneska jsme se pofl akovali. Ráno jsme se viděli s Filipem, co provádí 
zájezdy v Peru pro S.E.N., ofotili jsme si od něj nějaké podrobnější mapy 
a zítra vyrážíme na pětidenní trek kolem nejkrásnější hory světa – Al-
pamayo. Od nás je vidět i Huascaran. Hory jsou tu naprosto nádherný, 
úplně jiný než na jihu, teď to je Cordillera Blanca, většina štítů kolem 
5–6 tisíc, se sněhovou čepicí, prostě fotogeničtí frajeři. Už ale na žádnou 
nepolezeme, půjdeme údolími, pěkně pianko obdivovat je jen zespoda.

Máme se výborně, ale přeci jen už se trochu 
začínáme těšit domů. Nejlíp se to pozná podle 
toho, že už MINIMÁLNĚ 2 týdny je naším 
nejčastějším tématem JÍDLO. To se dycky 
někdo z nás zamyslí a řekne: „Víte, co bych 
si dal/a?” A už to jede a na hodinu máme 
téma… Radka už nemůže ani vidět kuřata, 
Petra nějakou dobu nebude jíst vajíčka, chle-
ba nám leze i ušima, prostě musíme si pro 
maminky vymyslet, co budeme chtít uvařit 
na přivítanou…:o)

No, pro dnešek to stačí, mějte se všichni 
báječně, už se nám to tu krátí, ale Huascaran 
si užijeme do poslední minuty.

Zdravíme ze severu, jsme blíž rovníku a je 
tu podstatně tepleji.

Klára Dvořáková
Ještě mi nedá nezmínit naše opálení. Až 

v Praze potkáte slečnu, která bude sýrově bílá, 
ale bude mít úplně černé tlapky a obličej (al-
ternativně s bílými fl eky kolem očí od brýlí), 
tak je to někdo z nás. Postihlo nás tzv. peruán-
ské opálení..:o) Dlouhý rukáv a nohavice, ale 
na ruce a obličej slunce pere jako drak.

vební správa OSP Velké Meziříčí, 
musela budovat okresní město.

V roce 1964 dochází na náměstí 
k výměně dvou starých stožárů za 
nové. U kašny je to dvouvýložní-
kový, ve středu parkoviště třivý-
ložníkový, a na ně namontováno 

pět výbojkových svítidel. Podobný 
třívýložníkový stožár byl postaven 
na křižovatce před bránou. Všechny 
již byly napojeny zemním kabelem 
do sítě VO. Rok poté bylo z náměs-
tí prodlouženo stožárové osvětlení 
podél chodníku do Komenského 

ulice končící před bránou a v ulici 
Radnická byly namontovány na 
konzole rozvodu n. n. další vý-
bojkové zdroje. Tím byl celý střed 
města osvětlen světlem výbojek.

Před technickými službami v té-
to době stál velký úkol. Provést na 
průtahu státní silnice městem sto-
žárové výbojkové osvětlení, které 
by vyhovovalo normám k osvětlení 
silnic I. tř. Započalo se ulicí Soko-
lovskou v roce 1965 a byl to úsek 
od brány, kde už stožár stál, až po 
odbočku silnice do Františkova. 
Postupně pak byla každým rokem 
provedena jedna souvislá trasa 
osvětlení, byly to ulice Novosa-
dy, Hornoměstská po křižovatku 
Uhřínovská a od radnice po most, 
přes řeku Oslavu a celý úsek v ulici 
Karlov až po nový hřbitov, čímž byl 
dokončen průtah silnice. Tato velká 
akce pokračovala se stavbou stožá-
rového osvětlení v ulici Třebíčská 
po drážní podjezd, v části ulice 
Poštovní po ulici Bezděkov a do-
končena byla celou trasou v ulici 
K Novému nádraží. Dílo bylo ukon-
čeno rokem 1975 a vyžádalo si ná-
klad necelého milionu Kčs. Nebyla 
to akce dodavatelsky prováděná, 
všechny práce zajistili pracovníci 
technických služeb, ať už šlo o vý-
kopy, ukládání kabelů, výrobu 
a stavby stožárů, osazení světel, 
nové rozvaděče a zapojení. Toto 
osvětlení, pokud na některých úse-
cích nedošlo k přestavbě v rámci re-
konstrukce komunikace, jako např. 
v ulici K Novému nádraží nebo na 
Novosadech, slouží až dodnes.

V roce 1971 bylo ve městě 911 
světel, z toho 506 výbojkových 
55 % a 405 žárovkových, spotřeba 
el. energie dosáhla za rok 282 tis. 
kWh a náklady na provoz a moder-
nizaci činily 338 tisíc Kčs.

Věruš Pavliš
Foto: archiv VP

V roce 1964 dochází na náměstí k výměně dvou starých stožárů za nové. 
U kašny je to dvouvýložníkový, ve středu parkoviště třivýložníkový.

Ve tři čtvrtě na deset přilétli dva kondoři, opravdoví 
mackové, a nezůstávali jen v kaňonu, prolítávali pěk-
ně nad vyhlídkou, až u silnice, prostě profíci, kteří 
věděli, co se pro turisty sluší a patří. Foto: archiv KD

S páterem Janem Peňázem se rozloučily také děti, i ty nejmenší. Při-
nesly mu hořící svíčky, ale i růže.

Rozloučení proběhlo na poslední mši, kterou otec Jan sloužil ve velko-
meziříčském kostele v neděli 24. 8. 2008.              Text a foto: Iva Horká

Naposledy s Janem Peňázem…

Tříměsíční bígl jménem Beník 
je od konce srpna letošního roku 
právoplatných nástupcem záchra-
nářského psa velkomeziříčských 
lyžařů. 

Členové zdejšího Ski klubu ho 
totiž do svých řad přivítali krátce 
poté, co se rozloučili s jeho třinác-
tiletým předchůdcem. 

„To nebyl žádný vořech, ale vy-
cvičený záchranář, který spolehlivě 
dovedl každého, kdo to potřeboval 
z Liškovky dolů do města,“ zaznělo 
mimo jiné na adresu čtyřnohého 
hrdiny, jenž spokojeně odpočívá 
v psím nebíčku. 

„Uvidíte za rok, co všechno bude 
tenhle Beník umět. Třeba kdyby 
tady na Fajťáku někoho zasypala 
lavina, můj pejsek ho dokáže na-
jít,“ řekl odhodlaně majitel obou 
čtyřnohých miláčků Pavel Pálka 
z Velkého Meziříčí. 

Křtu, který proběhl na pódiu 
u skibaru ke konci srpna, se ujal 

 Kmotr Leoš Chytka z hudební skupiny Kozénka Band Velké Meziříčí křtí 
nového horského psíka zdejšího Ski klubu, jehož drží v náručí majitel 
Pavel Pálka z Velkého Meziříčí.                                       Foto: Iva Horká

Kozénka Band zahrála na tanečním výletě u skibaru na Fajťáku 
koncem srpna. Jako host s ní vystoupil Josef Vaňhara s pozounem. 

 Foto: Iva Horká

Členové zdejšího lyžařského klubu
 pokřtili záchranářského psa

Leoš Chytka, frontmen kapely 
Kozénka Band. Ta se postarala 
o to, že zásobovala přítomné nejen 
hudbou, ale i humorem. 

Aby se Benovi II. dařilo mini-
málně tak dobře jako Benovi I., to 
stvrdila jemná sprška špiritusu, 
zvaného pálkovice. Ač má čisto-
krevný psík, jehož rodiče pocházejí 
z Anglie, urozený původ doložený 
průkazem, proceduru nesl jako 
správný džentlmen statečně. Patrně 
předvídal, že po ní přijde „sladká“ 
odměna. Dárků se mu totiž sešlo 
požehnaně – od dobrého žrádýlka, 
přes neméně chutné pamlsky až po 
nutné hračky pro tento věk.

Že šlo o vydařenou recesi, kte-
rou na svého strýce nastražil sám 
manažer klubu Jiří Pálka, bylo jas-
né naprosto všem. Ti to ale považo-
vali za nevšední zpestření zdánlivě 
obyčejného letního večera s  dob-
rým pitím, jídlem, hudbou a taneč-
kem.                                Iva Horká

PRÁZDNINOVÁ RECESE
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Aniž bychom si to v danou chvíli uvědomili, k poslednímu rozhovoru pro 
týdeník Velkomeziříčsko jsme se sešli v symbolickou osmnáctku. Osmnác-
tého srpna 2008. Symbolickou proto, že dnes již bývalý velkomeziříčský 
děkan, sedmapadesátiletý Jan Peňáz, působil v našem městě právě 
osmnáct let. K prvnímu srpnu letošního roku byl jmenován farářem ve 
Křtinách, v průběhu srpna proběhla předávka farnosti novému děkanovi 
a prvního září už otec Jan odcházel. 

Jak vzpomíná na období, které je stejně dlouhé jako dospívání člověka 
do plnoletosti, jsme si povídali přes tři hodiny. Paradoxní je, že některé 
věci jsem se o něm dozvěděla až během loučení. Ale tak to někdy prostě 
je. Možná, že na tom budete vy, kteří se začtete do následujícího textu, 
podobně. Nejsou to Řádky na neděli, které jste byli od pátera Peňáze zvyklí 
čítat v pravidelné rubrice v našich novinách, ale povídání o někom, kdo 
je psával. Je o Janu Peňázovi. Iva Horká

*První otázka samozřejmě směřuje k Vašemu odchodu, neboli pře-
ložení z Velkého Meziříčí do mariánského poutního místa ve Křtinách 
u Brna. Stalo se tak po osmnácti letech. Upřímně – čekal jste to?

Nečekal. Měl jsem takovou myšlenku, že tady ve městě nemůžu být 
napořád, až do smrti, přesluhovat. Tak jsem si řekl, že určitým limitem 
by byl odchod do civilního důchodu, což u mne připadá v úvahu tak za 
pět let, pokud to stát neprodlouží. Přemýšlel jsem, že až nastane tento 
čas, nechci opustit službu, tuto církevní práci, ale přitom bych rád dopřál 
městu mladou krev. A protože my kněží sloužíme až do pětasedmdesáti, 
uvažoval jsem, že ideální by bylo jít do Netína. Už jsem měl dokonce 
i takovou vizi, že tam bude třístá pouť v té době, takže bych si v pátek 
převezl nábytek, v neděli ráno bych šel s poutníky z Velkého Meziříčí 
do Netína, oni by pak jeli zpět domů a já bych tam už zůstal. No a ono to 
přišlo o pět let dřív a trochu jinak…

*To mne překvapuje, že jste to měl dopředu a tak do detailů naplá-
nované, a zrovna Vy. Čekala bych, že právě duchovní se řídí heslem 
»člověk míní, pánbůh mění«…

Boží řízení je složité, někdy nepochopitelné, těžké a mnohdy nečekané, 
s tím nic nenaděláme. Moc se mně líbila slova jednoho z farníků, který 
mi při loučení řekl: „Starý strom se nepřesazuje. Ale my přece nejsme 
ještě staří!“ A druhý pravil, že církev je putující a člověk je vlastně tako-
vý poutník po božích cestách, který brázdí celou Evropu, a on že mi při 
tom putování do Křtin přeje hodně štěstí a božího požehnání. A já jsem 
si uvědomil, že to tak je. Plánujeme si svůj směr, který se však mnohdy 
stočí jinam. Jako moje boží cesta, ta vede do Křtin. 

*Máte představu o tom, jak přesuny kaplanů a farářů fungují v ji-
ných zemích?

Například ve Francii je při těchto výměnách naprosto běžná praxe, 
že kněz působí v diecézi, kde dosáhne určitého postavení, třeba se stane 
profesorem nebo odpovědným v semináři, dejme tomu na severu, a po 
určitých letech – desíti dvaceti – je jmenován pomocným biskupem klidně 
na jihu, na úplně opačné straně země. Což představuje pět set kilometrů. 
A tam udělá praxi jakoby biskupského kaplana a po pěti deseti letech je 
biskupem jmenován natrvalo třeba na západ. Věrnost místu nectí, takže 
se nemůžeme divit, že se to děje. Je to prostě potřeba.

*Jak jste vnímal, když Vám tato nabídka, mohu-li to tak nazvat, byla 
sdělena? A jakým způsobem taková „transakce“ probíhá?

Musím říct, že díky mému postavení a nepochybně i věku se mnou bylo 
jednáno velice korektně. Ve všech diecézích má tohle na starosti generální 
vikář. V současné době je jím Mons. Jiří Mikulášek. A ten mi letos na 
jaře řekl: „Stav se za mnou na chvilku, něco Ti chci říct.“ 

*Připustil jste si v tu chvíli myšlenku, že by mohlo jít o tuhletu věc?
Ne, ani na chvíli. My se dobře známe, tykáme si, on byl přede mnou 

kaplanem v Jedovnicích, a tak jsem ani nepřemýšlel, o čem se mnou hod-
lá mluvit. Napadlo mne jen to, že mi asi chce dát nového kaplana nebo 
něco podobného. Že prostě půjde o běžnou konverzaci. Ale že by mělo 
jít o přeložení, to mě skutečně vůbec nenapadlo. Tak jsem k němu přišel 
a ptám se: „Cos chtěl, Jiří?“ „No zeptat se Tě, jestli bys šel do Křtin,“ 
odpověděl. Tak v té chvíli jsem to všechno rázem pochopil, že je konec, 
změna, prostě – lavina se uvolnila…

*A co jste mu odpověděl?
Že nemám žádné námitky, jen bych si přál, abych tady mohl dotáhnout 

letní poutě, protože tohleto jednání se konalo 28. dubna. A on řekl: „Máš 
týden na rozmyšlenou.“ Nakonec z toho bylo sedmnáct dní přemýšlení, 
po němž jsem za ním přijel a oznámil mu svoje rozhodnutí. Že to při-
jímám.

*A kdybyste řekl, že raději zůstanete ve Velkém Meziříčí, vyhověl 
by Vám?

Nevím, co by udělal. 
*Volala jsem panu vikáři a on mi sdělil, že důvodem změny byl vy-

soký věk P. Prnky a biskupství tedy potřebovalo vyhledat adekvátního 
nástupce se speciální kvalifi kací. A tu podle jeho slov máte právě Vy. 
Říkal, že se u Vás snoubí letitá praxe s vedením farnosti a potřebné 
zkušenosti poutníka, a proto jste byl vhodným kandidátem do Křtin, 
jednoho z nejznámějších poutních míst u nás. Připustil ale, že kdy-
byste nabídku nepřijal z jakéhokoliv  důvodu, patrně by hledal jiného 
vhodného nástupce. Neměl jste zkusit odmítnout? 

Ne, to jsem nechtěl, vložil jsem svůj osud do božích rukou. Přijal jsem 
to s jedinou podmínkou, abych nemusel odejít už k prvnímu červnu. Jak 
už jsem zmínil, chtěl jsem netínskou a velehradskou pouť dokončit… Ale 
také se domnívám, že důvodem bude asi věk pátera Prnky. Osmdesát dva 
let je osmdesát dva let. Já ještě nejsem starý – tedy doufám – a mohu začít 
novou etapu života a určité věci zvládnout. Víte, musím též podotknout, 
že je teď trošku v módě velké střídání kněží. Nakonec by to mohlo do-
padnout tak, že by mne přeložili třeba za rok, za dva…Těžko říct…Už je 
rozhodnuto a nemá smysl o tom nadále spekulovat…

*Pro Vás nové působiště není zcela neznámé, Křtiny jste navště-
voval často při svých cestách, takže se s Tomášem Prnkou znáte od 
dřívějška?

Jistě. Vždyť byl kdysi mým nadřízeným. Já jsem byl kaplanem v Je-
dovnicích a on děkanem. Přišel do Křtin v roce 1973, bylo mu tehdy 47 
let. Slouží tam úctyhodných pětatřicet let. Teď mu je 82, ale je vitální, 
čilý a vstřícný, zvláště k nám poutníkům. Potom jsme se potkávali, když 
jsme chodili na Velehrad. On nás vždycky přivítal v kostele a pak v hos-
tinci U Farlíků, kde všem zaplatil gulášovou polévku – ideální večeři pro 

poutníka, protože jsou tam soli, minerály, tekutiny a tak. A druhý den 
i v tomhle úctyhodném věku s námi vždy v té etapě kráčel takových sedm 
kilometrů. Nešel s námi pouze jednou, když byl těsně po operaci.

*Takže Vy mu teď budete dělat šéfa. A on zůstane i nadále, doslouží 
tam? 

Vypadá to tak. Je jmenován knězem na odpočinku a kaplanem zároveň, 
přesněji výpomocným knězem-kaplanem. Já budu farářem. Děkanství 
tam není, to má sídlo v Blansku a děkan je v Jedovnicích. Počítám, že 
bych se od otce Tomáše mohl ještě 
ledacos přiučit a tak nějak nenásil-
ně po něm vše převzít. Doufám, že 
se nám to oběma podaří. Taková 
je moje představa, nakolik se na-
plní, ukáže čas. To nikdo nikdy 
neví…Vím však, jak pěkně se to 
podařilo s mojí maminkou. Vedla 
farní domácnost pro mě a všechny 
kaplany a v některých dnech se 
musela postarat o kněze z celého 
děkanství. Když už sama nemohla 
práci vykonávat, chodila jí pomáhat 
Marie Malcová. Plynule a postupně 
ji vystřídala a stala se tak ,mámou’ 
nás všech kněží. 

*S jakými pocity vstupujete do 
nového působiště? Lidé prý pode-
pisovali petici, že nechtějí jiného 
kněze, protože otec Tomáš udělal 
pro obec a farnost za ta dlouhá 
léta spoustu oceněníhodné prá-
ce…Tedy alespoň tak nějak to 
vyznívalo z televizního příspěvku, 
který odvysílala Česká televize.

Naštěstí jsem ten šot neviděl 
a ani jsem ho vidět nechtěl. Víte, 
ono to mohlo být trošičku zmani-
pulované, soudím alespoň podle 
toho, co jsem slyšel a jak jsem byl 
informován. Ale osudy petic jsou 
všelijaké, a tak o nich ani nepře-
mýšlím. Osobně chci vycházet jak 
s páterem Prnkou, tak s tamními 
farníky v dobrém a já věřím, že 
nám to bude dopřáno. Vždyť všude 
žijí rozumní lidé, ne?

* V době, kdy vyjde tento roz-
hovor, tedy 3. září, už budete ve 
Křtinách. Máte nějaký plán, co 
uděláte? 

Zatím nevím, ale zvažuji nabídku 
na duchovní přestávku. Mohl bych 
vyrazit k nějakému známému knězi 

a u něj si trochu odpočinout. Protože, jak říkám, páter Prnka 
je čilý, on by si těch pár dní beze mne poradil.

*Tak s největší pravděpodobností ano. A on tam byl 
doposud sám?

Byli dva – on a kaplan, který teď odchází. Je překládán do 
Drnovic a během září odchází.

*A od Vás se očekává co? 
Nevím. Každopádně taková ta klasická činnost – věnovat 

se lidem, kteří tam trvale žijí a tvoří farnost. Pak příchozím 
poutníkům, protože jsem prý člověk s bohatými zkušenostmi, 
a samozřejmě kostelu. 

*Co považujete za svůj největší osobní úspěch, který se 
Vám podařil během svého působení v našem městě?

Těžko říct, aby to nebyla jenom taková jedna jediná perlič-
ka. Rozhodně jsou to zážitky milé, překvapivé, nesmazatelné. 
Jiné hodnocení asi musíme nechat na jiných…

*Já bych přece jenom od Vás ráda slyšela pár věcí, kte-
rých si ceníte…Třeba nějaké opravy nebo novinky, se kte-
rými jste přišel. Mám na mysli, jak jste lidi inspiroval coby 
poutník, spousta jich získala pozitivní vztah k putování, 
a tak. Osobně jsem Vám například vděčná, že jste zavedl 
velkomeziříčskou letní pouť…

Vpodstatě jste to řekla všechno za mě. Opravy určitě, hlavně 
letos nová fasáda k  významnému výročí, aby kostel zářil, pak 
ty poutě a putování taky. I když jsem se do toho příliš nehrnul, 
řekli mi: „Pojď s námi do Říma.“ Tak jsem šel. Bez reptání či 
stěžování si chci jen připomenout, že v předešlém působišti 
byly problémy s úřady, když jsem chtěl nějakou pouť v tamních 
vesničkách udělat. Lidé chtěli, úředníci ne. Tak jsme museli 
hledat kompromis. No a tady jsem pak ty zkušenosti zúročil.

*Je něco, co jste chtěl ještě udělat nebo dokončit a už se 
Vám to nepodařilo?

Jsou to spíš takové technické věci. Chtěl jsem udělat 
průjezd za farou, kolem řeky, abychom mohli s auty jezdit 
zadem, od parkoviště za Kooperativou.

Pak taky, když jsem přišel poprvé do Uhřínova a viděl na 
oltáři kříž a u něho dvě krásné sochy svatého Cyrila a Me-
toděje, ale pod ním by měla být spíše socha svatého Jana 
a Panny Marie, ti byli pod křížem. Přál jsem si proto, aby 
tam takové sochy byly, a dělal jsem všechno možné, abych 
to uskutečnil. Jenomže sochař, kterého jsem měl domluve-
ného, onemocněl, a nakonec jsem byl přeložen, takže už to 
nedopadlo. Ale zase – je zajímavé, že zrovna ve Křtinách 
dvě takové sochy jsou. Mohl jsem nechat udělat odlitek 
a sochy odlít. No jenomže už v Uhřínově nejsem, tak to asi 
zůstane postaru.

A ještě jednu věc bych rád přidal – kdysi jsem měl takovou 
vizi, že by tady ve Velkém Meziříčí mohla být církevní škola. V každém 
děkanství totiž může být. Diskutovalo se o tom v jednom období poměrně 
živě, ale nakonec z toho taktéž sešlo.

*K poslední otázce mne inspirovalo Vaše loučení s farníky na mši 
v červenci, kde jste řekl: Když Bůh bere, současně i dává. Co myslíte, 
že v souvislosti s touto změnou připravil pro Vás? 

Jistě mi bere zaběhnutou praxi, tu spoustu už dopředu nalinkovaných 
stránek v knize života…A předkládá mi zcela čisté listy… 

Text a foto: Iva Horká

Narodil se 29. 6. 1951 v porod-
nici v Novém Městě na Moravě 
manželům Marii a Janu Peňázo-
vým. Byl pokřtěn v nemocniční 
kapli 3. 7. Dětství prožil s o rok 
a půl mladším bratrem Josefem 
a o čtyři roky mladší sestrou Marií 
ve Slavkovicích.

Studoval SVVŠ v Novém 
Městě na Moravě, od šestnácti 
Carnotovo lyceum v Dijonu, nej-
lepší tradiční střední škola v kra-
ji. (Dijon  – město na východě 
Francie v departmentu Côte-d’Or 
a regionu Burgundsko. Má 151 000 
obyvatel. Nedaleko města pramení 

řeka Seina.)
Tam se dostal na základě výbě-

rového řízení a po složení zkoušek 
z francouzštiny. Náročné studium 
trvalo tři roky (1967–1970).

Maturoval z francouzského 
a českého jazyka, fi lozofi e, přírod-
ních věd, matematiky, fyziky, che-
mie, hudební a tělesné výchovy. Po 
maturitě se vrátil zpět domů.

Půl roku studoval agronomickou 
fakultu tehdejší Vysoké školy ze-
mědělské v Brně.

Od září 1971 pak nastoupil do 
semináře v Litoměřicích, poté 
absolvoval dva roky vojnu a potom 

tř i roky 
dokončoval 
studia.

1978 
– ukončení 
studia na 
bohoslovec-
ké fakultě, 
svěcení 
v Brně a 9. 
7. 1978 
primice 
v Jamách na 
Žďársku.

Služba: 
Vranov 
u Brna 
– 4 měsíce. 
Jedovnice 
u Blanska 
(a Ostrov) 
– 4 roky.

Moutni-
ce u Brna 
(a Žatčany) 

– cca 8 let.
Velké Meziříčí (plus Netín, Bory, 

Uhřínov) – 18 let.
Od 1. 9. přeložen do Křtin na 

Blanensku.

P. Jan Peňáz a jeho soukromá 
statistika:

Křty, svatby, pohřby, děti u 1. sv. 
příjímání 1990 – 2008
Křty: 
Velké Meziříčí 639 dětí
Bory 99 dětí
Netín 31 dětí
Uhřínov (1997–2007) 8 dětí
Celkem: 777 dětí
Svatby: 
Velké Meziříčí 309
Bory 34
Netín 28
Uhřínov (1997–2007) 2
Celkem: oddaných párů 373
Pohřby: 
Velké Meziříčí 827
Bory 117
Netín 108
Uhřínov (1997–2007) 27
Celkem: 1 079
Děti u prvního sv. přijímání
Velké Meziříčí (kromě roku 2000) 
1 819
Kaplanů: 21
Primice: 3
Vstup do semináře: 2 (a navíc 
jeden z příbuzenstva – synovec 
stejného příjmení)
Vstup do kláštera: 2
Kněžských pohřbů (jedna ze zá-
kladních povinností děkana): 8 

Text a foto: Iva Horká

ROZHOVOR BÝVALÉHO VELKOMEZIŘÍČSKÉHO DĚKANA PRO NÁŠ TÝDENÍK NA ROZLOUČENOU

Co jste možná o P. Janu Peňázovi nevěděli

Páter Peňáz říká: Když Bůh něco bere, současně také dává 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – VV SKLO s. r. o.
Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří společnosti VV SKLO s. r. o., které je spojeno se slavnostním otevřením zcela 
nové vzorkovny skleněných prvků v interiéru. 

KDY A KDE: PÁTEK 5. ZÁŘÍ 2008 V KŘIŽANOVĚ, OŘECHOVSKÁ 551

PROGRAM:
9.00–13.00 zábavný program nejen pro děti ZŠ, MŠ Křižanov a handicapované děti
 ÚSP Křižanov ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina. 
 Dětem bude k dispozici skákací hrad, hra ”Malujeme na sklo”
 a sladké pohoštění.
11.00 ofi ciální zahájení a slavnostní otevření vzorkovny 
14.00–15.00 vystoupení hudební skupiny handicapovaných dětí ”Šafářanka“
15.00–18.00 k tanci i poslechu hraje kapela ”Kozénka band“ 

V průběhu celého dne se můžete probíhajícími zkušebními testy přesvědčit
o pevnosti skleněných tabulí ESG. 

PŘIJĎTE SE POBAVIT A PODÍVAT NA PRÁCI SE SKLEM. www.vvsklo.cz 

pátek 5. září 2008 v Křižanově

Děkuji všem svým věrným zákazníků za důvěru 
a dlouholetou přízeň, kteří navštěvovali trafi ku na 
Sokolovské ulici. Zároveň bych tímto chtěla přivítat 
zákazníky v nově otevřené prodejně tabáku a tiskovin 
na ulici Hornoměstská (dříve samoobsluha Havelka).

Marie Pólová

Žaluzie,
sí ě r letysí ě r letysítě, rolety,sítě, rolety,sítě roletysítě roletys tě  olet ,s tě, olet ,ítěě,ě roletl yt
čalounění dveř .čalounění dveřčč ěě d říčč ěě d říčča ouněěn dveeříčča ouněěn dveeříčal unění dveříčal unění dveříčalč oulo něu níě ddí ved říeč lč l ě íě dí d í
Caha, tel.: 602 950 673.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.

Zaměstnavatel: JOPP Automotive s. r. o.
Místo výkonu práce: Velké Meziříčí
Mzda: 25.000 – 30.000 Kč/měsíc po zaučení
Druh pracovního poměru: práce na plný úvazek 
Obor:  strojírenství, ostatní, výroba a průmysl
Požadovaná praxe:  3 roky
Požadované vzdělání: středoškolské nebo odborné s maturitou 
Nástup:  1. 10. 2008 
Benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, 
 příspěvek na dopravu, telefon, příspěvek 
 na nemocenskou, životní a penzijní
 pojištění, 13 plat, zdravý kolektiv
Kontakt: tel. č. 566 522 425, příp. osobně na adrese
 Průmyslová 2047, Velké Meziříčí 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovníka odboru dopravy – agendy dopravních přestupků
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a za-
řazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Předpoklady uchazeče:
■ státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

■ vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
■ znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
■ znalost přestupkové agendy výhodou,
■ práce ve veřejné správě výhodou,
■ řidičský průkaz skupiny B,
■ spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
■ jméno, příjmení a titul,
■ datum a místo narození uchazeče,
■ státní příslušnost uchazeče,
■ místo trvalého pobytu uchazeče,
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana,
■ datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
■ životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-

ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem,

■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 12. 9. 2008
do 12 hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.



Číslo 30 3. září 2008 strana 7

Příjímáme objednávky
na 13. 9. od 13 hodin na

starší 18 týdnů.
Prodáváme i směsi.

Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici
asistentka/recepční
Požadujeme: znalost NJ nebo AJ, zodpovědnost a fl exibilitu,
 znalost práce na PC
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré platové ohodnocení
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

Výjezdní konzultační 
hodiny senátora Josefa 
Novotného pro občany 
Velkomeziříčska se usku-
teční v pondělí 8. září 
2008 od 13.30 do 15 ho-
din na městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí.

LOV A PRODEJ RYB

O víkendech a státních svátcích 9–17 hodin
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M.
do Mostišť

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci

na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

Kurzy snižování nadváhy 
pod vedením lektorek STOBu 
od září ve Velkém Meziříčí.

Tel.: 605 010 666,
e-mail: ek.stob@seznam.cz

AGRO-Měřín, obchodní společnost, s. r. o.
Zarybník 516, 594 42 Měřín
přijme pracovníka 
na pozici klasifi kátora 
pro závod masné výroby.

Předpokládaný nástup ihned.

Požadavky: SŠ ukončené maturitní zkouškou, 
 praxe min. 1 rok v jakémkoli potravinářském provozu výhodou

Kontaktní osoba: Irena Štěpánková, tel. 566 501 239, 602 541 676

Nabídky lze směřovat také na adresu společnosti nebo masna@agro-merin.cz

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici 
technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fl exibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, práci ve stabilní a dynamické fi rmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

Restaurace kulturní dům Jívoví nabízí prostory kulturního 
domu s využitím tanečního parketu s kapacitou 150 míst 
k sezení a restaurace s kapacitou 40 míst k sezení, pořádání 
soukromých i fi remních oslav – narozenin – svatebních hos-
tin – pohřebních pohoštění – sportovní soustředění – rauty.

Bližší info na tel. 724 548 860, 724 548 861, 775 390 026, 
e-mail: r.mik@seznam.cz

Přijmeme pracovnici na pozici prodavačka.
Práce se zákazníky, práce na PC, návrhy v grafi ckém programu.

Sanimat s. r. o Obklady – Dlažby – Koupelny
Velké Meziříčí, tel. 737 288 630, 737 288 627, e-mail: info@sanimat.cz

Nabízíme:
– zajímavou práci
– po zaučení dobré
 platové podmínky
– jednosměnný provoz
– práce v příjemném prostředí

Požadujeme:
– zákl. znalost práce na PC
– příjemné vystupování a samostatnost
– zodpovědnost
– základní výtvarné a technické cítění. 

„Po 10 lekcích se budete cítit lépe,
po 20 lekcích budete lépe vypadat,

po 30 lekcích budete mít úplně nové tělo.“
J. M Pilates

Od září jsou pro vás připraveny nové kurzy cvičení 
pro začátečníky a pokročilé.

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

individuální a fi remní jazykové kurzy
překlady zajistíme ve všech
evropských jazycích,
popř. jejich kombinacích
překlady technické, ekonomické,
právní, lékařské, obchodní aj.
soudní překlady dokumentů: 
rodné a oddací listy, vysvědčení, rejstří-
ky trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková

Tel.: 566 520 301, fax: 566 520 471, mob.: 602 325 108,

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ručitele 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)

 hypotéky:
 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů

 leasing
 auta, budovy, technologie

 stavební spoření

Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 
Velké Meziříčí

 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.

Velké Meziříčí
přijme

KUCHAŘE – KUCHAŘKU
práce na hlavní pracovní poměr

směnný provoz

Informace v recepci hotelu nebo 
u pana Vítka tel. 724 250 315, 
e-mail: vitek@jelinkovavila.cz

DOSTUPNÉ PŮJČKY,
BEZ POPLATKŮ.

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ.
Tel.: 739 033 463.

Přijmeme
prodavačku
do nově otevřeného obcho-
du s potravinami na Domě 
zdraví na zkrácený úvazek, 
vhodné i pro důchodkyni.

Informace na tel. 
774 415 645.

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Nabídka zaměstnání:
Firma Václav Vrábel Velké Meziříčí nabízí práci na zakázkové 
výrobě nábytku, kuchyní, schodů, dveří, oken, dokončování 

staveb, dřevostaveb, srubů a roubenek pro:
 Obchodního zástupce, přípraváře výroby, jednání s klientem, práce s po-

čítačem.
Kvalifi kace: Znalost oboru, architekt, projektant, logik, truhlář, manažerské
 schopnosti. 

 Montážníky našich výrobků, tří až čtyřčlennou partu precizních pracovníků 
s vlastním nářadím a dopravou. 
Kvalifi kace: Znalost oboru, truhlář, tesař, zaučený pracovník.

 Truhláře se zaměřením na práci s masivním materiálem, schody, dveře atd.
Kvalifi kace: Truhlář, tesař, odborník.

Požaduji: Precizní a kvalitní práci, solidní jednání, pružnost a fl exibilitu.
Nabízím: Práci na zajímavých zakázkách v profesionálním kolektivu,
 fi nanční ohodnocení na úrovni.

Václav Vrábel, tel.: 602 754 963, www.vrabel.info

Obec Martinice
vyhlašuje výběrové řízení 
na pronájem pohostinství 

v obci Martinice.
Zájemci mohou zasílat svoje přihlášky
na adresu:
Obec Martinice,
Martinice 52,
594 01 Velké Meziříčí

Pohostinství je k pronájmu 
od 1. října 2008.

pracující, důchodce

nejprůchodnější

úvěr na trhu

možnost kdykoliv splatit 

bez sankcí

Kancelář: 724 548 860, 
724 548 861.

Agentura Pomocník hledá pra-
covníky na úklid a hlídání dětí – 
příležitostná práce. Mzda 55 Kč/h.
Kontakt: evsonn@email.cz nebo 
tel. 731 551 100, 732 153 915.

Tel.: 604 435 142.

Úklidová fi rma přijme

Odpolední hodiny.
Kratší úvazek.
Tel.: 603 508 127.

Úvěrové kreditní karty do 
výše 100.000 Kč, i bez pro-
kazování příjmu a neplatiče 

na černé listině.

Tel.: 777 233 535.

Na náměstí pronajmeme
nebytové i bytové prostory

vhodné pro studenty
a kanceláře.

Bližší informace na tel. č. 
566 522 853, 739 066 090, 
e-mail: m.kozedelna@iex.cz

KURZY ANGLIČTINY
pro mírně a středně pokročilé

pod vedením
Mgr. Petry Táborské

v rozsahu 60 vyučovacích hodin
(od října 2008, 2 hodiny týdně 

na ZUŠ Poříčí)
cena: 3.500 Kč

(Předběžné přihlášky na tel. 
776 328 632, doba konání 
kurzů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 9. 9. 2008 
v 17.30 v učebně na ZUŠ Poříčí)

PŘENECHÁM
zavedený klub, hernu, kavárnu v centru 
města na frek ventovaném místě v Žďáru 
n. Sáz. Kompletně zařízená a v ybavená 
provozovna, s tanečním parketem, v ýher-
ními automaty APEX. Návštěvnost pátek, 
sobota cca 150–200 lidí. Odstupné za celé 
v ybavení (zařízení ) DOHODOU: Možné 
i měsíční splátky (pouze vážným zájemcům). 

Kontakt: tel.: 724 548 860, 775 390 026

e-mail: r.mik@seznam.cz

Zubní pohotovost
6. 9. MUDr. Eva Vorlíčková,
Švermova 4, Žďár n. S.
7. 9. MUDr. Jiří Žák, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám

■ Š 105, r. v. 86, najeto 75 000 km, 
bez koroze, nová, výměna blat-
níků a brzd. Cena dohodou. Tel.: 
608 811 226.
■ Akvarijní stěnu – akvária 
4×50 l s vybavením; 270 l zaříze-
né; 70 l; 2×40 l. Cena dohodou. 
Tel.: 731 971 904.
■ Škodu 120 L, STK do 8. 2009. 
LPG, rádio, závěs, nové pneu 2×. 
Cena dohodou. Tel.: 737 192 527.
■ Motocykl Honda CBR 600 F, 
na jaře po STK, vše v pořádku, 
rodinné důvody. Cena 39.000 Kč. 
Více info na tel.: 724 531 291.
■ Stavební vrátek s klecí. Cena 
4.800 Kč. Tel.: 777 635 476.
■ Kozičku (mléčné plemeno), stáří 
6 měsíců, bezrohá, mírná, dobrého 
vzrůstu, vhodná do chovu. Tel.: 
608 635 476.
■ Tažené brány za traktor (4 ks) 
i se závěsem, secí mašinu koňskou, 
nesenou, 1 zadní gumu na traktor 
Zetor Major, rozměry 14,9/13,28. 
Cena dohodou. Tel.: 723 638 404.

■ Žulové kostky 10×10, ochoze-
né, cena 7 Kč/kus. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ Gauč rozkládací (rozložen 
180×200cm) za 2.500 Kč; před-
síňovou skříň světlé dřevo, hl. 
50 cm, š. 190 cm, v. 200 cm, skříň 
na kabáty, zrcadlo, odkládací poli-
ce, 2×botníky, cena 3.900 Kč. Svá-
řečka zánovní, 1.000 Kč. Obývací 
stěna černá se světlými dvířky 4 ks, 
police 2 ks, prosklená skříňka 1 ks, 
regál 1 ks, 2×knihovna a 1× stolek, 
cena celkem 5.900 Kč. Vše pěkné. 
Tel.: 777 873 810.
■ Řezivo – desky přírodně suše-
né, tl. 2–5 cm. Cena dohodou. Větší 
množství. Tel.: 603 533 187.
■ Kuchyňská kamna 70×53 cm, 
málo používaná, bílá barva. Zn. 
Výhodné. Tel.: 774 925 445.
■ Šest palet starších plných cihel. 
Kus 3 Kč. Tel.: 775 680 903.
■ Levně zavařovací sklenice 
0,7 l na víčka OMNIA. Tel.: 
603 415 645.
■ Elektro instalační krabice malé 
i velké s věnečky a víčky. Levně. 
Tel.: 608 022 589.     (Pokr. str. 8.)

pojišťovací a fi nanční poradenství, 
a. s.,

Třebíčská 510, Velké Meziříčí
rozvíjí obchodní aktivity, proto při-

jme spolupracovníky i na VPP.

Tel.: 776 081 116.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 7.)
Prodám

■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, bílé a hnědé z neuskuteč-
něné stavby RD, nové s dokladem 
a zárukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 
4800 a 9800 Kč. Dopravu zajistím 
zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Rybářské holínky č. 12, starší 
jízdní kolo pánské – levně. Tel.: 
732 906 335.
■ Štěňata, kříženci NO a labra-
dora. Očkovaná a odčervená. Od-
běr od 3. září. Cena 800 Kč. Tel.: 
608 978 753, 566 544 761 dop.
■ Betonové roury, průměr 
600 mm, délka 5 m, 3 kusy. Cena 
dohodou. Tel.: 776 687 791.
■ Škodu 125 L, r. v. 89, pět rychlos-
tí, najeto 80 000 km, po STK, barva 
zelná, tažné zařízení, nová baterie, 
v dobrém technickém stavu, 4 pneu 
s disky zdarma, cena 12.000 Kč. 
Simson S51 Enduro, r. v. 88, barva 
červená, výkon 2,7 kW, platný TP, 
otáčkoměr, náhradní díly, cena 
12.000 Kč. Tel.: 737 244 963.
■ Králíky na chov i na maso. Tel.: 
566 544 147.
■ Podlážky ze stavby různých 
rozměrů, dřevěné schodnice, drátě-
né sklo 3 ks 90×90 cm, dřevěné za-
sklené okno 60×160, bakelit. oválné 
koncovky na 380 V. Vše levně, doho-
dou. Tel.: 566 523 356 po 19. hodině.
■ Sedací soupravu zachovalou. 
Tel.: 777 182 363.
■ Plynový sporák s elektrickou 
troubou, nový, barva bílá, připojení 
na zem. plyn. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
737 659 331.
■ Les a ornou půdu, k. ú. Ruda. 
Celkem 1,7 ha. Rozumná cena. Tel.: 
604 320 136.
■ Sklenice na zavařování 0,3 a 0,7 
litru. Tel.: 566 522 132 večer.
■ Maringotku 2×3 m, jedna ná-
prava + schůdky – pojízdná, bez 
zařízení. Cena dohodou. Tel. po 
17.  do 20. hodiny 602 837 411.
■ Opel Vectra karavan, 2.0 Dpi, r. 
v. 7/99, edice 100, modrá metalíza, 
najeto 175.000 km, klimatizace, el. 
okna + zrcátka, servo, centrál na 
DO, 4× airbag, ABS, stav. volant, 
originál CD radio, loketní opěrka, 
mlhovky, hagusy, alu kola, velice 
pěkný. Cena 125.000 Kč, při rych-
lém jednání sleva. Tel.: 605 578 865.
■ Ford Focus 1.8 16V Ambriente, 
r. v. 2001, ABS, el. okna, centrál, 
tónovaná skla, airbag, posilovač 
řízení, rádio + MG, imobilizér, 
otáčkoměr, opěrky přední i zadní. 
Možnost hotově nebo leasing. Střeš-
ní latě 30×50. Cena dohodou. Tel.: 
608 236 065.
■ Pračku Wirpool 5083–800, 
boční plnění, skoro nová, málo po-
užívaná. Levně. Tel.: 608 204 557 
– Martinice.
■ Truhlářskou pilu Rema a koň-
ský povoz. Tel.: 604 171 964.
■ Dvě pánská jízdní kola, starší, 
velmi málo používaná, zachovalá: 
Eska Bohemia Favorit barva svět-
lezelená, řídítka berany, dvojtalíř 
a pětikolečko, cena 500 Kč a Eska 
Premiér barva tmavozelená, řídít-
ka rovná, jeden talíř a čtyřkolečko 
cena 400 Kč. Tel.: 776 598 282.
■ Štěňata rhodéského ridgebac-
ka, bez PP, 100% vzhled, všechny 
mají ridge, po otci předpoklad mo-
hutnější postavy, hodný, milý pes, 
hlídač, miluje děti, temperamentní, 
vyžaduje pohyb, odběr od 3. 9. 2008, 
štěňata budou očkovaná a odčerve-
ná, cena 6.000 Kč, tel.: 776 057 115.
■ Citroën ZX 1,9 D. r. v. 94, el. 
šíbr, el. okna, nové rozvody, nový 
olej + filtry, spotřeba 5 l. Cena 
28.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ Čelní kotoučovou brusku to-
vární výroby, prům. kotoučů 70 cm 
– 10.000 Kč, kompresor domácí 
výroby – 3.000 Kč, srovnávačku do-
mácí výroby, šířka 20 cm – 7.000 Kč, 
okružní pilu domácí výroby 
– 7.000 Kč, plechové hadice k odsá-
vání prům. 12 cm. Tel.: 732 226 097.
■ Prázdnou zděnou hrobku na 
hřbitově Karlov Velké Meziříčí, sku-
pina C, řada I čís. 7/8. Nabídky zasí-
lejte do redakce pod. zn.: „Hrobka“.

■ Z důvodu odjezdu do zahraničí 
prodávám půl roku starý počítač 
i s monitorem. Vše v záruce. Vhod-
ný pro sledování fi lmů i na hry. Pro-
cesor AMD A64 X2 4000+, 2 GB 
RAM, 19 palcový plochý monitor 
ADI P 900, čtečka i vypalovačka 
CD, DVD, graf. karta Gainward 
Geforce 8500 GT, televizní karta, 
optická myš, nové repro. Cena 
10.000 Kč. Na požádání předvedu. 
Kontakty 604 849 814, nebo e-mail 
petr.cejka@kamarad.cz 
■ Škodu Forman, r. v. 1991, cena 
3.000 Kč. Cena odpovídá stáří vozu. 
Tel.: 775 144 086.
■ Velmi levně pěkný nábytek 
do dětského pokoje. Volejte po 16. 
hodině. Tel.: 777 101 702.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Favorit 135 GLX, r. v. 
1993, STK do 10/08. Cena dohodou. 
Tel.: 731 014 238.
■ Trekingové kolo zn. Author 
Compact, stáří 4 roky, po GO. Cena 
4.000 Kč, při rychlém jednání mož-
ná sleva. Tel.: 736 653 484.
Koupím

■ Štípací kužel a spodní frézku. 
Oboje na dřevo. Tel.: 721 086 594. 
■ Ogar 250 nebo jen díly. Budu rád 
i za tip, kde by se mohl nacházet. 
Tel.: 737 524 676. 
■ Žulové dlažební kostky 10×10, 
nebo větší. Tel.: 606 712 174.
■ Palivové dříví do krbu, může být 
i měkké. Cena do 300 Kč za metr. 
Tel.: 733 196 660.
■ Starý motocykl do r. v. 1953, 
nejlépe předválečný Jawa, ČZ a ji-
né, i ve špatném stavu za rozumnou 
cenu. Tel.: 604 681 797.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, sta-
ré zbraně, pušky, pistole, šavle, kor-
dy, dýky, vysouvací nože i neúplné. 
Děkuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
Nemovitosti

■ Vyměním 2+kk, 52 m2 cihlový 
DB, 2002 kolaudace, vl. topení ko-
tel – plyn + kryté garážové stání ve 
vlastnictví, Brno –Žebětín – klidné 
prostředí za podobně velký byt ve 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí. 
Nabídněte. Tel.: 776 077 844.
■ Koupím garáž na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 366 946.
■ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 603 776 299.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.965 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Koupím RD 3+1 se zahradou ve 
V. Meziříčí a okolí do 20 km. Tel. 
777 824 822.
■ Koupím chatu, okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 731 017 664.

■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Koupím dům , byt nebo po-
zemek ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Platba možná v hotovosti. 
Volejte prosím na 606 311 606.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, 
platíme hotově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
■ Podám dva stavební pozemky, 
každý o výměře 800 m2, v obci 
Ořechov, její části Ronov. V těsné 
blízkosti rozvody plynu, vody 
a elektřiny. Cena dohodou. Tel.: 
774 812 055.
■ Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní. Zn. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 917 585.
Pronájem

■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu dlouhodobě zaříze-
ný byt ve VM, ul. Kolmá. Volat po 
18. hodině. Tel.: 603 309 262.
■ Pronajmu garáž ve VM v ulici 
U Bašty. Tel.: 604 375 645 v odpo-
ledních hodinách.
■ Ve VM pronajmu velký byt 
dlouhodobě. Byt je v klidné čás-
ti, zrekonstruovaný, nezařízený, 
s balkonem, zahradou a možností 
parkování. Od 1. září 2008. Tel. 
776 886 576.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+1 na Čermákově 
ulici. Možno i s garáží. Volný od 
září 2008. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 774 399 689 po 20. h.
■ Nabízíme k pronájmu pěkný 
slunný byt 3+1 ve Velkém Meziříčí. 
Byt se nachází ve 4. poschodí panel. 
domu s výtahem, situován J/Z. Cena 
pronájmu včetně energií činí 7.500 
Kč. Při podpisu smlouvy požaduje-
me vratnou kauci ve výši 12.000 Kč. 
Volný ihned. Tel.: 603 158 990.
Různé

■ Dne 19. 8. se našel papoušek še-
dozelené barvy u Dolních Heřma-
nic. Majitelé, ozvěte se na telefon: 
777 684 650.

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda si vás dovoluje pozvat na 
slavnostní

věnovaného na památku obyvatel zaniklé vsi Urbanice, které 
se bude konat v neděli 14. září 2008 ve 14 hodin v místní 
trati Dobrá Voda – Urbanice (viz přiložená mapka s vyznače-
nými příjezdovými cestami od Dobré Vody, Vídně a Cyrilova).
Program slavnosti:
1. Ve 13 hodin slavnostní průvod s hudbou od kaple v Dobré 

Vodě.
2. Ve 14 hodin odhalení pamětního kamene v Urbanicích 

(projev starostky obce a ing. Karla Hromka).
3. Požehnání pamětního kamene včetně věnování svíce.
4. Scénka o založení obcí Dobré Vody a Urbanic.
5. Zakončení slavnosti.
Při nepříznivém počasí se ve 14 hodin odhalí pamětní kámen 
v Urbanicích a zbytek akce se uskuteční v kulturním domě 
v Dobré Vodě. Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.                     Marie Žejšková

při ZŠ Školní. 
Sejdeme se 9. 9. v 15 h 
v hudebně (1. patro vle-

vo) na 3. ZŠ Školní. 
Zpěváčci z loňského roku 

přijďte také.
Těší se Andrea Svobodová 

a Olga Komárková.

Zveme všechny
šikovné zpěváčky 

z 1. tříd na schůzku
pěveckého sboru

Pěvecký soubor

při ZŠ Školní
hledá nové zpěvačky a zpěváky 

z 8., 9. tříd a středních škol.

Máš rád muziku a chtěl bys zpívat 
na koncertě s kapelou? Přijď se za 
námi podívat 9. 9. v 16 hodin – hu-
debna (1. patro vlevo) 3. ZŠ Školní.
Bývalí členové samozřejmě přijdou 

také.
Olga Komárková

a Andrea Svobodová

■ Naučím němčinu. Tel.: 
737 439 784.
■ Dne 15. 6. Se v obci Heřmanov 
zaběhl hrubosrstý Jack Russel 
Teriér, štěně, slyšící na jméno Mon-

ty. Je malý, bílý, s hnědými oušky 
a ocáskem. Naposledy byl viděn 24. 
6. Mezi obcemi Borovník a Rozseč. 
Nálezci odměna. Tel.: 775 381 656.
■ Zdarma odvezu vaše os. 
auto. Eko doklad dodám. Tel.: 
723 059 704.
■ Hledám hlídání chlapce, 6 let, 
2× týdně v odp. hodinách, ve VM. 
Tel.: 724 084 136.
Daruji

■ Nabízím zdarma zachovalý 
nábytek z hruškového dřeva 
na chatu nebo chalupu. 2 noční 

stolky, psycha se zrcadlem, dvoj 
a trojdílná skříň. Tel.: 605 815 826 
večer.
■ Funkční fax – záznamník – te-
lefon Panasonic. Tel.: 605 815 826 
večer.
■ Kdo daruje akumulační kamna 
(i stará) za odvoz? Tel.: 776 611 016.
■ Sklenice 4 l, asi 200 ks. Tel.: 
776 117 134. 

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

Základní škola Mostiště
přijme

pomocného
vychovatele.

Úvazek 0,6.

Tel.: 566 522 991.
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výtvarné a školní potřeby
kreativní dárky • tradiční hračky

 od 1. 9. 2008 je prodejna přestěhována z ulice Novosady 10 do ulice Komenského 5
 rozšiřujeme sortiment školních a výtvarných potřeb i hraček – sešity, pouzdra, aktovky…

Komenského 5, Velké Meziříčí
www.vytvarnyobchod.cz

tel: 736 175 204   e-mail: info@vytvarnyobchod.cz
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ŠACHY

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL – BORY

Sobota: Bory B – Křoví B 2:2 
(1:0). Diváků 90.
V poločase jsme vedli, když Standa 
Coufal po pěkné akci skóroval. Ve 
druhé půli byla hned vyrovnávací 
penalta za podkopnutí soupeře. 
V 54.’ za nás zvyšuje Petr Dásek, 
ale hosté v 77.’ po lehké akci z úhlu 
vyrovnávají. 
Bory B – O. Bítýška B 3:0 (0:0). 
Diváků 100.
Poločas jsme skoro odf lákli. Ve 
druhé půli v 56.’ dává první branku 
z trestňáku Petr Viliš. Po minutě si 
při rohovém kopu dali hosté vlastní 
a v 86.’ opět po rohovém kopu zvyšu-
je krásným padáčkem Standa Coufal. 
Neděle: Přípravka prohrála s Rado-

stínem 4:6. Naši chtěli vyrovnat na 
4:4, ale naopak dostali dva navíc.
Staří páni: Bory – Dobronín 2:2 
(2:1). Diváků 90.
V 5.’ po pěkné akci střílí Beneš. Ve 
32.’ Mirek Ochrana pěkně nahrává 
Pavlovi Hladíkovi. Hosté potom 
penaltou snížili a ve druhé půli 
pěknou střelou vyrovnávají. Za 
Bory hrál i trenér Milan Todorov. 
Bory A – Rovečné 0:1 (0:0). Di-
váků 200.
Pěkná pouťová neděle nám nao-
pak nevyšla. První poločas jsme 
vlastně hráli jen my, ale nic. Ve 
druhé půli dávají hosté v 68.’ 
lehký gól z boku a my jsme už 
nedokázali vzdorovat.          -ochr-

Vrchovina Nové Město n. M. – FC 
VM st. dorost 1:1 (0:0)
Divize Dosta Bystrc – FC VM st. 
dorost 3:1 (3:1)
FC VM st. dorost – FK Kunovice 
0:0
Sestava FC VM: Pokorný M. 
– Mucha O., Kerouš M., Večeřa Z., 
Nožička R. – Liška L. (73. Kamina-
ras A.), Budzinský A., Smejkal E., 
Kozuň J. (80. Vítek J.) – Večeřa J. 
(55. Koníř P.), Denev A. Rozhodčí: 
Machát, Slezák, Cupl 
K prvnímu utkání na domácím 
Tržáku nastoupili dorostenci ve 
čtvrtém kole MSDD. Bylo to pro 
ně důležité utkání z hlediska pro-
padu v tabulce. Tým Kunovic byl 
sousedem v tabulce, takže to mělo 
být vyrovnané utkání. První šanci si 
vytvořili ve 4. minutě utkání hosté, 
kdy se jim podařilo odcentrovat do 
vápna, ale následná střela letěla 
vysoko nad branku. O dvě minu-
ty později zahrozilo domácí FC 
po pravé straně, kdy Liška poslal 
do lajny pas Denevovi, ten zatáhl 
míč k vápnu a odtud poslal pěkný 
centr do malého vápna na Večeřu, 
který netrefi l branku. V 19. min. 
šel ten samý hráč z pravé strany 
na branku a místo přihrávky volil 
sobecky střelu do boční sítě branky 
hostů. Ve 21. min. zahrával přímý 
kop z pravé strany Budzinský, ale 
Večeřa se prosadil ve vápně za cenu 
faulu. Ve 23. min. se pěkně uvolnil 
po levé straně Kozuň, zatáhl míč 
do vápna, a tam naservíroval na 
malé vápno Večeřovi, ale ten opět 
nepřekonal gólmana Kunovic. 
Ve 28. min. přišel pěkný pas do 
vápna od Smejkala, ale Denevovi 
se zamotal míč mezi nohama. 
Ve 31. zahrával rohový kop Liška, 
míč se odrazil ke Kozuňovi, ten se 
netrefi l branky, ale nahrál znovu 
Liškovi, a ten druhý pas položil na 
hlavu Večeřovi, který hlavičkoval 
těsně nad branku. V závěru polo-
času jsme měli jasnou převahu, ale 
gólově jsme se neprosadili. Druhý 
poločas začal jak přes kopírák. 
Opět druhá minuta poločasu centr 
do vápna, nepokrytý útočník Kuno-
vic, ale naštěstí opět střela vysoko 
nad branku Pokorného. Ve 48. min. 
poslal rohový kop Liška na hlavu 
Budzinskému, a ten hlavou minul 
těsně levou tyč branky. V 50. min. 
poslal pěkný pas na nabíhajícího 
Kozuně Smejkal, ale tomu v posled-
ní chvíli míč utekl. O minutu poz-
ději z pravé strany dal pěkně míč 
pod sebe Denev, ale Budzinskému 
jistý zpresoval hostující obránce. 
V 60. min se opět pěkně uvolnil 
z levé strany Kozuň, naservíroval 
míč na penaltu Denevovi, ale ten 
sotva dokopl do branky. V těchto 
minutách byl tým Kunovic pod 
obrovským tlakem a sporadicky se 
dostával za polovinu hřiště. V 81. 
byl zahraný signál po rohovém 
kopu, ale Budzinského střela těsně 
minula branku. V 82. se parádně 
prosadil ve vápně Koníř, ale jeho 
střela lízla tyčku branky. V 85. 
vyslal pěknou střelu z 35 m Nožič-
ka. V 89. přímý kop Budzinského 
vyhlavičkoval domácí obránce. 
Přestože mělo domácí FC drtivý 
tlak, soupeře pustilo za celý zápas 
pouze do dvou vážnějších akcí, 
skončilo utkání remízou.    -sme-
Humpolec – FC VM st. žáci 0:4 
(0:1)
Chotěboř – FC VM st. žáci 0:1 
(0:0)
FC VM st. žáci – HFK Třebíč B 
7:0 (3:0)
Střelci: 19., 20., 25., 44. Polanský, 
41. Bradáč, 56. Rosický, 58. Ko-
mínek. Sestava FC VM: Řeháček 
– Bradáč (58. Procházka J.), Štefka, 
Rosický, Pazderka – Pospíšil (41. 
Ostrý Š.), Pokorný, Ráček, Bárta 
(36. Krejčí) – Polanský, (48. Ostrý 
M.), Komínek. ŽK: 0:1, bez ČK. 
Domácí začali utkání náporem, už 
v 1. minutě se dostal po přihrávce 
Komínka do vyložené šance Rá-
ček, ale jeho slabá střela skončila 
v náruči hostujícího brankáře. Ve 

4. minutě se dostal míč ke Komín-
kovi, který jej poslal podél poku-
tového území. Na něj si naběhl 
Bradáč, ale trefi l jen tyč prázdné 
branky. První branka přišla v 19. 
minutě, když se za obránce dostal 
Polanský a tvrdou střelou prostře-
lil brankáře hostí. Ve 20. minutě 
se dostal míč za obránce hostí, 
na ten si naběhl Polanský a nedal 
brankáři šanci. Třetí branku Po-
lanský přidal ve 25. minutě, když 
se dostal přes obránce i brankáře 
a umístil míč do prázdné branky. 
Další šance přišla v 34. minutě, 
jenže Bradáčův lob skončil na síti 
branky hostí. V druhém poločase se 
obraz hry neměnil, ve 41. minutě 
zahrával standardní situací Bradáč, 
jeho střela skončila pod břevnem 
brankáře Třebíče. Probíhala 44. 
minuta, míč se dostal k Ráčkovi, 
ten jej posunul Polanskému, který 
krásnou střelou přidal svou 4. bran-
ku utkání. V 56. minutě si zpracoval 
míč Rosický a jeho tvrdá střela z 25 
metrů skončila pod břevnem hostí. 
Poslední branku utkání přidal 
v 57. minutě zápasu Komínek, po 
samostatném útoku nedal bran-
káři šanci a završil zasloužené 
vítězství domácích.                -dek-
FC Chotěboř – FC VM ml. žáci 
A 5:0 (2:0)
Sestava: Kučera M. – Liška P., 
Horký, Jůda, Hlávka R. – Vokurka, 
Hibš , Chalupa, Kurečka – Krčál, 
Procházka. Střídali: Singer, Benda, 
Kožený
V dohrávce 1. kola chybělo hostům  
pět hráčů základní sestavy, což se 
projevilo na konečném výsledku. 
Po bojácném výkonu zasloužená 
prohra hostů.
FC VM ml. žáci B – Sokol Rado-
stín n. O. 4:1 (3:0)
Branky: Šmíd, Vokurka, Chevali-
erová, Chalupa. Sestava: Kučera 
M. – Hlávka O., Smejkal, Kožený, 
Ostrý – Kavalec, Singer, Chevali-
erová, Dvořák – Hlávka R., Šmíd. 
Střídali: Chalupa, Vokurka, Benda, 
Procházka
Po celé utkání byli domácí lepší 
a zaslouženě vyhráli. 
FK Humpolec – FC VM ml. žáci 
A 3:4 (1:2)
Branky: 2× Ráček, Vokurka, 
Horký. Sestava: Hladík – Horký, 
Špaček, Jůda, Benda – Chalupa, 
Procházka, Ráček, Kurečka – Vo-
kurka, Krčál. Střídali: Bačák, Liška 
P., Hlávka R.
Ve vyrovnaném utkání spoléhali 
hosté na rychlé brejky, což se jim 
do dvacáté minuty dvakrát s úspě-
chem podařilo. Autoři branek byli 
Vokurka a Ráček. Domácí těsně 
před poločasem snížili po zaváhání 
hostující obrany. Když ve druhém 
poločase zvýšil Ráček na 3:1, zdá-
lo se o výsledku rozhodnuto. Jenže 
hosté vyrobili dvě fatální chyby 
a domácí vyrovnali. Vítězství na-
šich žáků zajistil čtyři minuty před 
koncem zápasu po rohovém kopu 
hlavou Horký.  
FC VM ml. žáci A – HFK Třebíč 
B 4:0 (1:0)
Branky: 2× Procházka, 2× Ráček. 
Sestava: Hladík – Horký, Novotný, 
Jůda, Benda – Chalupa, Hibš, Pro-
cházka, Kurečka – Krčál, Vokurka. 
Střídali: Bačák, Hlávka R., Liška 
P., Ráček.
Jednoznačná záležitost domácích, 
kteří otevřeli skóre již ve 2. minutě 
Procházkou. Další gólové šance 
neproměnili, a tak první poločas 
skončil hubeným vítězstvím 1:0. 
Ve druhém poločase domácí žáci 
zpřesnili mušku a přidali další 
tři góly. Nejprve se trefi l 2× Rá-
ček a v závěru utkání podruhé 
i Procházka.                          -kol-

HÁZENÁ

Přípravný turnaj dorostenek 
Jindřichův Hradec

Na závěr prázdninové přípravy 
odehrál nově se formující tým 
mladších dorostenek turnaj 
v Jindřichově Hradci. Vyrovnané 
souboje a těsné porážky s věkově 
srovnatelným domácím celkem 
a staršími dorostenkami Bohunic, 
vítězství nad píseckými házen-
kářkami i závěrečná prohra od 
domácího A-týmu odhalily silné 
i slabé stránky velkomeziříčského 
kolektivu. Škoda, že nebylo možno 
vyzkoušet větší počet hráček kádru 
připadající v úvahu pro prvoligovou 
dorosteneckou sezonu.
Sokol VM – Písek ml. dky 20:17 
(11:8), Jindřichův Hradec B ml. 

dky 12:13 (6:6), – Jindřichův Hra-
dec A st.dky 13:22 (6:13), – Bohu-
nice st. dky 21:22 (11:12).
Pořadí: 1. J. Hradec A, 2. J. Hradec 
B, 3. Bohunice, 4. Velké Meziříčí, 
5. Písek.
Hrály: Panáková L., Simandlová H.- 
Kratochvílová M. (30), Salašová I. 
(12), Rousová N. (7), Necidová S. 
(5), Závišková I. (5), Hammerová P. 
(4), Bártová M. (1), Necidová K. (1), 
Invaldová K. Trenér ing. Záviška.
POZVÁNKA do haly za Světlou:
Sobota 6. září
8.00 a 9.15 hodin divize mladší 
a starší žáci Sokol Hostěrádky, 
11.00  I. liga mladší dorostenky 
Jiskra Otrokovice, 13.00 II. liga 
ženy Orel Paskov, 15.00 II. liga 
muži A HC SCM Zubří, 17.00 
divize muži B HK Kuřim B.  -záv-

Soutěže družstev 2008/2009
Do nastávající sezony postaví ša-
chový oddíl Spartak Velké Mezi-
říčí opět dva týmy, tedy kolektivy 
A a B. Oba budou účinkovat pouze 
v rámci kraje Vysočina, a sice áčko 
v krajském přeboru, béčko pak 
v regionální soutěži, a to ve skupině 
„Východ“. Obě zmíněné kategorie 
startují v neděli 19. října, zatímco 
tzv. krajská soutěž, v jejíž východní 
skupině bude hrávat mj. i Spartak 
Velká Bíteš A, začíná již 12. 10.
Krajský přebor i regionální soutěže 
mají shodné termíny jednotlivých 
kol: půjde o neděle 19. 10., 2. 11., 16. 
11., 30. 11. a 14. 12. 2008 + 18. 1., 1. 
2., 15. 2., 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2009.
KP: Spartak VM A, TJ Náměšť A, 
Žďas Žďár B, Jiskra Havl. Brod A, 
Spartak Pelhřimov A, Sokol Bedři-
chov A, SB Světlá n. S. A, Spartak 
Třebíč A, Gambit Jihlava A, Caissa 
Třebíč C, Gordic Jihlava C, Jiskra 
Humpolec A.
RSV: Spartak VM B, Žďas Žďár D, 
Sokol Jámy, Sokol Nové Veselí, ŠK 
Bystřice nad Pernštejnem.
KSV: Spartak Vel. Bíteš, Sokol 
Rouchovany, Gambit Jihlava B, 
Sokol Bedřichov B, Spartak Třebíč 
B, Caissa Třebíč D. 
Krajský přebor se hraje systémem 
1× každý tým s každým, krajská 
+ regionální soutěž pak způsobem 
2× každý tým s každým. Maximální 
délka trvání partie činí až 6 hodin 

(oproti dřívějším sedmi), v krajském 
přeboru je však nově zavedena po-
vinnost používání moderních mul-
tifunkčních digitálních hodin – totiž 
respektive dvojhodin, pochopitelně.

Přebor VM 2008/2009
Tradiční místní liga jednotlivců 
začne zhruba v polovině září t. r. 
Zatím je přihlášeno asi 17 účastní-
ků, eventuálně další zájemci nechť 
se včas – a to do 10. 9. – přihlásí 
u hlavního organizátora tohoto 
dlouhodobého klání, Mgr. Zdeňka 
Mejzlíka z VM, eventuálně u M. 
Čtveráčka nebo V. Pařila. Nejlépe 
v Kablu (NKT Cables) ve čtvrtek 
18–22 anebo v neděli 9–12 hodin, 
budova zdravotního st řediska 
u vjezdu do podniku, velká zase-
dací místnost ve II. patře. 
– Šachový oddíl Spartak Velké 
Meziříčí má díky pochopení ze 
strany vedení podniku NKT Cables 
VM pro svou činnost prakticky ty 
nejlepší podmínky ze všech po-
četných klubů kraje Vysočina. 
Díky ideálnímu zázemí a velkému 
prostoru klubovny je vlastně jedi-
ným, který si může dovolit pořádat 
ve své hrací místnosti jakékoliv 
akce – jak místní ligu, tak utkání 
družstev v mistrovských soutěžích 
kraje, tak i velké open-turnaje 
Velkomeziříčská věž. Ostatní vy-
sočinské kluby si pro analogické 
turnaje musejí pronajímat např. 
hotely, restaurace, sokolovny apod., 
což našim – totiž alespoň prozatím 
– opravdu nehrozí…            -vp-

Předprodej permanentek na sezonu 2008/2009
HHK Velké Meziříčí oznamuje zájemcům o permanentní vstupenku, že jejich prodej bude zahájen 
v pátek 5. září 2008 při přípravném utkání v pokladně.
Následně se budou permanentky prodávat v obchodě PRO SPORT na zimním stadionu. Pondělí až pátek 
od 14.00 do 17.00 hodin. 

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sportovnímu klubu stolních 

tenistů Netín a všem, kteří přispěli k uskutečnění dětského dne, jenž se 
konal tuto sobotu tj. 30. 8. 2008 na obecním hřišti v Netíně. Mnohokrát 
děkujeme a těšíme se na další ročník.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

So  6. 9. 13.30 – 15.00
Ne  7. 9. 13.30 – 15.00
So 13. 9. 14.15 – 15.45
Ne 14. 9. 13.45 – 15.15

So 20. 9. 14.15 – 15.45
Ne 21. 9. 14.30 – 16.00
So 27. 9. 14.15 – 15.45
Ne 28. 9. 14.00 – 15.30

Podruhé na kole údolím Bílého potoka
V neděli 7. 9. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí), v 9 hodin na 
Fajtově kopci před restaurací. Trasa: VM – Osová Bítýška – Křoví 
– údolí Bílého potoka (mnoho brodů) – Šmelcovna – Veverská Bí-
týška – Tišnov. Z Tišnova vlakem do Křižanova, odtud na kole do 
VM. Délka: cca 75 km.
Jsou zváni všichni příznivci cyklistiky ve věku od 10 do 100 let, 
všech výkonnostních kategorií. Jede se na horském kole poklid-
ným tempem. 
Bližší informace na tel.: 603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz 

Česká asociace přetláčení rukou
a TJ Sokol Velké Meziříčí – oddíl armwrestling

pořádají v sobotu 6. 9. 2008

I. kolo extraligy v armwrestlingu 2008/09
EXTRALIGA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Velký sál Jupiter clubu, Náměstí, Velké Meziříčí

11.00–12.30 registrace a vážení
13.00–17.00 levá ruka a vyhlášení
17.00–20.00 pravá ruka a vyhlášení
Startovné: 50 Kč junioři, 100 Kč dospělí (+ poplatky za sezonu)
Váhové kategorie: 
Juniorky: 55, +55 kg
Junioři: 63, 75, + 75 kg
Ženy: 60, + 60 kg
Muži: 70, 80, 90, 100, + 100 kg
Informace: 777 845 276, info@paka.cz
Soutěží se systémem dvojité eliminace podle pravidel WAF, jen ve 
sportovním oblečení. Sedm nejlepších závodníků extraligy si zajistí 
účast na MR 2009. Bude přítomna antidopingová kontrola. Více info 
na www.paka.cz

Basketbalový oddíl BK Velké Meziříčí
hledá

dívky ročníky narození 1995
a mladší.
Informace na telefonním čísle: 777 101 701,
nebo na ZŠ Školní u pana Ubra v pondělí a ve středu v 15.30

Poslední srpnový víkend byl pro 
meziříčský tým mužů poslední 
generálkou před nastávajícím 
začátkem sezóny. V sobotu ráno 
absolvovalo družstvo cestu do Ku-
řimi, kde se v Českém poháru utka-
lo s místním celkem. Následně se 
přesunulo do Polanky nad Odrou, 
kde se zúčastnilo mezinárodního 
turnaje, za účasti 6 družstev. Hrálo 
se ve dvou skupinách s hrací dobou 
2 × 25 minut. Náročný víkend uká-
zal dobrou fyzickou připravenost, 
formu brankářů ale i nedostatky 
v útočných kombinacích.

Výsledky – Český pohár:
SK Kuřim – Házená Velké Mezi-
říčí: 22:30 (9:17)
Kuřimští zvolili nezvykle venkovní 
hřiště namísto haly. Hosty tím nic-
méně nepřekvapili a po poločase, 
kdy naši hráči vedli již o uklidňující 
náskok 8 branek, mohl trenér Va-
verka prostřídat všechny hráče se-
stavy. Dařilo se našim brankářům, 
v útoku vázla především souhra 
a střelba. Meziříčští mohou slavit 
postup do dalšího kola poháru.
Sestava a branky: Stoklasa, Kubát 
– Večeřa (6), Matušík (5), Šidlo 
(4/2), Kříbala Pe (4), Kaštan Petr 
(4), Kaštan Jiří (4), Kříbala Pavel, 
Rosa, Kříbala Martin, Necid.
Výsledky – mezinárodní turnaj 

v Polance nad Odrou:
Házená Velké Meziříčí – DTJ 
Polanka 20:24 (9:10)
Naši hráči měli špatný vstup do 
utkání i díky náročnému přesunu 
po zápase s Kuřímí. V 10. minutě 
jsme prohrávali 4:0 a nemohli jsme 

HÁZENÁ – TURNAJ

vstřelit gól. Po aklimatizaci a zlep-
šení hry jsme dokázali srovnat na 
18:18. Po přesilové hře ale Polanka 
odskočila na rozdíl 3 branek, který 
si již do konce utkání dokázala 
pohlídat.
Házená Velké Meziříčí – ŠKH 
Pezinok 23:31 (10:12)
Proti prvoligovému slovenskému 
družstvu nám opět nevyšel začátek 
utkání, poté se hra vyrovnala, ale 
v polovině druhé půle zbytečnými 
zbrklostmi a technickými chybami 
nám soupeř odskočil a konec utká-
ní se už dohrál v režii zkušenějšího 
Pezinoku.

Utkání o 5. místo
Házená Velké Meziříčí – HK 
Ivančice 20:20, 22:20 po 7 m ho-
dech (10:9)
Se soupeřem se kterým se potká náš 
A tým v druhé lize jsme po celou 
dobu vedli, dokonce až o 4 branky, 
ale díky technickým chybám a ne-
proměněným šancím se soupeř 
v závěru vyrovnal. Následovali 
7m hody ve kterých jsme ukázali 
lepší nervy střelců a vyšší kvalitu 
brankářů.
Sestava a branky: Stoklasa, Kotík, 
Kubát – Konečný (10), Šidlo (10), 
Matušík (9), Kříbala Petr (8), Ve-
čeřa (7), Kaštan Jiří (5), Kříbala 
Martin (4), Kříbala Pavel (3), Rosa 
(2), Kaštan Petr (2), Necid (2). Tre-
nér Vaverka
Konečné pořadí turnaje: 1. HCB 
Karviná – SCM, 2. DTJ Polanka, 
3. HC Pezinok, 4. LUKS Kompra-
chcice, 5. Házená Velké Meziříčí, 6. 
HK Ivančice.                         -nav-

Přípravné utkání na sezonu 2008/2009
4. 9. čtvrtek 18 h SK Horácká Slavia Třebíč – HHK VM
5. 9. pátek 18 h HHK VM – SHK Hodonín
9. 9. úterý 18 h VSK Technika Brno – HHK VM

Rozpis soutěže II. liga – skupina Východ
Začátky domácích utkání HHK VM: středa 18.00, sobota 17.30
1. kolo 13. 9. 2008 sobota 17.30 hodin HHK Velké Meziříčí – HC Uničov
2. kolo 17. 9. 2008 středa 18.00 hodin SKLH Žďár n. Sázavou – HHK Velké Meziříčí
3. kolo 20. 9. 2008 sobota 17.30 hodin HHK Velké Meziříčí – HC Slezan Opava
4. kolo 24. 9. 2008 středa 18.00 hodin HK Nový Jičín – HHK Velké Meziříčí
5. kolo 27. 9. 2008 sobota 17.30 hodin HHK Vel. Meziříčí – Spartak Pelhřimov     -hhk-

HOKEJ – ROZPIS UTKÁNÍ
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KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ZÁŘÍ 2008

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 
16 let). Pořadatel: Jupiter club Velké Meziříčí.
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu 
– vždy v pondělí (kromě 27. 10. 2008 
a 8. 12. 2008 – nejsou)
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – náhradní 
termín v úterý 18. 11. 2008
Barevná prodloužená, Ples v bílém
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, 
Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola man-
želů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i indivi-
duálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná 
prodloužená a závěrečný ples. Platba v hotovosti s vyplněnou přihláškou 
nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
Vstup pouze ve společenském oděvu!!!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 524 572, 
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy 
– taneční.                                                                                          -prog-

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

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)
Začátečníci a mírně pokročilí
– 7 základních lekcí + společenský večer 
– cena kursovného 1.400 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v pondělí 22. září 2008 ve 21 hodin 
– možnost pokračování v kurzu „Pokročilých“ 
– uzávěrka přihlášek 19. září 2008
Pokročilí 
– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).                          -prog-

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
16. 9. přednáška Promítání starých fotografi í a fi lmů Ing. Antonín Dvořák

23. 9. přednáška Středověké rytířské řády Mgr. Thomas Töpfer

30. 9. přednáška Nové objevy Velkomoravské architektury   prof. Josef Unger, CSc

 7. 10. přednáška Moravský kras O. Novotný

21. 10. přednáška Jošt Lucemburský – markrabě moravský JUDr. Jaromír Karmazín

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

11. 11. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

Jupiter club, s. r. o. uvede

vystoupení známé herečky a čes-
kého písničkáře, kteří zazpívají 
šansony s doprovodem komor-
ního orchestru, v němž se svojí 
hrou na akordeon představí také 
ředitel Základní umělecké školy 
ve Velkém Meziříčí Martin 
Karásek.
Sobota 20. září 2008 v 19.30 
hodin ve velkém sále JC
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC.

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v úterý 7. října 2008 
od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

travesti show skupiny Screamers v novém pořadu

Rezervace vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu 
od středy 3. září 2008. Vstupné: 220 Kč.

Úterý 2. v 18 hodin, středa 3. v 19.30 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Vítejte ve světě bez pravidel.
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se 
proto spojí s poručíkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey Dentem, 
aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City několika nebezpečných 
zločineckých organizací. Jejich tajné spojenectví začne brzy přinášet hma-
tatelné výsledky. V ulicích města však záhy začne řádit nevypočitatelný 
zločinec Joker, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek… V hlavní roli 
Heath Ledger. Akční thriller USA. Původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 152 minut

Pátek 5., sobota 6. v 19.30 hodin
WANTED
Vyberte si svůj osud.
Wesley Gibson je mladík, jehož život se ocitnul v bludném kruhu for-
movaném každodenní rutinní a nudnou prací. Navíc mu s jeho nejlepším 
kamarádem utekla přítelkyně a on nemá ani špetku odvahy k tomu, aby 
s tím něco udělal. Všechno změní jedno setkání, během něhož se dozví, 
že jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů, která odnepa-
měti udržuje na světě křehkou rovnováhu podle pravidla „Zabij jednoho, 
zachráníš tisíce“. Podle krásné Fox (Angelina Jolie), která tímhle rozho-
vorem Wesleymu zásadně naruší životní perspektivu, jeho otce nedávno 
zavraždili a on si může vybrat, zda převezme rodinnou fi rmu. Jak sám 
Wesley k vlastnímu zděšení později zjistí, talent mu rozhodně nechybí. 
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 109 minut

Úterý 9., středa 10. v 19.30 hodin
BATHORY
Vzkříšení čachtické legendy. 
Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta 
vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet 
Báthory (1560-1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena 
jako největší vražedkyně všech dob. Ústřední postavou fi lmu je Erzsébet 
Báthory, u nás známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? 
„Krvavou hraběnkou“, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných in-
trik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, 
osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím? 
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska, v koprodukci ČR, Maďarska, Velké 
Británie, Slovenska. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut

Pátek 12., sobota 13. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Mladičká Sophie žije s mírně šílenou matkou Donnou na řeckém ostrůvku 
Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není 
k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle 
souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém – kdo ji 
odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době 
kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci. Podnikavá 
dívka, která zdědila matčinu excentričnost, nelení a všechny tři na svatbu 
pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam, upjatý bankéř Harry, svérázný 
dobrodruh Bill) přijedou. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během 
nich bude nevěsta muset najít toho pravého. A protože Donna neměla 
o příjezdu tří připomínek hříchů mládí ani ponětí, bude na Kalokairi 
veselo i bez svatby. Příběh křišťálově čistý jako voda v každé lepší řecké 
zátoce dějově posouvají dopředu písničky od ABBA neodolatelně nazpí-
vané hvězdami fi lmu. V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. Muzikál 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut

Středa 17. v 19 hodin
ZAPOMENUTÝ OSTROV
Staň se hrdinou vlastního příběhu.
Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově kdesi uprostřed 
Pacifi ku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dob-
rodružných výprav po ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů 
lachtana, ještěrky a papouška. Mezi její další záliby patří čtení knížek 
o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob, které jen podpo-
rují jejího dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet na 
pozorování na druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může doma zůstat 
sama. Jenže vzápětí udeří bouře a po Jackovi jakoby se slehla zem. Nim 
se tedy rozhodne napsat Alexovi, aby ji přijel zachránit. Jenže Alex je 
ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která sice prodala milióny svých 
dobrodružných knížek, ale nikdy neopustila svůj dům. Odmítnout pomoc 
malé dívce a svojí oddané čtenářce se Alex ale nechce. Vypraví se tedy 
přes půl světa na osamělý ostrov, kde ji čeká největší dobrodružství jejího 
života. Dobrodružná rodinná komedie USA, český dabing.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Pátek 19., sobota 20. v 18 hodin
KUNG FU PANDA
Připravte se na něco pandastického!
Hlavním hrdinou fi lmu je mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný 
pandí chlapík jménem Po. Po zbožňuje bojové umění kung fu. Je jím na-
tolik posedlý, že ignoruje vlastní nebetyčnou lenost a vydá se do paláce 
v rodném Údolí klidu, aby na vlastní oči viděl volbu Dračího bojovníka 
– legendárního válečníka, který by zemi ochránil před pomstou démonic-
kého tygra Tai Lunga. Stane se však něco nečekaného. Po je zvolen dračím 
bojovníkem. Z nemotorného, líného a nenažraného pandy se musí stát 
legenda kung fu dřív, než se do Údolí klidu vrátí zlý Tai Lung a přeorá ho 
k obrazu svému. Animovaná rodinná akční komedie USA. Český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut

Středa 24. v 19.30 hodin
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Nenechte ho vzteky zezelenat!
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském životě je Bruce Banner 

sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, 
které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový svět ho zná pod 
přezdívkou Hulk. Zničit ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce, 
jehož záhadné proměny nálad způsobilo mimořádně silné ozáření. Bruce 
se ve svých výjimečných schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí, protože 
přežívá mimo civilizaci, dobrovolně izolovaný od své životní lásky Betty 
a jejího otce, armádního generála, který by rád využil Bruceovy schop-
nosti ve prospěch amerických ozbrojených sil. Zatímco Bruce se snaží 
co nejvíc zůstat v klidu, na obzoru se objeví nepřítel… Akční sci-fi  horor 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub 
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Bartek se s manželkou Beatou a s dětmi před dokončením 
nového bytu nastěhuje ke své matce. Když mladí manželé 
zjistí, že naletěli podvodníkům, jejich pobyt se protáhne. Soužití v bytě 
s vyhlídkou na varšavské Náměstí Spasitele není jednoduché. Mezi Beatou 
a tchyní Terezou narůstá napětí, jež se spolu s tíživou fi nanční situací pře-
náší do vztahu mezi manželi a nakonec vyústí v tragédii. Bartek od rodiny 
odejde. Zoufalá Beata se v depresi rozhodne pro krajní řešení. Tvůrci 
vyprávějí příběh reportážním způsobem a jakoby s odstupem. Nejlepší 
polský psychologický fi lm roku 2006. Režie: Krzysztof Krauze, Joanna 
Kos-Krauze Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 45, 75 Kč 105 minut

Pátek 26. v 19.30 hodin
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Pravda je tam uvnitř.
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšet-
řování nás zavede do světa paranormálních jevů. Na příběh jako takový je 
zatím uvaleno informační embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů 
není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. Krimi, sci-fi  de-
tektivka USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut

Úterý 30. v 19.30 hodin
SIROTČINEC
Thriller Španělska, Mexika. Pův. znění, české titulky. Ml. přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Telefon 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC. 
Rezervované permanentky jsou již k odběru!

Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova sym-
bolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí 
své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nicola Zbytovská, Josef Polášek 
a J. Barin Tichý.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě pro-
puštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na 
příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová (za tuto roli obdržela cenu Thálie), Radka Filás-
ková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po 
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, 
Agáta Hanychová/Klára Jandová.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Listopad – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Kapitol, fi nanční a pojišťovací poradenství a. s. ve spolupráci s JC VM
zve své klienty a všechny, které baví cestovat

8. září 2008 v 19 hodin do kinosálu Jupiter clubu na
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Vzpomínka

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zlaté slunko za hory zašlo, 
tma se vkrádá tiše do polí, 
srdce si jiný domov našlo 
a Tebe už nic nebolí. 
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička ke hrobu zůstala jen. 
Scházíš nám, tatínku, 
všude a všem.

Dne 26. srpna jsme vzpomněli 
4. výročí úmrtí pana 

Karla Bartíka 
z Pustiny.

Za příbuzné s láskou dcera Hana 
s rodinou

Programové oddělení Jupiter clubu velké Meziříčí, tel. 566 523 243, 
oznamuje, že od středy 27. 8. si mohou zájemci o divadelní předplatné Ho-
ráckého divadla v Jihlavě na sezonu 2008/2009 – celkem 6 před-
stavení – vyzvednout permanentky v kanceláři č. 18, 1. patro.
Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
Hrátky s čertem – Jan Drda (pohádková komedie)
Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)
Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)
Opala je poklad – John Patrick (veselohra)

Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 
uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)

Změna programu vyhrazena!                                                      -prog-

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první představení di-
vadelní sezóny 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 22. října 2008 v 19 hodin

Bláznivá komedie v níž na prvním místě jsou šansony, choreografi e a zába-
va – parodie operetky. Svět komedie je zaplněn svéráznými postavami a po-
stavičkami, z nichž naprosto výjimečnou komediální postavou je Moriniho 
dcera Annabella, která je handicapována zážitkem z dětství – není schopna 
normálně komunikovat – vydává jen skrumáže zvuků, jimž rozumí pouze 
věrný majordomus Kajetán. Morini, majitel podniku na výrobu obuvi, 
pořádá okázalý večírek pro vybrané hosty, aby získal investory pro nový 
prototyp „Badaboty“ – samozouvací jezdecké boty. Nejžhavějším kandi-
dátem je hrabě Jean-Patrick Lagardiere, který, pokud jej vynález zaujme, 
by se mohl stát akcionářem fi rmy a svými kontakty rozšířit trh pro jejich 
výrobky. Proto se Morini s manželkou opravdu usilovně snaží, aby vše 
bylo naprosto dokonalé, ale kdo dokáže říct, kdy a proč se věci vymknou 
z rukou a roztočí se kolotoč burleskních situací, která samozřejmě, jak už 
to v takových komediích bývá, vyústí do happyendu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, 

nebo na programovém oddělení JC.
Výzva k odběru rezervovaných vstupenek! 

Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
uvede detektivní hru z Divadla Járy Cimrmana

Soutěž o volné vstupenky na Majdu a Františka

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 25. 8. 2008
naposledy rozloučit s naší maminkou, paní 

Marií Markovou. 
Rovněž děkujeme za laskavá slova útěchy a květinové dary. 

Dcera a syn s rodinami

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat

na výstavu Jiřího L. Horáka

Zahájení výstavy v neděli 14. září 2008 ♦ 15 hodin
výstavní síň JC.

Krátký kulturní program. Výstava je otevřena v pracovní dny 
8–16 hodin, neděle 14–16 hodin ♦ Potrvá do 26. září 2008.

Kouzelná školka s Majdou a Františkem
V sobotu 20. září v 10 hodin 

přiveze umělecká agentura Prago-
koncert do Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí jako dárek pro děti Kouzel-
nou školku s Majdou a Františkem. 

Protagonisty vystoupení Madga-
lenu Reifovou a Františka znají děti 
z televizní Kouzelné školky. Jak již 
název představení napovídá, děti 
budou mít možnost vidět Majdu 
s Františkem „naživo“ a mimo te-
levizní obrazovku. Během představení si budou s Majdou a Františkem 
zpívat a povídat o kamarádech, zvířátkách, moři, létání, zahrají si na 
piloty, školku, a taky se dozví „kampak teče voda z vany“.

Vstupenky na představení zakoupíte na prog. odd. Jupiter clubu, tel.: 
566 523 243.                                                                             zprac.: -jk-

 6. 9. Nárameč-Doubí 
12. 9. Valeč
13. 9. České Budějovice
20. 9. Čáslavice
26. 9. Předín

Odpovězte na soutěžní otázku 
a pokud chcete být zařazeni do 
slosování o volné vstupenky na 
vystoupení Kouzelné školky 
v Jupiter clubu v sobotu 20. září 
2008, správnou odpověď zašlete 
se svým jménem a telefonním čís-

lem (event. e-mailem) do redakce 
do pátku 12. září 2008 (kontakty 
naleznete v tiráži týdeníku nebo na 
www.velkomeziricsko.cz). 
Soutěžní otázka zní: Kdo je Fran-
tišek, kdo ho mluví a vodí?  

  -red-

Konají se od 10. do 17. 9. 2008. 
Letošní jsou o to významnější 
a program o to pestřejší, neboť 
právě tento rok je to přesně 600 let 
od udělení plných městských práv 
městu Velká Bíteš. 

A co přinesou hody 2008? Velmi 
oblíbená jsou posezení u cimbálu 
na nádvoří domu 5 („na Pětce“). 
Letos je připraven večer s vynika-
jící Varmužovou cimbálovou mu-
zikou a cimbálkou Petra Galečky 
z Lipova. Z dechové hudby u nás 
přivítáme nejen tradiční Bítešskou 
kapelu, ale také Jožku Šmukaře 
s dechovou kapelou Vacenovjáci, 
Hanačku z Břeště u Kroměříže 
nebo Věrovanku z Věrovan od Olo-
mouce. Milovníci rocku si mohou 
zatančit a zazpívat v pátek večer na 
pódiu pod májí, kde zahraje skupina 
Natuty a zazpívá Petr Bende, známý 
především z pořadu Česko hledá Su-
perstar. V Kulturním domě pro vás 
budou připraveny v sobotu i v ne-
děli diskotéky se známými hosty 
jako např. Tereza Kerndlová, All X, 
Sagvan Tofi , Iveta Bartošová, Boney 
M Revival a další. V sobotu v pro-
storu za „Starou poštou“ na horní 
straně náměstí rozloží středověké 
ležení skupina historického šermu 
TAS, která uspořádá velkolepé 
představení včetně ohňové show. 

Již šestým rokem v čase hodů pořá-
dáme v našem městě ve spolupráci 
s Muzejním spolkem velkobítešska 
folklorní festival nazvaný „Setkání 
na Podhorácku“. Na této přehlídce 
národopisných souborů a krojova-
ných skupin Podhorácka a soused-
ních regionů vystoupí mimo do-
mácí Bítešan dalších deset souborů 
a diváci budou mít možnost potěšit 
se lidovou písničkou a tancem 
v programu, který bude na náměstí 
probíhat až do 18 hodin.

V neděli, která je hlavním ho-
dovým dnem, městem prochází 
krojovaný průvod, který bude letos 
o poznání rozšířen a na pódiu pod 
májí se odehraje tradiční program 
chasy s rychtářem a právem. 

V čase hodů jsou také otevřeny 
čtyři výstavy – ve výstavní síni 
klubu kultury výtvarná, v městském 
muzeu etnografi cká, v chovatelském 
areálu jako obvykle drobné zvířec-
tvo a na nádvoří základní umělecké 
školy – bonsaje.

Vstupné se po celou dobu hodů 
nevybírá, což doufám přispěje ke 
spokojenosti všech návštěvníků.

Těšíme se na vás.
Zdeňka Špičková, ředitelka

Informačního centra
a Klubu kultury města Velká Bíteš

Tradiční bítešské hody 2008

Do Velkého Meziříčí
přijeli bratři Berouskové

Cirkus Sultán uvádí bratři Berouskové, v programu uvidíte ojedinělé 
vystoupení, např. mluvícího koně, stádo divokých opic předvádějící fan-
tastickou jízdu na nejmenších ponících, drezúru kačen pod taktovkou psa 
Elvise a drezúru medvědů, která byla v Disneylandu, sklízela úspěchy 
po celém světě, a další. 

Kdo je náročný a chce vidět ojedinělé vystoupení na světě, má možnost 
pouze v cirkuse SULTÁN. Kdo nevěří, ať si to ověří na www.cirkusy.cz

Vystoupení v sídlišti Čechovy sady, Oslavická ulice (naproti staveb-
ninám Smejkal) – od 3. do 7. 9., ve všední dny od 17 hodin, v sobotu a v 
neděli od 14 hodin. Info na tel.: 602 331 731.

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Karel Berousek mladší s kolegou předvádí aligátora Romea, který se 
divákům představí i ve Velkém Meziříčí.      Foto: archiv cirkusu Sultán

Dne 5. září
se uskuteční ve Lhotkách

taneční výlet
se skupinou
Major Major.

Zveme vás na
přátelské setkání

se skupinou

ve Velkém Meziříčí, pátek 5. září 2008 v 19.30 hodin.
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Ostrůvek 2, VM.
Předpokládaný konec ve 23 hodin, akce se bude konat
na zahradě střediska, při nepříznivém počasí v budově.
I v letošním roce se dozvíte mnoho zajímavého o létajících savcích z úst 
Mgr. Vlastislava Káni. Přednáška bude doplněna promítáním fotografi í. 
Pro děti bude připraveno vyrábění i drobné soutěže. Můžete se těšit i na 
ukázku práce chiropterologů v terénu a seznámení s živými netopýry.
Vstupné dobrovolné.
Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Srdečně zvou pořadatelé.

a jejími hosty.

Prožijte pohodový folkový 
večer na Fajťáku

se známými i neznámými 
písničkami, neformálním po-
vídáním a volnou improvizací.

Ski bar Fajtův kopec
Velké Meziříčí

12. září 2008 od 19 hodin

Začátek celé akce je ve 20 hodin.
Za nepříznivého počasí v KD.

Podnikatelé města, Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí ve spolupráci 
s mediálními partnery týdeníkem Velkomeziříčsko a Hitrádiem Vysočina 
pořádají soutěž o nejlépe létajícího a nejhezčího draka

Sportovní odpoledne „BUĎ FIT“
Pod tímto názvem uspořádala obec Otín 24. 8. 2008 akci pro děti.
Počasí nám přálo, děti i dospělí přišli s dobrou náladou, a tak se celé 

odpoledne soutěžilo.
Tímto děkujeme sponzorům: kraj Vysočina, Rodos VM, NEKO 

nábytek, POEX VM, Alpa VM, Jednota VM, NPK Uhřínov, řeznictví 
Kratochvíl Kamenice, Agro Měřín, Enpeka ZR, Delta Brno, pekárna 
Kamenice, EFKO ZR a všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému konání 
akce.                                                                           Obec Otín    -pi-

Kategorie:
 I. Rodiče s dětmi do 7 let, 
 II. 8–11 let, 
 II. 12–15 let,
 IV. Otevřená kategorie od 16 let. 
Bohatý doprovodný program. Atraktivní ceny. Občerstvení. 
Trénink po dobu prezence není povolen. 
Děkujeme všem sponzorům.

v sobotu 27. září 2008 na Fajtově kopci.
Prezence účastníků od 11 do 12.30 hodin.
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HOKEJ

HÁZENÁ

Ženy po jednoročním neúspěš-
ném účinkování v I. lize hlásí 

návrat na druholigovou scénu
Po hrubé fyzické přípravě odehrály 
přátelské utkání v rámci oslav 90 
let havlíčkobrodské házené: TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Sokol 
VM 30:33 (14:18)
Trenér ing. Tvarůžek měl pro tento 
souboj k dispozici pouze 9 hráček. 
Proti kompletnímu kádru prvoligo-
vého soupeře se náš celek prezento-
val velmi dobrým výkonem. Dařilo 
se zejména oběma brankářkám Len-
ce Panákové, Martě Zelníčkové, 
svůj střelecký potenciál rozvinuly 
v plné síle Jarmila Hrůzová a Hana 
Hublová. Pozitivním prvkem byl 
úspěšný návrat na sportovní kolbiště 
Kateřiny Mejzlíkové
Hrály: Panáková, Zelníčková – Hrů-
zová (11), Hublová (9), Vidláková 
R.(4), Plachetská (4/3), Fischerová 
(2), Hammerová T. (2), Mejzlíková (1)
Na úplný závěr letní přípravy sehrál 
celek 23. srpna turnaj v Havlíčko-
vě Brodě, kde se ve dvou skupinách 

utkala prvoligová a druholigová 
družstva
Výsledky v základní skupině: 
VM – Astra Praha 17:22, – Libe-
rec 15:31, Astra Praha – Liberec 
14:23, Chrudim – Havlíčkův 
Brod 16:24, Bohunice – H. Brod 
12:24. Utkání o 5.–6.místo: Sokol 
VM – Sokol Chrudim 28:21
Pořadí: 1. Liberec, 2. H. Brod, 3. 
Astra Praha, 4. Bohunice, 5. Velké 
Meziříčí, 6. Chrudim
Hodně kombinovaná sestava a řád-
ně omlazený kádr nestačil herně ani 
fyzicky již v základní skupině na 
prvoligového nováčka Liberec i na 
zkušený a ostřílený tým Astry Pra-
ha. V závěrečném utkání o celkové 
umístění si alespoň „spravil chuť“ 
na starších dorostenkách Chrudimi. 
Prapor velkomeziříčských barev 
v tomto turnaji držely výkonem 
obě brankářky Lenka Panáková, 
Marta Zelníčková, střelecky se 
dařilo Tereze Hammerové a Jar-
mile Hrůzové
Hrály: Panáková, Zelníčková-Hrů-
zová (23), Hammerová (14), Hladí-
ková D. (7), Fischerová (6), Necido-

vá S. (4), Mejzlíková (3), Svobodová 
J. (2), Svobodová D. (2)

1. kolo Českého poháru žen
Sokol VM – Tatran Bohunice 
34:26 (15:12)
Vstup do pohárového souboje byl 
plně v režii domácího celku. Účel-
ná obrana a rychlé brejky trestaly 
četné nepřesnosti Brněnských (11. 
min. 7:1, 19. min. 10:3). Uspoko-
jení ze snadného náskoku, však 
přineslo řadu nepřesností. Tím 
s otevřela hostům cesta k domácí 
svatyni a výsledkem byla korekce 
brankového poměru. Závěr první 
půle přinesl oboustranně tvrdou 
a nepohlednou hru (26. min. 10:8, 
29. min. 13:11). Po změně stran se 
domácí hráčky „ukáznily“, začaly 
důsledně bránit a rychlými akcemi 
nedaly soupeřkám již žádnou šanci 
(36. min. 20:13, 46. min. 27:15). 7 m 
– hody 4/4:5/4, vyloučení 7:7
Hrály: Panáková L., Zelníčková M. 
– Hrůzová J. (10), Plachetská Z. 
(9/4), Chlubnová J. (7), Hammerová 
T. (4), Vidláková R. (3), Svobodová 
D., Kotíková A., Kotíková Z. Trenér 
ing. Tvarůžek.                        -záv-

MSD sk. D
FC VM A – SK Líšeň 1:3 (0:2)
Branky: Pokorný (87.) – Jaroš 2 (7., 
84.), Pecha (21.). Rozhodčí: Droz-
dy, Gasnárek, Laštovička, ž. k. Z. 
Mucha (57.) – Hebron (45.), Kupský 
(53.), Nečas (81.), bez č. k. Diváků: 
480. Sestava FC VM: Trnavský – Z. 
Mucha (77. P. Mucha), Galia, Fober, 
J. Krejčí – Hort, Pokorný, Němec, 
Průša (28. Havlíček), Pánek – Kra-
tochvíl (46. Kolečkář). 
Posílená Líšeň byla pro domácí 
tvrdým oříškem, i když úvodní 
minuty tomu nenasvědčovaly. Po 
akci L. Němce oklamal Pánek 
svého strážce, jeho přízemní střelu 
stačil Sedmidubský jen vyrazit, 
jenže nabíhající Pokorný prostor 
mezi tyčemi netrefi l. V 7. minutě 
se domácí dopustili fatální chyby 
v rozehrávce před vlastním pokuto-
vým územím a Jaroš poprvé trestal. 
Pak ještě Kratochvíl ve vápně sou-
peře minul polovysoký míč a Galia 
poslal svou navštívenku těsně nad. 
Slušnou šanci měl v 18. minutě 
i Pokorný, ale byl z toho jen roh. 
Zahozené příležitosti se Velmezu 
nevyplatily, zvláště když bylo jas-
né, že v tomto zápase jich moc mít 
nebudou. Ve 21. minutě totiž Pecha 
po rohovém kopu na první tyč do-
kázal polovysoký míč usměrnit za 
záda Trnavského podruhé. Hosté 
se pak v klidu mohli více věnovat 
obraně, na kterou zaskočení domácí 
jen těžko nacházeli recept. Líšeňští 
však nevynechávali žádnou příle-
žitost k protiútokům, snažili se co 
nejvíce hrát na půlce protivníka, 
ale šanci si nevytvořili žádnou. Po 
přestávce Velmez zvýšil otáčky, ale 
byly z toho jen standardní situace 
bez přímého ohrožení Sedmidub-
ského a Kolečkářova hlavička nad. 

FOTBAL Nejblíže ke gólu měl trestný kop 
Pánka z levé strany, ale ani ten 
v síti neskončil. Naopak, po chybě 
Velmezu při přechodu do útoku se 
hosté bleskovým kontrem dostali 
do přečíslení tři na dva a Jaroš se 
opět nemýlil. Konečnou podobu 
dal výsledku po centru Fobera 
v samotném závěru Pokorný. -ber-
HFK Třebíč – FC VM A 2:1 (2:1)
Střelci: Pospíchal (25.), Karásek 
(32.) – Havlíček (34.). Rozhodčí: 
Miko, Vacula, Tomanec, ž. k. 0:3 
(P. Mucha 83., Průša 69., Němec 
53.). Diváků 230. Sestava FC VM: 
Trnavský – Z. Mucha (83. Koníř 
P.), Galia, P. Mucha, J. Krejčí (55. 
Fober) – Hort, Pokorný, Průša, Ně-
mec (65. Kratochvíl), Pánek – Hav-
líček. Nádherné srpnové odpoledne 
a slušná divácká kulisa vytvářely 
rámec k regionálnímu derby, které 
nikdy nepostrádalo patřičný náboj 
i kvalitu. Aktivněji vstoupili do 
hry hosté. Už v 6. minutě zahráva-
li rohový kop, Havlíček šel z úhlu 
na Beera, ale jeho malá domů ne-
mohla třebíčského gólmana vyvést 
z klidu. Pak se ale na dlouhé minuty 
fotbal odmlčel. Na obou stranách 
se hrálo opatrně zataženě, a když 
už se Velmezu naskytla možnost 
jít do rychlého protiútoku, bojác-
ná a navíc nepřesná rozehra do 
šířky či zpět pomáhala domácím 
se včas zformovat. A do plných 
při soubojích jeden na jednoho se 
Velmezu příliš nedařilo. Přesto se 
Havlíček, Němec, Pokorný či Průša 
dokázali v blízkosti soupeřova váp-
na uvolnit, místo střely však volili 
komplikované příhry do zhuštěné 
obrany, které k úspěchu nevedly. 
Při jednom z těchto pokusů hosté 
přišli naivně o míč, Třebíč rychlou 
a přímočarou kombinací dostala 
míč na nabíhajícího Pospíchala, 
a ten nedal Trnavskému sebemenší 

FC VM B – Sokol Herálec 7:0 
(3:0)
Střelci: 4. a 10. Střecha Lad., 34. 
P. Mucha, 49. Dufek, 50. Trnka, 
57. Kafka, 84. Beran. Rozhodčí: 
Kliner – Hrůza, Franc. ČK: 25. Ho-
řínek (Herálec). Sestava domácích: 
Invald R. – Netolický, Mucha P. (51. 
Souček), Střecha Lad., Halámek 
– Jedlička (61. Invald D., Berka, 
Trnka, Kafka (59. Žák) – Beran, 
Dufek Hosty z Herálce př i 
neúčasti absentujících kapitána 
Kružíka a brankáře Kučery při-
vítala opravdická juniorka, vždyť 
nejstarším hráčem na hřišti byl 
Netolický, který teprve v lednu 
příštího roku oslaví čtyřiadvacáté 
narozeniny. I proto byl realizační 
tým Benfiky maximálně vděčný 
kapitánu A-mužstva Hor tovi, 
který byl připraven na lavičce pro 
případ nouze nejvyšší, kterýžto na-
štěstí vůbec nenastal. Než se hosté 
rozkoukali, využil zmatku v jejich 
velkém čtverci po standardní situ-
aci Střecha a otevřel skóre zápasu. 
Následně se tentýž hráč znovu po 
rohovém kopu zavěsil do vzduchu 
a bylo to 2:0… Pak se Herálečtí 
pokusili hru vyrovnat, ale spíše 
než fotbal v jejich podání (vyjma 
neortodoxních francouzských etud 
stopera Ptaszka) upoutal přítomné 
diváky jejich hráč Hořínek. Ten 
v krátkém časovém sledu obdržel 
žlutou kartu za zakopnutí míče 
a kritiku sudího, načež následně 
brutálně sestřelil domácího štírka 
Dufka a po druhé žluté putoval pod 
sprchy. Brzy nato zůstal po rohovém 
kopu volný v herálecké šestnáctce 
pro změnu Mucha a zvýšil na po-
ločasové třígólové vedení Benfi ky. 
Ještě před hvizdem ukončujícím 
úvodní dějství ovšem stihli zaházet 
vyložené šance Beran a Jedlička
Po přestávce už se hrálo prakticky 
na jednu branku. Středem obrany se 
prosadil Dufek, nedlouho poté Trn-

ka a následně i Kafka. Účet utkání 
uzavřel až v 84. minutě Beran 
šťastnou brankou, kterou si vyna-
hradil předcházející zmařené příle-
žitosti. Výsledek zápasu odpovídá 
poměru sil na hřišti, není však 
možné spát na vavřínech.      -kre-
FC Náměšť nad Oslavou – FC 
VM B 2:1 (1:0)
Střelci: 6. a 73. Franěk (2. z PK) 
– 68. Trnka (PK), ČK: 62. Eliáš (Ná-
měšť n. O.). Sestava hostí: Pokorný 
M. – Netolický, Střecha, Souček, 
Halámek – Jedlička (80. Invald D.), 
Berka, Trnka, Kafka – Beran (60. 
Budzinský), Dufek 
Hosté začali obrovskou šancí, když 
Kafka pronikl po levé straně, ale 
jeho dobrou přihrávku pod sebe ne-
pochopitelně nedokázala zasáhnout 
hned trojice dobíhajících spoluhrá-
čů, která měla dokonce přesilu proti 
domácímu brankáři Tvrdému a jedi-
nému obránci. Platilo otřepané „ne-
dáš – dostaneš“ . Po našem nedůrazu 
u postranní čáry i ve středu hřiště 
vlétla mezi rozestoupivší se stopery 
domácí „ikona“ Franěk, který sám 
na prostoru penaltového bodu nedal 
mladému Pokornému v naší brance 
šanci. Benfika i přes obdrženou 
branku zapnula na vyšší obrátky 
a byla po zbytek prvního poločasu 
lepším mužstvem – z územní pře-
vahy, ale vytěžila „jen“ nájezd Jed-
ličky, který náš hráč zakončil cca 
6 metrů vedle branky a v závěru 
střely po křídelních akcích Dufka 
a Berana. Při krytí druhé z nich se 
Tvrdý zranil a o poločase byl střídán 
Kouklíkem. 
Po přestávce se utkání odehrávalo 
v podobném duchu jako před ní. 
Domácí šli ale do nebezpečné 
šance, při níž už Souček tahal 
v pokutovém území za záchrannou 
brzdu, ale píšťalka sudího v té chví-
li opravdu necitlivě přerušila hru za 
jiný nedovolený zákrok hostí pár 
vteřin předtím. Zlom nastal v 62. 

šanci. Domácí, kteří do té doby nic 
zvláštního nepředváděli, přiložili 
pod kotlem a Velmez měl staros-
ti. Ve 30. Trnavský ještě dokázal 
pohromu refl exivním zákrokem na 
čáře odvrátit, o dvě minuty později 
už ale po několikerém nedůrazném 
odkopu Meziříčských na střelu te-
čovanou Karáskem neměl nárok. 
Krátce nato Havlíček po centru 
Pokorného dal hlavou kontaktní 
gól a přesto, že závěr patřil Velme-
zu, gólové vyjádření chybělo. Po 
obrátce se zdálo, že hosté zvyšují 
tlak, když nejprve Hortova táhlá 
střela jen těsně minula spojnici tyčí 
a Havlíček už ve vápně zpracoval 
těžký míč, ale z otočky mířil nad. 
V 51. měl Velmez naopak štěstí, 
když po hrubce ve středu hřiště 
šel HFK do přečíslení tři na dva, 
které obrana hostů v poslední chvíli 
a se značnou dávkou štěstí stačila 
zlikvidovat. Hosté pak ještě dvakrát 
dostali příležitost urvat aspoň bod. 
V 72. našel Pokorný přesně hlavu 
nabíhajícího Havlíčka, jenže ten ani 
tentokrát z malého vápna nezamí-
řil přesně. Poslední šanci dostal už 
v prodloužení střídající Kratochvíl. 
Měl však těžkou pozici, hlavičkoval 
už v záklonu a dal tak Beerovi šan-
ci vytěsnit umístěný, ale nedůrazný 
míč do zámezí.                      -ber-
 1. Ždírec 4 3 1 0 6:1 10
 2. Šardice 4 3 1 0 7:3 10
 3. Vyškov 4 3 0 1 8:4  9
 4. Líšeň 4 3 0 1 8:4  9
 5. Konice 4 3 0 1 6:4  9
 6. Třebíč 4 2 1 1 4:2  7
 7. Žďár n. Sáz. 4 2 1 1 6:7  7
 8. Hulín 4 1 2 1 6:1  5
 9. Boskovice 4 1 2 1 3:4  5
10. Protivanov 4 1 1 2 3:5  4
11. Velké Meziříčí 4 1 0 3 6:9  3

12. Rájec-Jestřebí 4 1 0 3 4:7  3
13. Vikt. Otrokovice 4 0 2 2 3:6  2
14. Mohelnice 4 0 2 2 4:8  2
15. Napajedla 4 0 2 2 2:7  2
16. Rousínov 4 0 1 3 4:8  1

minutě, kdy byl za úder loktem Sou-
čkovi a následné sražení Halámka 
vyloučen domácí Eliáš. Jenomže… 
Hosté zřejmě dospěli k názoru, že 
proti deseti je čeká lehká práce, ne-
pochopitelně přestali běhat a místo 
kombinace, se kterou byli v úvodní 
půli relativně úspěšní, se čím dál 
častěji uchylovali k nepřesným 
nákopům. Výjimka znamenala vy-
rovnání – po hezké narážečce vlétl 
do šestnáctky Náměště Kafka a po-
kutový kop nařízený za jeho sražení 
následně s přehledem proměnil ve 
vyrovnání Trnka. Než mohli ovšem 
všichni přítomní dekódovat, kterým 
směrem se bude utkání dál vyvíjet, 
vzal jeho osud do rukou rozhodčí. 
Po naprosto nevinném centru do na-
šeho velkého čtverce, zde posoudil 
jako penaltové „běžné“ přistrčení, 
jakých jsou v každém utkání 
desítky, a Franěk vrátil domácím 
barvám vedení. Dvacet minut před 
koncem pak mladá velkomeziříčská 
rezerva, zcela prostá jakéhokoliv 
staršího hráče, sílu na druhé vy-
rovnání nenašla. Vypracovala si 
sice znovu územní převahu, ale za 
zmínku stojí snad jen utěšená střela 
střídajícího Náměšťského v našich 
barvách, dorostence Budzinského, 
která ale stejně mířila vedle branky 
a další křídelní akce Kafky, po které 
chyběl Trnkovi půlkrok.            -kre-
 1. Náměšť n. O. 4 3 1 0 10:3 10
 2. Bohdalov 4 3 1 0  5:1 10
 3. Třešť 4 2 2 0 11:5  8
 4. Budišov 4 2 2 0  8:6  8
 5. Stará Říše 4 2 1 1  6:5  7
 6. Přibyslavice 4 1 3 0  6:2  6
 7. V. Meziřičí B 4 1 2 1 12:6   5
 8. Rapotice 4 1 2 1  9:9  5
 9. Čáslavice 4 1 1 2  9:11 4
10. Rantířov 4 0 3 1  3:4  3
11. Herálec (ZR) 4 1 0 3  7:16  3
12. Kouty 4 0 2 2  6:9  2
13. Křižanov 4 0 1 3  3:10 1
14. Šebkovice 4 0 1 3  1:9  1

Barbora Laňková 
je mistryní Rakouska

V jednom z květnových čísel Vel-
komeziříčska jsme vás informovali 
o úspěšném zahájení motokrosové 
sezony Action racing teamu Velké 
Meziříčí. 
Ze všech rozjetých seriálů bude 
jako první ukončeno mezinárodní 
mistrovství Rakouska (MX Auner 
ladies cup), kterého se úspěšně 
účastní naše závodnice Barbora 
Laňková.
První závody se jely 20. 4. v Sit-
tendorfu, kde získala dvě 3. místa; 
27. 4. následovaly závody v Imbachu 
– zde se umístila v 1. rozjížďce na 2. 
místě a ve druhé jízdě si dojela pro 
vítězství. Po více jak měsíční pauze 
pokračoval seriál 15. 6. v Loibesu, 
kde si krásné umístění z předešlého 
závodu zopakovala (2. a 1. místo); 
21. 6. se konaly další závody v Kund-
lu. Tady vybojovala i přes zdravotní 
problémy dvě 3. místa. Následovala 

dvouměsíční pauza a 17. 8. se zá-
vodilo v Griffenu – odsud si Barča 
přivezla dvakrát 2. místo. Těmito 
stabilními výsledky si zajistila 
celkové 1. místo!
Dne 14. září ukončí tento seriál 
závody v Dechantskirchenu. Díky 
velkému bodovému náskoku již 

nemůže Barča o titul přijít. Více na 
www.barboralankova.estranky.cz. 
O výsledcích ostatních členů týmu 
vás budeme informovat po skončení 
jednotlivých seriálů
Barbora Laňková děkuje všem svým 
sponzorům, díky kterým se mohla ra-
kouského mistrovství zúčastnit.  -tz-

MOTOKROS

Volejbalové kurty opět ožily
V uplynulém víkendu se opět roz-
běhly krajské volejbalové soutěže 
mužů. Krajská dvojka je rozdělena 
do dvou skupin, v každé je po pěti 
mužstvech. Hraje se systém každý 
s každým ve skupině doma a venku, 
po základní části se bude hrát play-
-off společné pro obě skupiny.
Premiéru a nutno říci úspěšnou, 
zaznamenalo naše znovuobnovené 
mužstvo mužů. Po několikaleté 
odmlce se dalo dohromady několik 
bývalých hráčů z krajské jedničky, 
které doplnili odchovanci meziříč-
ské extraligové líhně. Kluci toho 
spolu sice mnoho nenatrénovali, 
na jednoznačný vstup do soutěže to 
však bohatě stačilo. Soupeř z rodiš-
tě dnes již volejbalové hvězdy Hon-
zy Štokra, celek Telče se představil 
jako perspektivní a snaživý celek, 
ale větší potíže našemu družstvu 

neudělal. Ani jedno z utkání netr-
valo více jak hodinu.
Sp. Velké Meziříčí – SK Telč 3:0 
(16, 11, 20) a 3:0 (10, 18, 13)
Sestava VM: Havlíček, Homola, Ho-

lík V., Plachetský, Trojan, Hybášek, 
Kryštof, Vašíček, Kraus, Málek.
Zbývající výsledek: TJ Jiskra Dob-
ronín – TJ Slavoj Polná 2:3, 3:2

-kon-

VOLEJBAL

Volejbaloví muži po tříleté odmlce opět hrají krajskou soutěž. Zleva naho-
ře: Kraus, Vašíček, Málek, Hybášek, Havlíček, Plachetský, dole Kryštof, 
Trojan, Holík V., Homola a vedoucí mužstva Petrů. Foto: Jaroslav Konečný

Přípravné utkání 
SHK Hodonín – HHK VM 
6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Branky SHK: 3. Kýhos (Hrtús), 
21. Šťastný (Peš, Matušek), 37. 
Zábranský, 43. Zábranský, 48. 
Hrtús (Zábranský), 50. Rapant 
(Hoza, Pokorný). Branky HHK: 
13. Kunstmüller (Stráňovský), 38. 
Sobotka (Hudcovský). Sestava 
HHK VM: Betinec (50. Chadim) 

– Smejkal, Stráňovský, Vlašín, 
Konta, Heřmanský, Pálka, Kochá-
nek – Konečný, Dostál, Kunstmüller 
– Janda, Nekvasil, Bula – Sobotka, 
Hudcovský, Krča – Bašnár, Foltýn. 
Rozhodčí: Netopil – Čech, Očar. 
Vyloučení: 7:10, navíc Konta (HHK) 
10 min., Krča (HHK) 5+OK, využití 
3:0. Střely: 28:17. Diváci: 250.
HHK VM – VSK Technika Brno 
5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Branky: 9. Heřmanský (Dostál), 
24. Vlašín (Konta), 41. Kunst müller 

(Konečný), 45. Foltýn (Dostál), 51. 
Bula (Nekvasil) – 3. Mráz (Zapletal), 
35. Jelínek (Mráz), 48. Korotvička 
(Špok, Šebek). Sestava HHK VM: 
Betinec (Zour) – Smejkal, Strá-
ňovský, Vlašín, Konta, Heřman-
ský, Pálka, Kochánek, Kartůsek 
– Konečný, Bukáček, Kunstmüller, 
Dostál, Nekvasil, Bula, Krča, 
Jánský, Bašnár, Foltýn. Rozhodčí: 
Kopeček – Zídek, Římank. Vylou-
čení: 6:5, využití 1:0, v oslabení 0:0. 
Střely: 29:29. Diváci: 170.      -hhk-

Sport též str. 9.


