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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

Hledám pronájem 

nebytových prostor

ve Velkém Meziříčí

cca 30–70 m2.

Telefon 739 246 129.

Tel. 604 853 080.

(vedle zámku)

– sortiment vřesů
– jehličnany, túje na živé 

ploty, okrasné dřeviny

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

Od 10. do 17. září se ve Velké Bíteši konají tradiční Bítešské hody. V ro-
ce, kdy i Velká Bíteš 
oslavuje 600. výročí 
udělení plných měst-
ských práv, je pro-
gram o to bohatší. 
Hlavním hodovým 
dnem je neděle 14. 
září 2008, kdy od 15. 
hodiny začíná hlavní 
hodový program pod 
bítešskou májí. Ta 
bude skácena na zá-
věr hodového veselí 
ve středu 17. září.
Vybrané akce z pro-
gramu bítešských ho-
dů najdete na kultur-
ních stránkách 8 a 9 
našeho týdeníku. 

NEDĚLE 14. ZÁŘÍ
v 15.00 hlavní HODOVÝ PROGRAM k 600. výročí udělení plných 
městských práv Velké Bíteši krojované chasy pod májí s rychtářem 
a právem: Česká beseda, první stárek předává věnec, Moravská be-
seda, příjezd vrchnosti a „potvrzení městských práv”, paragrafy, za-
vádění krojovanou chasou k tanci, hraje Bítešská kapela
 

Začínají bítešské hody! Představujeme 
nového děkana

Dnes se můžete prostřednictvím 
našich novin na straně 4 v pra-
videlné rubrice Řádky na neděli 
seznámit s novým děkanem vel-
komeziříčské farnosti P. Lukas-
zem Szendzielorzem.
Velký osobní rozhovor s ním 
přineseme v některém z příštích 
čísel.                                   -ivh-

Cimrman přijíždí
opět do Jupiter 

clubu
Detektivní hru VRAŽDA V SA-
LONNÍM COUPÉ z Divadla Já-
ry Cimrmana uvádí Jupiter club 
s. r. o. Velké Meziříčí v pondělí 
15. září 2008 v 19 hodin.

(Blíže čtěte na straně 8.)

Od nového školního roku se bítešští školáci prohá-
nějí po novém hřišti. To bylo za tamním kostelem na 
Tyršově ulici slavnostně otevřeno právě prvního září, 
kdy opět začala škola. Podle sdělení místostarostky 
Velké Bíteše Aleny Malé bylo ve výběrovém řízení 
osloveno celkem osm fi rem. Ve stanoveném termínu 
předložily nabídku pouze dvě stavební společnosti. 
„Výběrové řízení vyhrála firma DIRECT MEDIA 
s. r. o., Brno s cenou 1.798.524 Kč, což byla téměř 
horní hranice, o které jsme v rozpočtu uvažovali,“ 
řekla místostarostka města. V ceně podle jejích slov 
nebyla zahrnuta úprava zeleně a celého prostranství. 
„Začali jsme tedy hledat úspory, byly proto vypuštěny 

Otevřeli hřiště v námořním duchu

Bítešští školáci mají nové hřiště s netradičním vybavením – ve stylu 
námořníků.                                                                           Foto: Iva Horká

akátové obrubníky okolo pěšin a pergola. To umožnilo 
celkovou úpravu ploch v nynější podobě s předpokla-
dem, že nebude překročen náš fi nanční limit 1 800 000 
korun,“ upřesnila A. Malá a podotkla, že všechny změ-
ny byly projednány a odsouhlaseny se členy komise 
výběrového řízení.

Od Nadace ČEZ pak Bítešští obdrželi dotaci ve výši 
jednoho milionu korun z programu Oranžové hřiště. 
Vítězná fi rma v rámci výběrového řízení předložila 
návrh herních prvků a celý prostor pojala v námoř-
ním duchu. Dominantním prvkem je proto pirátská 
loď, kterou dotváří herní prvky nazvané například 
hlídka a přístav pirátů či strážce pokladu. Součástí 

hřiště je lanová dráha, ale i piknikový set 
a nezbytné lavičky. V komisi výběrového 
řízení na zhotovitele zasedli tři zástupci 
mateřských škol a mateřského centra a dva 
zástupci města, kterým se nevšední nápad 
a námořní téma líbily.

Celé hřiště je oploceno nízkým, metr 
vysokým plotem, který má zamezit vstupu 
psů do prostoru určeného dětem. V denní 
dobu bude hřiště volně přístupné třemi 
brankami, v letním období od šesti do 
dvaadvaceti hodin, v zimě potom od sedmé 
hodiny ranní do dvacáté večerní. „Kromě 
dětí mohou prostor pochopitelně využívat 
i ostatní občané našeho města,“ podotkl 
starosta Miroslav Báňa, který doplnil, že 
namísto několika skácených stromů byla 
vysázena více než stovka nových keřů.

Iva Horká

Právě od dnešního dne, tedy 10. září 2008, je uza-
vřena silnice č. II/602 z Velkého Meziříčí na Měřín. 
Uzavírka potrvá do 21. září. Týká se úseku od křižo-
vatky ulic Hornoměstská a Uhřínovská s tím, že tato 
křižovatka zůstane průjezdná, a bude pokračovat ve 
směru na Jihlavu až po křižovatku se silnicí III/3494, 
tedy na Netín, a to včetně ní. Touto křižovatkou ovšem 
neprojedete pouze v jeden nebo dva dny. Neprůjezdná 
bude křižovatka silnice II/602 s místní komunikací Zá-
viškova. Krátkodobě na jeden či dva dny bude rovněž 

Dnes začíná uzavírka silnice na Jihlavu

uzavřena křižovatka na Jihlavské k benzinové stani-
ci. Důvodem těchto dopravních omezení je pokládka 
fi nálního povrchu vozovky v souvislosti s celkovou 
rekonstrukcí silnice.

Objízdné trasy jsou vedeny z Měřína přes Otín, 
Uhřínov do Velkého Meziříčí (14,3 km), a v opač-
ném směru pak z Velkého Meziříčí na Mostiště, Olší 
n. O., Netín, Blízkov do Měřína (13 km). Trasy jsou 
vyznačeny.

Zpracovala Martina Strnadová

Opravují dálnici
Úsek dálnice D1 kolem Velkého 

Meziříčí patří k těm s častějšími 
nehodami a dopravními komplika-
cemi. Svým dílem k tomu přispěje 
i rekonstrukce vozovky dálnice 
zhruba mezi 145. a 147. kilometrem 
vpravo, která právě probíhá. 

Akce byla zahájena již 15. srpna 
opravou odstavného asfaltového 
pruhu v levém jízdním pásu, tedy 
ve směru Brno-Praha. V současné 
době, a to od 3. do 19. září, probíhají 
práce na opravě jednoho stávajícího 
a vybudování tří nových přejezdů 
středního dělicího pásu. „Vlastní 
rekonstrukci cementobetonové vo-
zovky pravého jízdního pásu ve smě-
ru Praha-Brno plánujeme v termínu 
od 22. září do 3. listopadu letošního 
roku a bude spočívat ve vybourání 
stávající cementobetonové vozovky 
v celé šířce jízdního pásu a položení 
nové dvouvrstvé cementobetonové 
vozovky,“ vysvětlil Roman Kluzák 
z Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Zhotovitelem rekonstrukce je fi rma 
Strabag. Celkové fi nanční náklady 
na tuto akci činí 130 milionů Kč.

Na jaře příštího roku budou 
v úseku u Velkého Meziříčí práce 
pokračovat rekonstrukcí mostu D1 
– 181 ve 146,7. kilometru vpravo 
a současně by měla probíhat vý-
stavba protihlukové stěny Velké 
Meziříčí-východ, v kilometrech 
dálnice 145. – 146. vpravo.

 Martina Strnadová

Dopravní nehoda na D1
Ve čtvrtek 4. září v 10.33 byla na Krajské operační a informační stře-

disko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ohlášena dopravní 
nehoda na 161,5. km dálnice D1 ve směru na Brno. Na místo události 
vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic Velké Meziříčí, Velká 
Bíteš, Náměšť nad Oslavou a Rosice. Průzkumem místa události bylo 
zjištěno, že při dopravní nehodě tří kamionů došlo ke zranění čtyř osob. 
Muži byli ve svých vozech zaklíněni a na jejich vyproštění použili hasiči 
speciální hydraulické zařízení. 

(Pokračování na str. 2.)

Dnes už hlavním tahem na Jihlavu řidiči neprojedou. Od středy totiž platí uzavírka silnice II/602 od odbočky 
na Uhřínov až po odbočku na Netín. Křižovatka s Uhřínovskou ulicí však zůstane průjezdná. 

Foto: Martina Strnadová

Velkou Bíteš 
navštíví 

prezident
Prezidenta České republiky Vác-
lava Klause přivítají Bítešští na 
náměstí v pondělí 15. září 2008 
v 11 hodin. Při té příležitosti mu 
udělí čestné občanství města 
Velké Bíteše.                   -mrs-

Vystoupení Chantal Poullain ve Velkém 
Meziříčí ZRUŠENO!

Z důvodu časového zaneprázdně-
ní hlavní protagonistky Chantal 
Poullain byl zrušen koncert, při-
pravovaný při příležitosti vydá-
ní jejího nového CD Chansons 
na 20. září 2008 v Jupiter clubu. 
Spolu s Chantal Poullain měli 
ve velkém sále JC vystoupit ta-
ké písničkář Jiří Vondrák a vel-
komeziříčský hudebník Martin 
Karásek. Zda koncert proběhne 
v náhradním termínu, zatím není 
známo.                             -prog-
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Spustili U:fona.
A lidem začal vypadávat televizní signál
Na jedné straně si dnes téměř kdokoliv může za pár korun pořídit mo-

bilní internet nebo novou pevnou linku, na druhé straně však začíná být 
v éteru těsno. Nový vysílač nejmladšího mobilního operátora U:fon, který 
před pár dny začal fungovat v naší lokalitě, totiž nejspíš řadě zdejších oby-
vatel ruší příjem televize. Na obrazovce se objevují bílé vodorovné pruhy. 
Problémy začaly lidem přesně v den, kdy U:fon spustil svůj vysílač. 

„V podstatě mi přestala fungovat televize. Na obrazovce nyní naska-
kuje deset až patnáct bílých pruhů a na televizi se nedá dívat. Předtím 
jsem chytal všechny programy, dnes po menší úpravě mi jdou pouze tři. 
Kdybych chtěl závadu odstranit, přišlo by mě to na několik stovek až tisíc 
korun. Televizní vysílání se má ovšem digitalizovat, takže už nechci do 
analogu zbytečně investovat peníze. Je to nehoráznost a nechápu, jak si 
to mohli dovolit,“ stěžuje si například jeden divák. 

Vysílač U:fonu funguje i v naší lokalitě. 
Ředitel Českého telekomunikačního úřadu v Brně Ladislav Sapík po-

tvrdil: „Nemyslím si, že by vysílač měl nedovolený vysoký výkon, to by 
byl správní delikt. Z našich zkušeností spíš vyplývá, že není rušen přímo 
televizní signál, ale je to problém antény a zesilovače, který zesiluje 
kmitočty i mimo televizní pásmo, a tak dochází k rušení.“

Stejný názor má i odborná fi rma. „Pokud si člověk pořídí běžnou anténu 
pro UHF pásmo se zesilovačem, ten vždy toto pásmo trochu přesahuje, 
a tak se tam objeví například i mobilní signál. Když pominu levné nekva-
litní antény nejen z Polska.“

Podobný problém byl před lety se společností O2 a operátor tehdy 
lidem přispíval na odstranění závad. Řešení je totiž poměrně nákladné, 
lze například použít frekvenční – kanálovou zádrž.

INFORMACE naší společnosti
Tento problém rušení lze odstranit takto: vlastníte-li televizní anténu 

VHF, UHF s předzesilovačem i bez, domovní zesilovač… nahlásíte na 
místně příslušný Český telekomunikační úřad rušení TV signálu, na místo 
se dostaví pracovníci ČTU a provedou měření o rušení TV signálu.

V případě, že toto rušení shledají jako oprávněné, předají hlášení 
o rušení společnosti Mobilkom (provozovatel U:fona) a ten toto rušení 
zadá k odstranění u smluvních partnerů. Toto je provedeno pro vlastníka 
televizní antény zdarma, úhradu provede Mobilkom.

V případě, že toto rušení pracovníci ČTU shledají jako neoprávněné, 
musí si odrušení uhradit vlastník televizních antén sám na své náklady. 
Např.: vlastníte televizní anténu typu síto – madrace se zesilovačem na 
střeše – odrušení provedeno na náklady vlastníka, cca 1.200 Kč.

Hlášení rušení televizního signálu:
ČTU odbor pro jihomoravskou oblast, Šumavská 33, BRNO, 602 00, 

tel.: 541 428 611 631, e-mail: buriank@ctu.cz, internet: www.ctu.cz
-měú- (Zdroj:http://mobil.idnes.cz)

Letní prázdniny jsou defi nitivně 
pryč a nový školní rok již běží napl-
no. Některé velkomeziříčské školy 
do něj připravily pro děti zajímavé 
novinky. 

Základní škola Sokolovská se 
zaměřila na své prvňáčky, které 
přivítala ve třídě kompletně vy-
bavené zbrusu novým nábytkem 
i všemi potřebnými pomůckami. 
Programově letos žádnou novinku 
nechystá. „Budeme pokračovat 
v naší tradici. Teď v září chystáme 
seznamovací pobyt žáků šestých 
ročníků, letos v nesměřském údolí, 
a pro osmáky sportovně branný 
kurz v Zásece – Kruh 2008. Obojí 
slouží k upevnění kolektivů a děti si 
ověří, jak se zachovat v mimořád-
ných situacích,“ vyjmenoval ředitel 
ZŠ Sokolovská Petr Hladík. 

V základní škole na Oslavické 
se v novém školním roce hodlají 
zapojit do mezinárodní spoluprá-
ce. „V rámci projektu E-twinning 
– Partnerství škol v Evropě – jsme 
si zaregistrovali projekt společně 
s italskou školou Scuola media 
Poggi Carducci ve městě Sarzana. 
To je v oblasti Janova. Naše komu-
nikace bude probíhat v angličtině 
na téma The culture in our home-
town (Kultura v našem městě.),“ in-

Školy připravily dětem zajímavé novinky
formovala ředitelka školy Dagmar 
Suchá. Ta ještě doplnila, že připra-
vují individuální vzdělávací plány 
pro žáky se zdravotním postižením, 
pro integrované žáky v běžných 
třídách a také pro ty talentované. 
Prostě individuální přístup ke všem 
dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Základní škola Školní je ze 
všech místních nejmladší, proto 
nevyžaduje zatím až takovou 
údržbu budovy. Ovšem možná se 
to ani nezdá, ale své dveře dětem 
otevřela již před pěti lety. „Vedle za-
běhnutých aktivit, v nichž budeme 
pokračovat, máme jednu novinku. 
Budeme slavit pět let existence 
školy,“ potvrdil ředitel Petr Bla-
žek, „k této příležitosti chystáme 
na 23. října den otevřených dveří 
a mottem této naší akce je – Pět let 
na jedné lodi.“

Vesnické školy 
nezaostávají

Ani vesnické základní školy 
nezahálely. Ve Lhotkách se za-
pojili do projektu Zdravá škola. 
„Jsme tak jednou z prvních škol 
v kraji Vysočina a vůbec první 
z velkomeziříčských škol, která 
se do tohoto projektu přihlásila,“ 

podotkla ředitelka Eva Součková, 
jež vysvětlila, co je jeho smyslem. 
Stanou se školou podporující 
zdraví a v rámci toho se zaměří 
na pohodu prostředí, zdravé učení 
a otevřené partnerství s dětmi. „Při 
dodržování těchto podmínek z toho 
navíc plyne možnost dosáhnout na 
některé granty a dotace, které jsou 
pro nás jako pro malou školu jinak 
těžko dostupné,“ dodala Součková. 
Vedle toho se ve Lhotkách přihlásili 
ještě k dalšímu celostátnímu pro-
jektu Recyklohraní, jenž činí mezi 
dětmi osvětu v nakládání s odpady. 
Mostišťská škola se přes prázdniny 
zaměřila na pohodlí dětí a všechny 
třídy vybavila výškově stavitelným 
nábytkem. 

Mateřská škola 
bude mít webové 

stránky
V období po zápisu dětí do mateř-

ských škol to vypadalo, že nebude 
možno uspokojit všechny zájemce. 
Jednalo se dokonce i o otevření dal-
ší třídy ve školce na Sportovní ulici. 
„Dnes je vše vyřešeno. Podařilo se 
nám umístit všechny děti, aniž 
bychom otevřeli další třídu, na niž 
nakonec ani nebyl dostatečný po-

čet zájemců,“ informovala ředitelka 
Mateřské školy Velké Meziříčí Bo-
žena Suchánková. V letošním škol-
ním roce navštěvují tuto mateřskou 
školu čtyři děti se zdravotním posti-
žením. „Ke zkvalitnění péče o ně se 
nám podařilo získat dotaci na jejich 
asistenty,“ doplnila Suchánková. 
Z programové nabídky se nejmen-
ší děti mohou těšit na projekt ang-
ličtiny, jenž škola v loňském roce 
ověřovala, či blížící se sportovní 
den na Tržišti, který proběhne již 
19. září. Rodiče zase možná uvítají 
nové webové stránky mateřské ško-
ly, které budou informovat o všech 
odloučených pracovištích, o stravo-
vání dětí, najdou na nich dokumenty 
ke stažení a další. K jejich spuštění 
dojde v brzké době. Novinkou 
je také zvýšení školného od září 
2008 při celodenní docházce dětí 
z 210 korun na 255.

Co se týče technické stránky 
škol, pochopitelně všude došlo na 
potřebné menší opravy budov a pro-
stor, jakými jsou malování někte-
rých místností, mnohde nakoupili 
nové kusy nábytku, jinde opravili 
hromosvody, instalovali klimatiza-
ci v učebnách, vyměnili zvonky či 
školní hodiny a podobně. 

Martina Strnadová

Provoz na kompletně zrekonstruované křižovatce u kostela ve Velké 
Bíteši odstartoval 8. září. I když je zatím pouze zkušební, uleví znatelně 
komplikované dopravní situaci ve městě. Stavba dosud není zkolaudována 
z důvodu dokončovacích prací jako osazování zeleně a dalších.

Spuštění provozu mělo proběhnout již o týden dříve, se zahájením 
školního roku. Zpozdila jej však montáž sloupů veřejného osvětlení, 
které nebyly doručeny subdodavatelem včas. V prvním zářijovém týdnu 
tedy byly sloupy teprve ukotveny a zapojeny do rozvodné sítě. Poté bylo 
instalováno dopravní značení a provoz křižovatkou mohl být po třech 
měsících prací spuštěn. 

Po nově vydlážděných chodnících, kolem kostela žulovou kost-
kou a jinde zámkovou dlažbou, se prošla minulý týden v pátek 
první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky Miroslava Němcová (na snímku zcela vravo). Prohlédla 
si celou stavbu a poté v doprovodu zástupců města zavítala do nově 
opravené a moderně vybavené kuchyně základní školy, kterou slav-
nostně otevřela. Bližší informace o této akci najdete v příštím čísle 
týdeníku Velkomeziříčsko.               Text a foto: Martina Strnadová

Křižovatkou v Bíteši už se jezdí. Prošla se po ní i poslankyně Němcová

(Pokračování ze strany 1.) Jednomu z mužů se však i přes veškerou 
snahu záchranářů nepodařilo zachránit život a na místě svým vážným 
zraněním podlehl. Zranění byli vrtulníky LZS transportováni do nemoc-
nic. Provoz na dálnici byl ve směru na Brno zcela zastaven. Na místě se 
tvořily kolony. K obnovení provozu v odstavném jízdním pruhu došlo 
okolo 13.39 hodin. Jeden z kamionů v době nehody převážel minerální 
olej. Po střetu došlo k jeho úniku na dálnici. Na jeho likvidaci hasiči 
použili sorbent 

Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Dopravní nehoda na D1

SPOTŘEBITELSKÉ 
INFORMAČNÍ
CENTRUM

Foto: archiv HZS

V letošním roce se obyva-
telé Velkého Meziříčí mohou 
opět těšit na bohatý program 
společenských akcí, které 
město pořádá v rámci celo-
evropské kampaně „Evrop-
ský týden mobility“ (ETM) 
v termínu od 16. do 22. září 
2008. Součástí týdenní akce 
je „Evropský den bez aut“ 
(EDBA), který patří mezi vý-
znamné dny Evropy ve věci 
ochrany životního prostředí.

V ČR jsou obě akce pořádány od roku 2002 a zúčastněnými městy 
jsou převážně členové NSZM ČR, mezi které patří i Velké Meziříčí. Na 
Vysočině se do kampaně dále zapojí také Jihlava, Velký Beranov, Třebíč, 
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a další. 

V rámci ETM se Ministerstvo životního prostředí snaží upozornit na 
neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na 
jeho případné řešení. Výsledkem projektu je snaha jednotlivých měst 
zlepšit místní dopravní situaci s ohledem na životní prostředí. Týdenní 
program je zaměřen na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu 
(cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany 
s hendikepem, semináře, akce na dětském dopravním hřišti apod.). 

V letošním roce se kampaň zaměří na téma „Čistý vzduch všem“, tedy 
na zlepšení ovzduší ve městech. Na toto téma navazuje svým projektem 
mezi jinými například Středisko ekologické výchovy  Ostrůvek ve Velkém 
Meziříčí, které v rámci cyklistického výletu pořádá návštěvu stanice na 
měření emisí. Zajímavým informačním zdrojem pro veřejnost bude také 
inf. tabule s naměřenými hodnotami v ovzduší za posledních 12 měsíců, 
vystavená v přízemí MěÚ VM. 

Program Evropského týdne mobility 
ve Velkém Meziříčí 16.–22. září

■ Kviz „Město známé i neznámé“, motto: „Čistý vzduch všem“: 
Soutěž pro žáky základních škol a pro veřejnost spojená s kvizem. 
Správné odpovědi budou slosovány a vítězové obdrží drobné ceny.
(SEV Ostrůvek)

■ Výtvarná soutěž a výstava. Téma: „Čistý vzduch všem“:
Soutěž pro děti MŠ a I.–III. tříd ZŠ, Jupiter club předsálí.
(DDM Velké Meziříčí)

■ Informační panel pro veřejnost v přízemí radnice na téma „Čistota 
ovzduší v našem městě“:
Hodnoty naměřené za uplynulých 12 měsíců z měřicí stanice 
ČHMÚ. 
(SEV Ostrůvek)

Úterý 16. září 2008
■ Evropský den mobility (bez aut) na Ostrůvku. „Jak jezdit bez 

kouře a hluku“:
Závody na ekologicky nezávadných dopravních i nedopravních (kůň) 
prostředcích pro všechny věkové kategorie (10.00 – 13.00 a 15.00 
– 18.00, Ostrůvek). 
(Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi)

Středa 17. září 2008
■ Evropský den mobility (bez aut) na Ostrůvku. „Jak jezdit bez 

kouře a hluku“:
Závody na ekologicky nezávadných dopravních i nedopravních (kůň) 
prostředcích pro všechny věkové kategorie (10.00 – 13.00 a 15.00 
– 18.00, Ostrůvek).
(Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi)

■ Barevné cvičení s ekologickým náčiním pro rodiče s dětmi:
(9.00 – 13.00, prostory Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi)

Čtvrtek 18. září 2008
■ Evropský den bez aut – soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ – Jupiter club:

Soutěž zaměřená na znalost, orientaci a dovednosti v silničním pro-
vozu.
1. kategorie – 4. a 5. třídy (8.30 – 10.00)
2. kategorie – 6. a 7. třídy (10.30 – 12.00)

Sobota 20. září 2008
■ Za krásami okolí Velkomeziříčska na kole – cyklistický výlet:

Sraz ve 14.00 na parkovišti před obchodním domem Plus, návštěva 
stanice ČHMÚ na měření emisí.
(SEV Ostrůvek)

Pondělí 22. září 2008
■ Montessori techniky za použití přírodních materiálů pro děti od 

1 do 6 let v doprovodu rodiče:
Rozvoj motoriky, smyslů a samostatnosti u dětí (9.00 – 13.00, prostory 
Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi).

K účasti na celé akci byli přizváni tito partneři: Městská policie Velké 
Meziříčí, Policie ČR, Dům dětí a mládeže, Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi, žáci a studenti škol ve městě, Jupiter club, Středisko ekologické 
výchovy Chaloupky, DS Březejc a Městský úřad Velké Meziříčí. Mediálně 
akci podporuje týdeník Velkomeziříčsko.

Město přispěje ke zlepšení životního prostředí ve prospěch chodců 
a MHD úpravou komunikace v prostoru nově vznikajícího obytného soubo-
ru Hliniště – nově budou vybudovány dvě zastávky MHD a nový přechod 
pro chodce s přechodovým ostrůvkem a nově vystavěnými přístupovými 
chodníky. Investice celého projektu dosahuje výše 4.380.000 Kč.  -doh, šve- 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008

V průběhu uplynulého měsí-
ce vnikl neznámý pachatel na vol-
ně přístupnou, neoplocenou zahradu 
nacházející se za jedním z rodinných 
domů v obci Mostiště. Zde odcizil 

Ukradl zemědělskou mechanizaci
nijak nezajištěnou zemědělskou me-
chanizaci – 3 ks lehkých bran, 3 ks 
těžkých bran a dvouradličný pluh. 
Způsobená škoda byla vyčíslena na 
částku 8.900 Kč.                     -pol-

Dnem 17. září 2008 vzniká ve 
Velkém Meziříčí Spotřebitelské 
informační centrum. Bezplatná po-
radna bude fungovat každou středu 
od 14 do 16 hodin a nahradí původní 
výjezdní poradnu, která byla k dis-
pozici pouze jednou za čtrnáct dní. 
Spotřebitelům poradí Mgr. Michala 
Šťávová, jež je absolventkou práv-

nické fakulty. Představíme vám ji 
v některém z příštích čísel týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Své Spotřebitelské informační 
centrum v našem městě zřizuje 
Sdružení obrany spotřebitelů 
(SOS) jako jediné pro celý kraj 
Vysočina.

-mrs-
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Cirkus Sultán známé rodiny Berouskovy v našem městě hostoval od 
středy 3. září do neděle 7. září 2008. Velké červené cirkusové šapitó 
v Čechových sadech přilákalo hojný počet návštěvníků, pochopitelně 
zejména dětí. Ty se pobavily nejen při artistických vystoupeních bratří 
Berouskových, při motorkářské šou, vzdušné akrobacii či jízdě divokých 
opic na ponících. Rozesmál je hlavně klaun se svými cvičenými psy, ale 
také mluvící kůň (na snímku vlevo), který mimo jiné osobně poděkoval 
týdeníku Velkomeziříčsko za mediální podporu. Ojedinělým číslem byla 
také drezura kachen (snímek nahoře) nebo aligátorů. 

  -mrs-, foto: Iva Horká

ZAVÍTALI K NÁM BRATŘI BEROUSKOVÉ

Milé ženy, maminky, těhulky, 
slečny, děti, batolata, miminka 
a mládeži, otevíráme pro VÁS 
klub pohody, relaxace, zábavy. 
Delfín – Velké Meziříčí je občanské 
sdružení, které sdružuje občany na 
základě společného zájmu. Jestliže 
máte rádi zábavu, chcete se něco 
dozvědět, naučit se, odpočinout si, 
tak jsme tu právě pro vás. 

Nabízíme relaxační kout s polš-
táři. Zrcadlové prostory, kuchyň-
ský kout, šatní prostor, toalety, 
veřejný internet pro členy klubu, 
hračky, hrazdičky pro miminka, 
společenské hry a určitě dle vašich 
přání a našich možností budeme 
průběžně potřebné věci do klubu 
vybavovat. 

Pro děti
Zahajujeme jesličkami pro děti 

od 1,5 do 4 let bez doprovodu ro-

dičů, aby si rodiče mezitím mohli 
vyřídit nákupy, úřady, lékaře či si 
jen tak odpočinout. Možnost využi-
tí této služby jednorázově, nebo pra-
videlně. Pro děti v jesličkách máme 
přichystané programy na každý 
pracovní den. Poznávání, hraní, 
malování, tvoření, říkanky, zpívání 
s kytarou atd. Po domluvě s rodiči 
můžeme nabídnout svačinku. První 
poznávací hodina v jesličkách může 
být v doprovodu rodiče. Dále si 
v dopoledních hodinách budeme 
také hrát, učit se zodpovědnosti, 
seberealizaci, ale to už v doprovodu 
rodičů. Odpolední programy budou 
patřit všem – výtvarné dovednosti, 
cvičení, besedy, hosté vždy dle 
aktuální nabídky. Za každý pro-
gram určený dětem ohodnotíme 
šikulky žetonky, které si následně 
na narozeninové párty budou moci 

proměnit za věcnou cenu. Na konci 
kalendářního měsíce budeme tedy 
slavit narozeniny, oslavenci obdrží 
dárečky – po domluvě s rodiči. Celá 
párty se uskuteční za doprovodu 
písniček, her, zábavy...

Pro ženy
Každá žena se v našem klubu 

může také najít. Pro maminky 
a ženy pořádáme besedy, psycho-
logické poradny, informační před-
váděcí akce, kurzy a především 
každý poslední pátek v měsíci 
bude patřit nám ženám v DÁM-
SKÉ JÍZDĚ bez dětí! Popovídáme 
si u výborného kafíčka, ochutnáme 
něco dobrého, dozvíme se mnohé 
ze světa žen, zkusíme se uvolnit 
při břišních tancích. Vyhlásíme 
a odměníme nejaktivnější mamču, 
která v daném měsíci udělala něco 
„nej“ pro sdružení!

Mládež
Pro vás máme nachystané ta-

neční kreace pod vedením trenéra 
Tomáše Kopečka. Budeme se učit 
latinsko-americké tance, street 
dance, jazz techniku, choreografi e 
na velké módní show (viz minulý 
rok Módní galavečer). Zahájení 
proběhne 25. září 2008 v 15 hodin 
v tělocvičně SŠŘS na Hornoměst-
ké ulici. Tréninky budou probíhat 
v prostorách této tělocvičny každý 
čtvrtek dle zařazené kategorie 9–12 
let, 13–15 let, 16 a více let. 

Těší se na vás tety ze sdružení 
Delfín – Velké Meziříčí. Najde-
te nás na ulici Novosady 16, za 
průchodem k bufetu Zlatý lev 
doprava. 

-rask-
Toto sdružení mediálně podpo-

ruje týdeník Velkomeziříčsko.

Dřevorubci změřili svoje síly
V sobotu 30. srpna 2008 se v obci Pavlínov konaly závody v dřevoru-

becké zručnosti. Tohoto pořadateli nazvaného nultého ročníku se zúčast-
nilo celkem 16 závodníků. Ozdobou byla i jedna žena – dřevorubkyně. 

Vlastní soutěž začala ve 13 hodin po vylosování pořadí a složena byla 
ze tří disciplín. Nejdříve závodníci ukázali, jak rychle umí vyměnit řezací 
ústrojí motorové pily. Druhá disciplína se skládala z tzv. kombinovaného 
řezu. V ní musí soutěžící uříznout z připraveného trenažeru koláč tak, že 
nejdříve začne řez ze spodní části, odbíhající stranou řetězu, a dokončí 
řez z horní části stranou nabíhající. Hodnotí se rychlost, úhel 90 stupňů 
od připevněné šikmé klády pod úhlem 7 stupňů od vodoroviny a velikost 
nedořezu. 

Třetí disciplínou je přesný řez na podložce. Závodníci odříznou koláč 
co nejblíže k podložce. Nesmí ovšem podložku naříznout. Hodnotí se 
čas provedení, úhel 90 stupňů k trenažéru a velikost nedořezu od pod-
ložky. Na všechny disciplíny dohlížel ostřížím zrakem a bodově hodnotil 
účastník evropských soutěží tohoto sportu Ladislav Kalenda z Brtnice. 
Mezi jednotlivými disciplínami probíhaly po celé odpoledně soutěže 
dětí. Také divácká soutěž se těšila velkému zájmu účastníků. Šlo o tnutí 
sekerou na přesnost. 

Za pěkného počasí jsme strávili příjemný den a těšíme se na příští 1. 
ročník, který se bude konat v roce 2009.

Jiří Jaša, starosta obce Pavlínova
Pořadatelé děkují touto cestou hlavnímu sponzorovi fi rmě STIHL 

panu Bartuškovi, dále fi rmám AGRO Měřín, a. s., Agrocentrum ZS, s. r. o. 
Lavičky, Dílna Kafka Horní Radslavice, ing. František Jaša Pavlínov, 
IN-STAV Třebíč, METEOR Třebíč, Pekárna Kamenice, RENAULT Malec 
Velké Meziříčí, START Zelený Vlastimil Brtnice, Zámečnictví Řezníček 
Jaroslav Pavlínov, Zámečnictví Sysel Miloš Pavlínov, Zámečnictví Zána 
Tomáš Pavlínov.                                                                                   -pi-

Občanské sdružení Delfín Velké Meziříčí se představuje

Představili novou vzorkovnu
Novou vzorkovnu v moder-

ním areálu na okraji Křižanova 
představili minulý pátek majite-
lé tamní fi rmy VV SKLO. Její 
historie sahá do roku 1992, kdy 
ji manželé Jana a Radek Viteš-
níkovi založili. Postupem času 
z ní vybudovali na českém trhu 
ojedinělý podnik s novodobou 
výrobní halou, kalicí linkou 
a pětačtyřiceti zaměstnanci, 
kteří se snaží o co nejlepší zvuk 
značky VV SKLO. 

První zakázky se týkaly 
opracování zrcadel a po nece-
lém půl roce se přidaly prvotní 
objednávky na opracování skla. 
„Začátek nebyl jednoduchý, ale 
vždy jsme se snažili o poctivou 
službu našim zákazníkům,“ 
vzpomíná Jana Vitešníková, 
spolumajitelka a současná 
ředitelka společnosti, „nyní 
musím přiznat, že nám nechy-
běla především odvaha zkusit 
podnikání v oboru, který není 
až tak běžný – prvního čtvrt 
roku jsme měli zakázky typu 
zasklívání obrázků, izolační, 
okenní či ornamentní skla do 
dveří.“ 

Společnost se dostala do po-
předí díky módní vlně tehdej-
šího nábytku, kde v různých 
dílech byla umísťována zrcadla. 
Pak už následovaly další zakáz-
ky se skleněnými prvky. 

Od svého počátku však fi rma řešila hlavní a často se opakující problém, 
a to nedostatečné prostory. Z nesčetných stěhování se nakonec vytvořila 
čtyři hlavní centra, jež byla rozdělena na tři střediska v Křižanově a jedno 
v Kozlově. „Tato situace byla dlouhodobě neudržitelná a my se rozhodli 
vše radikálně řešit. Zakoupili jsme rozsáhlý pozemek a prvního září roku 
2005 začali stavět novou výrobní halu s administrativním a obchodně-
-prezentačním zázemím,“ přibližuje J. Vitešníková tehdejší situaci.

Stavba výrobní haly byla dokončena v roce 2006 a do dvou let byla uve-
dena do provozu i nová administrativní budova se vzorkovnou skleněných 
interiérových prvků.                                        Připravila: Iva Horká (pi)

Ředitelka křižanovské společnosti 
VV SKLO Jana Vitešníková předsta-
vila přítomným nově otevřenou vzor-
kovnu.                      Foto: Iva Horká

Předali stavbu Vlkov – průtah
Tolik očekávané předání stavby rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 

Vlkov – průtah proběhlo ve čtvrtek 4. září v budově bývalé školy. Zho-
tovitel stavby, fi rma OHL ŽS, a. s., zde pořádala prezentaci rekonstru-
ované silnice spojenou se slavnostním přestřižením pásky a ofi ciálním 
otevřením silnice. Na tuto událost se sjeli všichni ti, kteří se podíleli jak 
na projektové přípravě, tak i na vlastní realizaci stavby. Tedy především 
zástupci zhotovitelské fi rmy OHL ŽS, a. s., kraje Vysočina i obce Vlkov. 
Stejně jako rekonstrukce vozovky a návsi, která se od počátku příprav 
protáhla na osm let, tak i předání začalo s menším zpožděním. Kvůli 
dopravní nehodě na dálnici D1 nedorazil náměstek hejtmana kraje Vy-
sočina Václav Kodet, o něco lépe dopadl Miroslav Houška, radní pro 
oblast fi nancí a majetku, který po svém příjezdu gratuloval starostovi 
obce k pěkné návsi. 

Slavnostní odpoledne odstartovalo přání bezpečného provozu na nové 
silnici. „Jsem rád, že zde proběhly úpravy, které přispějí k bezpečnějšímu 
životu v obci,“ uvedl Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina. Průběh rekon-
strukce zhodnotil také starosta obce Aleš Trojánek: „Chtěl bych poděkovat 
občanům za trpělivost, zastupitelům za spolupráci a popřát všem, aby si 
našli čas posedět na lavičkách a potěšit se pohledem na pásy barevné 
zeleně. Těší mě, že jsme se dočkali konce této stavby. Obec upravuje 
vzhled návsi v podstatě od 20. let dvacátého století.“ Také zástupce fi rmy 
OHL ŽS, a. s., V. Vinter, poděkoval občanům za trpělivost a popřál jim 
bezpečný provoz na opravené komunikaci. Poté následovalo přestřižení 
pásky a ofi ciální zprůjezdnění komunikace.

Náklady na rekonstrukci silnice III/3791 a III/3792 v délce necelého 
kilometru se vyšplhaly na 7,8 milionu korun. Ty budou čerpány ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. „Průběh oprav komplikovala v některých 
místech slabá vrstva živičného materiálu nebo rozpadlá vrstva kamení,“ 
uvedl Tomáš Pípal z odboru dopravy a silničního hospodářství kraje Vy-
sočina, oddělení investic. 

Komunikace byla rozšířena na 6,5 metru. Mimo ni nechala obec na své 
náklady upravit i náves, přilehlé chodníky a veřejné osvětlení. Novinkou 
je osvětlení zabudované do chodníku. Postupem času hodlají zastupi-
telé osadit náves fontánkou s pitnou vodou a zrekonstruovat čekárnu. 
K opravě silnice mezi Vlkovem a Osovou M. Houška uvedl: „Byl bych 
rád, kdyby k dokončení došlo, avšak budeme muset počkat na možnosti 
z rozpočtu kraje na rok 2009.“                                                     Jitka Kočí

Místostarosta Antonín Míčka (vlevo) a starosta Aleš Trojánek (upro-
střed) předvedli hostům opravenou náves i zachovaný historický 
sklípek.                                                                          Foto: Jitka Kočí

Prvního září je slavnostní den 
především pro školáky a jejich 
učitele. Také u nás, v Pavlínově, 
jsme slavnostně zahájili po dvou-
měsíčním půstu výuku.

Dětičky přišly v novém obleče-
ní, opálené, odpočaté, plné energie 
a snad také chuti do nové práce. My 
učitelky se snažíme připravit jim 
školu – dílnu lidskosti a poznání 
– jak pravil J. A. Komenský. Ze 
Žďáru n. S. přijel pozdravit naše 
školáčky poslanec parlamentu ČR 
Karel Černý. Popřál jim mnoho 
štěstí a úspěchů v novém školním 
roce a každé dítě i nás učitelky 
obdaroval krásnou růží. Též nám 
slíbil, že se stane patronem naší 

školy. Paní starostová Jašová 
napekla dětem i hostům krásné 
a dobré koláčky se smajlíky. Moc 
nám chutnaly. Škoda, že máme tak 
málo žáků – letos jsme uvítali jedi-
ného prvňáčka –Marušku Zachovou 
z Pavlínova. Jsme malotřídní škola, 
pracujeme na výjimku, obecní úřad 
škole fi nančně pomáhá, za což patří 
veliký dík panu starostovi J. Jašovi 
a zastupitelstvu obce. Dovolte mi 
v závěru nejen našim pavlínov-
ským, ale všem školákům popřát 
do nového školního roku jen to nej-
lepší, hodně úspěchů v učení, žádné 
průšvihy. Ať se vám i nám daří! 

Mgr. Marie Gregorová, 
ředitelka ZŠ Pavlínov

I v pavlínovské školičce
jsme začínali nový školní rok

Foto: -jp-
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

(9. díl – pokračování z čísla 
29/2008)

VODIČKA, BOCHOŘÁK 
A ZAHRADNÍČEK

O kulturní atmosféře na velko-
meziříčské faře svědčí i vzpomín-
kový fragment z citované  knihy 
Aloise Plichty: „Jakub Deml měl ve 
Velkém Meziříčí přátel málo. Patřil 
k nim kromě faráře Bohumila Buri-
ana MUDr. Jiří Keprt, zubní lékař, 
a MUDr. Jan Štourač, lékař obvod-
ní. Dr. Keprt byl člověk vzdělaný 
a poutal na něm zájem o výtvarná 
umění. Postavil si domek pod 
zámeckou branou a v jeho pohos-
tinném pokoji se scházeli všichni 
jeho přátelé. Přicházeli tam umělci 
všeho druhu, malíři Jambor, Trnka, 
sochař Jiří Marek, profesor Krejčí, 
ing. dr. Vasil Čerňajev, pracující 
ve výzkumném ústavu hraběte 
Fr. Harracha na Sádkách, malíř 
Fr. Bílkovský, muzikanti dr. Plo-
cek, Miloš Sádlo. Všichni jsme se 
ale scházeli i po nedělním obědě 
o jedné hodině po poledni na faře 
v Burianově kanceláři „na kafe“. 
Tam přicházeli i někteří velkome-
ziříčští profesoři, učitelé, notář, lé-
kaři, kněží a zastavovali se tam rádi 
i takoví, kteří městem nad Oslavou 
jen projížděli, jako byli ministr Hála 
nebo dr. Šrámek. Jednou či dvakrát 
tam pobyl i skladatel Křička; vio-
loncellista Miloš Sádlo býval zván 
na koncerty častěji a přijížděl s pi-
anistou Holečkem. Vysedávali mezi 
námi kaplani, katecheti a profesoři 
náboženství, nebo i ředitel Světlé. 
Někdy se zastavil cestou i pozdější 
brněnský biskup dr. K. Skoupý, kte-
rý projevoval radost, že si všichni 
dobře rozumíme. Sochař Jiří Marek 
končil roku 1938 na akademii ve 
speciálce sochaře Fr. Kafky. Uči-
nil tak velkým reliéfem Snímání 
z kříže. Koupil jej farář Bohumil 
Burian a umístil jej v chrámové 
předsíni pod vysokou věží. Měl to 
být památník obětem války. Marek 
pak ještě pro předsíň zhotovil sochu 
sv. Antonína Paduánského.“ 

Kulturně milovnou atmosféru 
velkomeziříčské farnosti spoluvy-
tvářel také ředitel kůru prof. Bo-
humil Svoboda. U příležitosti jeho 
šedesátých narozenin v roce 1947 
P. Burian napsal: „Kdo v zlaté 
struny zahrát zná… Za přítomnos-
ti sboru a s doprovodem jsem mu 
poděkoval za práci pro zvelebení 
církevního zpěvu. A pan poslanec 
Charvát, sólista ve sboru, svými 
slovy div ho nerozplakal. Ředitel 
kůru Svoboda je skvělým varha-
níkem a dirigentem i skladatelem. 
Z jeho skladeb je nejznámější 
Česká mše vánoční na slova B. 

Novým děkanem velkomeziříčské farnosti byl k prvnímu srpnu 
2008 jmenován osmatřicetiletý doktor teologie P. Lukasz Szendzielorz. 
Funkce se defi nitivně ujal od prvního září a krátce nato poskytl našemu 
týdeníku první rozhovor, který přineseme v některém z příštích čísel. 
Dnes nabízíme úvodní seznámení s novým duchovním správcem, jenž 
přichází také s první změnou. Tou bude od 14. září 2008 přesun nedělní 
ranní mše svaté do podvečerních hodin. „Od následující neděle je prv-
ní ranní mše v 6.15 zrušena a namísto toho bude sloužena v 18 hodin 
večer. Dále se pak mění začátek bohoslužby z 10. hodiny na 10.15,“ 
vyjmenovává změny děkan, „protože tam byl krátký časový úsek na 
to, aby se lidé na mších střídali. Domnívám se, že takto to bude vyho-
vovat jak kněžím, tak věřícím.“ Podle jeho slov se tedy od 14. 9. budou 
nedělní mše konat v 7.30, 8.45, 10.15 a 18.00. Dětská bohoslužba pak 
bude každé úterý v 16.30 hodin. „Až vyřídíme vše potřebné s dopravní 
společností, dojde ještě k jednomu posunu začátku mší, a to z 8.45 na 
9.00 a z 10.15 na 10.30 hodin,“ dodal ThDr. Szendzielorz, který si 
4. září letošního roku připomněl deset let od svého příchodu do České 
republiky. Je tak jedním z mnoha polských kněží, jež slouží v českých 
farnostech a přitom zůstávají občany Polské republiky a zaměstnanci 
polského biskupství.

P. Lukasz Szendzielorz, jehož jméno lze číst počesku jako Lukáš Šin-
delář, se narodil 30. prosince 1970 ve Slezských Šemianovicích (polsky 
Siemianowice Śląskie), které leží sedm kilometrů od Katowic. Pochází ze 
tří dětí, z nichž je nejmladší. Jeho dvě o dvanáct a devět let starší sestry 
mají vlastní rodiny s dětmi. Otec byl povoláním architekt a matka kulturní 
referentka, ač strávila podstatnou část svého života v domácnosti. Loni 
ve svých dvaasedmdesáti letech zemřela.

Školní docházku začal O. Lukáš v sedmi letech, a protože v Polsku trvá 
osm let, skončil ji v roce 1985. Mezitím přistoupil k prvnímu svatému 
přijímání, a to v roce 1979, a o pět let později přijal svátost biřmování. 
Rok nato nastoupil na gymnázium, nynější lyceum, ve městě Chorzów,  
kde studoval biologicko-chemický směr. Odmaturoval v roce 1989 a na 
podzim zahájil fi lozofi cko-teologické studium v semináři v Katowicích, 
který ukončil po šesti letech. Třináctého května 1995 přijal v témže městě 
kněžské svěcení. Poté ještě tři roky dálkově studoval postgraduál. V roce 
2006 pak dokončil doktorandské studium na téma české teologie a získal 
titul Dr. – doktor teologie, u nás zkracovaný na ThDr. 

Od prvního září se stal kaplanem v polském městečku Tychy, které leží 
asi dvacet kilometrů od Katowic.  Tam vykonával službu ve farnosti a ve 
škole. „Polští kněží mají povinný úvazek ve školách, kde učí náboženství. 
Týdně jde o osmnáct hodin výuky,“ upřesnil O. Lukáš. Po třech letech 
využil nabídky na práci duchovního do Čech a na požadavek biskupa 
nastoupil 4. září 1998 jako farář do Moutnic na Brněnsku. O rok později 
byl přeložen do Blučiny a na jaře letošního roku dostal od generálního 
vikáře nabídku na přestup do Velkého Meziříčí, kde se stal děkanem. 
„Sám jsem před dvěma lety vyjádřil přání, že už bych rád odešel z Blučiny 
někam jinam. Ale bohužel to tehdy nedopadlo. Dva roky byl klid. Až letos 
v květnu si mě zavolali na biskupství a zeptali se, zdali bych šel do Velkého 
Meziříčí,“ popsal průběh svého přeložení k nám nový děkan.

Iva Horká

Představujeme 
nového velkomeziříčského děkana

Přišla s ním i první změna

DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

Krejčího, České requiem na paměť 
popravených meziříčských obča-
nů, Mše latinská a mnoho mešních 
sborových skladeb. 
Také světový violon-
cellový virtuos Miloš 
Sádlo si několikrát 
s B. Svobodou zahrál 
a když letos dostal 
skvělé mistrovské 
cello, schválně při-
spěchal, aby si na 
kůru zahrál a svůj 
nástroj i umění Bohu 
zasvětil.“ Prof. Miloš 
Sádlo (1912–2003) 
po mnoha letech 
zavzpomínal: „Me-
ziříčí nebyla obyčej-
ná štace, ale přímo 
duchovní oáza. Pan 
farář byl velkorysý 
člověk, umožňoval 
kulturní akce vyso-
ké kvality, protože 
umění miloval. Když 
byla možnost, vždy 
jsem tam na faře několik dní pobyl 
na jakémsi letním bytě. A rád vzpo-
mínám i na vynikajícího varhaníka 
profesora Svobodu.“
ZÁLUDNÁ CHAPADLA MOCI

Je únor 2008. Sedím ve státním 
archivu ve Velkém Meziříčí. Ochot-
ný archivář M. Štindl mi postupně 
nosí zažloutlé archiválie, dochova-
né fascikly církevního odboru ONV 
Velké Meziříčí. Zápisy ze schůzí, 
porad, kněžskou kartotéku, důvěr-
né a tajné instrukce z KNV, jak 
postupovat v boji s kněžským ne-
přítelem. I po šedesáti letech tato 
lejstra stále dokazují, jak enormní 
a soustavný byl mocenský nátlak, 
který komunisté na církevní před-
stavitele vyvíjeli. Chapadla jejich 
boje byla záludná a vyděračská. Šlo 
často o šikanu pod pohrůžkou vy-
hrožování kriminálem a sankcemi 
pro nejbližší rodinné příslušníky či 
spolupracovníky. A jedním dechem 
dodejme, že přinejmenším do roku 
1953 šlo přímo o život, postavil-li 
se někdo otevřeně režimu. Mít od-
povědnost za velkou farnost, obstát 
před svým svědomím a před Boží 
tváří, pravdivě vykonávat křesťan-
skou službu ve státě, který hlásá 
neexistenci Boha a přitom odolávat 
všem politickým tlakům a svodům, 
muselo stát P. Buriana mnoho sil. 
Víme, že většina duchovních 
odolala, ale byli i tací, kteří si 
život ulehčili, neodolali a spolu-
pracovali s politickým vedením či 
přímo se státní bezpečností. Když 
se v tomto ničivém soukolí ocitl 
postavou silný, ale niterný, vzdě-
laný a jemný Bohumil Burian, měl 

na vybranou – plavat po proudu, 
nebo jít proti davu a většinovému 
mínění. Z nalezených dokumentů 

a různých svědectví vyplývá, že 
zvolil náročnější cestu, kterou 
byla věrnost a slušnost. Z odstupu 
let vidíme, že to byla vyčerpáva-
jící chůze po tenkém břitu nad 
propastí; že vedla k nemocem, 
k infarktu a posléze i k předčasné 
smrti. Doslova by se dalo napsat, 
že Burianovo srdce ruplo pod tíhou 
údělu. Přitom i v těch nejtěžších le-
tech P. Burian neodmítal pomáhat 
– farníkům, přátelům, rodině sestry 
Boženy. Radou, fi nančně, hmotně, 
modlitbou. P. Burian se pod tvrdým 
tlakem politického aparátu a jeho 
zupáckých představitelů stal oprav-
dovým kněžským služebníkem, 
obhájcem božích věcí a ochráncem 
utlačovaných. Jako když oliva dává 
olej teprve až v lisu. V jednom ze 
svých kázání v roce 1953 P. Burian 
pronesl: „Svatý Don Bosko, když se 
plahočil a dřel, když do úpadu pra-
coval, když byl od nemilosrdných 
lidí se svými turínskými kluky, 
jež vychovával, štván z místa na 
místo, utěšoval sebe a povzbuzoval 
sebe i jiné slovy: Do nebe se nejede 
v kočáře!“ 

UVIDÍTE, ZDA BUDU
ČI NEBUDU

Po únoru 1948 také ve Velkém 
Meziříčí docházelo k násilné so-
cializaci – zestátňování továren, 
zakazování spolků či jejich ideo-
logické spojování, cenzura, zabí-
rání pozemků. V klášterním domě 
sester Těšitelek byly otevřeny jesle, 
v domě Charity zřízena klubovna 
a v sále tělocvičny Orla školní 
vývařovna. Nakonec vše dorazila 
měnová reforma, o které P. Burian 

napsal: „V té chvíli všechny nadace 
ztratily svoji fi nanční podstatu a za-
nikly!“ Zdálo by se, že poúnorový 
režim kontroloval veškerý spole-
čenský život. Přesto však existovala 
překážka – katolická církev. Zvlášť 
v krajích jako Vysočina a v okre-
sech jako např. Velké Meziříčí, 
který patřil k silně religiózním, 
byla otázka „jak naložit s církví“ 
pro komunisty podstatná. 

Citujeme ze směrnic krajského 
církevního tajemníka B. Součka 
z 11. 11. 1949: „KNV podávají tý-
denní hlášení o církevně politické 
situaci v kraji. Rovněž tak ONV 
podávají týdenní hlášení. Důležité 
zprávy hlásit ihned. Tajemníci ať 
hlásí spolupracovníky ze všech 
oborů.“ Z jiného nařízení pod 
hlavičkou důvěrné: „V nastáva-
jících svátcích vánočních zařiďte 
prostřednictvím vašich důvěrníků 
sledování bohoslužeb. Jak byly 
početně navštíveny, jak duchovní 
zaměřovali svá kázání. Zprávu 
podejte nejdéle do 4. ledna.“ Pří-
mým dohledem nad církvemi byl 
na ONV od června 1949 pověřen 
Antonín Přibyl, který si o P. Buria-
novi zapisuje: „Jeho vliv na věřící 
a mládež je velký pro jeho kázání 
v kostele.“ V té době probíhal mezi 
duchovními nábor do tzv. Katolic-
ké akce, kterou chtěl režim vrazit 
klín mezi křesťany a postavit jejich 
část proti Římu. Biskupové vydali 
dva ostře nesouhlasné pastýřské 
listy, které duchovní měli číst při 
nedělních bohoslužbách. Přestože 
byli kněží varováni ranními ná-
vštěvami funkcionářů, část z nich 
tlaku odolala a listy přečetla. Když 
přišli dva funkcionáři (s. Trnka 
a s. Holánek) za P. Burianem 
a ptali se ho, zda bude listy číst, 
ten prohlásil: „Uvidíte, zda budu 
či nebudu.“ Statečně přečetl a vy-
sloužil si tím pokutu 5.000 Kčs. Ze 
zápisu s. Přibyla: „Při předvolání 
na ONV ohledně čtení pastýřských 
listů, který byl přes zákaz čten, 
prohlásil farář Burian, že se necítí 
vinen, poněvadž musí být poslušen 
svých nadřízených, a že zrušení 
čtení pastýřského listu nedostal.“ 
Netřeba v této souvislosti dodávat, 
že duchovní museli o každou akci 
poníženě žádat ONV. Například 
v roce 1953 o povolení průvodu 
Božího těla P. Burian lakonicky 
poznamenal: „Průvod Božího těla 
byl posunut na 7. hodinu ranní 
a omezen. Směl se konat jen od 
kostela k soše sv. Floriana na 
náměstí a zpět, zatímco průvod 
pionýrů mohl o 9. hodině projít 
celým náměstím.“

Miloš Doležal

Bylo mně deset let a tímto jediným výkřikem mi skončilo bezstarostné 
dětství a začal jiný život…

Do té doby bylo všechno tak jednoduché, vše se zdálo být zcela jasné 
a čitelné. Dobro a zlo bylo jednoznačně defi nováno a odděleno, láska 
a přátelství byly směřovány od nás na východ, nebezpečí, podlost a zrada 
– to vše se skrývalo západně od našich hranic.

Ve škole jsme uctívali novodobého boha Lenina, na Mezinárodní 
den žen jsme chodili recitovat ženám-dělnicím do fabrik, milovali jsme 
Gagarina a vymýšleli krásné a ještě krásnější 
nástěnky u příležitosti Vítězného února.

A květen – květen byl zvlášť pěkný. Všude 
vonělo jaro a my jsme si v dětské mysli představovali, jak to muselo být 
krásné před oněmi více než 20 lety. Jak Rudá armáda přijela do Prahy 
a pobila ty zlé nacisty, a jak pak dělníci zvítězili a po roce 1948 se všichni 
snažili alespoň trochu se přiblížit dokonalému Sovětskému svazu.

Dodnes si pamatuji, jak sedím u kaluže vody, krásně oděn do pionýrské-
ho kroje a po skvělém průvodu na prvního máje se spokojeně klukovsky 
hrabu v blátě… Doma se o politice nemluvilo, a když, tak jen velmi, 
velmi opatrně… První měsíce roku 1968… ve vzduchu bylo cítit něco 
nadějného…, něco, čemu jsme tehdy ještě nemohli rozumět.

Ale najednou jsme poznávali nová jména jako Dubček, Černík, 
Smrkovský, Císař, Svoboda, a protože ta jména měli rádi i naši rodiče, 
a protože o nich – najednou – i doma hodně mluvili, proto jsme je začaly 
milovat i my, děti. Cítily jsme, že za těmito jmény se skrývá něco nového, 
nadějného. Přesto bylo stále vše jasné – dobro a zlo bylo pořád zřetelně 
defi nováno a Rudá armáda v našich představách nás chránila před oním 
nekonkrétním, zápaďáckým zlem…

Něco se ale přeci jenom pomalinku měnilo – rudý pionýrský šátek mně 
byl vyměněn za hnědý skautský, místo životopisu Lenina jsem se učil 
životopis Svojsíka a místo lásky k SSSR jsem se učil lásce k přírodě…

Rusáci jsou tady…! Dodnes slyším tenhle naštvaně-zoufalý výkřik 
našeho domovníka pana Flégra. Bydlel jsem s rodiči tehdy v jedné by-
tovce ve východočeském městečku Skuteč a pan Flégr k nám vrazil po 
dlouhém zuřivém zvonění.

Rusáci jsou tady, pusťte si rádio… Byli jsme všichni ještě v pyžamu. 
Já, táta, mamka, ségra a všichni jsme byli najednou rychle probuzení. 
Rusáci jsou tady…

A pak již jen zlomky, útržky paměti – občané, zachovejte klid – to 
nám radili v rádiu, v televizi časté přerušování vysílání, občané, nebraňte 
se, hlášení rozhlasu… byl zastřelen pětiletý chlapec, protože namířil na 
sovětského vojáka stříkací pistolí, jak se posléze ukázalo…

Zabarvené bílou barvou a zcela otočené dříve modré ukazatele směru 
a dunění a rachot sovětských tanků a vo-
jenských vozidel a útržek obrázku z tábora 
polské armády u Předhradí a strach z války, 

hrozný strach z války…
A ještě větší pocit zklamání – zklamání ze zrady, ze zrady přítele, 

proboha, jak nám tohle mohli udělat?
A pak se v mysli v rychlém sledu míhají podpisové archy, vánoční stro-

my republiky, pohlednice se jmény našich velikánů, dodnes čtu průvodní 
text – byli jsme s vámi, zůstaneme s vámi, mistrovství v hokeji – prohráli 
jsme až ve fi nále se Švédy, Rusy jsme porazili… nápisy na zdech – nám 
to hoši nevadí, pro nás jste vítězi, poslední setkání skautů… doufáme, že 
se ještě někdy opět sejdeme… a pak… pak jsme si nějak zvykli. Zvykli 
jsme si – skoro všichni – na dlouhých dvacet let.

Již jsme nebyli dětmi. Mnohé jsme znali a věděli, a přesto jsme si 
zvykli… anebo přizpůsobili, jak chcete… Asi byli mezi námi hrdinové, 
ale těch bylo málo a nikdo o nich nevěděl. Můj otec mi až po revoluci 
vysvětlil, proč jsme se tehdy museli stěhovat – odmítl, jako jeden z mála 
podepsat souhlas se vstupem sovětských vojsk a před politickou represí 
raději včas utekl i s rodinou… asi nebyl hrdina, ale jen narazil na své 
morální hranice… Kdos bez viny, hoď kamenem…

Je mi dnes padesát a moje generace patří asi k nejmladším pamětníkům 
onoho tragického srpna roku 1968. Ti mladší si již moc nepamatují… A já 
mám jediné přání – aby moje děti nikdy nezažily dobu, kterou jsem musel 
zažívat já – kdy rodiče doma musí mluvit jinak, než cítí a kdy jejich děti 
pochopí pravdu až pod hlavněmi děl a tanků…

-K-

Rusáci jsou tady…

Dětský den v Oslavici
V sobotu 23. srpna se konalo v Oslavici každoroční rozloučení s prázd-

ninami. Pro děti všech věkových kategorií byl připraven dětský den plný 
soutěží, her a zábavy. Brzy po obědě vše vypuklo. Děti malovaly obrázky, 
soutěžily ve sportovních i vědomostních disciplínách, mohly zhlédnout 
šermířské vystoupení, prozkoumat zblízka výstroj rytířů, svézt se v 
hasičském voze. Už za účast v soutěži byli všichni odměněni. Vítězové 
jednotlivých kategorií si potom odnášeli velmi pěkné ceny. Nechybělo 
občerstvení, veselé písničky a dobrá nálada, která zde panovala na každém 
kroku. Ve večerních hodinách se mohli ti odvážnější vydat na stezku 
odvahy, na jejímž konci čekala na všechny sladká odměna. Pořadatelky 
a pořadatelé celé akce si zaslouží obdiv a poděkování spokojených rodičů 
i dětí, které odcházely s nadšením. Všichni se budeme těšit zase za rok 
v Oslavici na shledanou.

Rodiče a děti

Nový velkomeziříčský děkan P. Lukasz Szendzielorz, který pochází z Pol-
ska, žije v Čechách již deset let.                                      Foto: Iva Horká
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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 

Jste člověk, který hledá příležitost a perspektivu v lukrativ-
ním oboru s možností vysokého výdělku? Ti nejlepší obchod-
níci u nás mohou dále postupovat ve své kariéře.

Přidejte se do týmu realitní kanceláře AKROPOL nezávislé
fi nanční poradenství s. r. o. 

Pro oblast Velkomeziříčska a Bítešska.
Zaujala vás tato pracovní nabídka?
Kontakt: 603 280 503, 774 793 458

Požadujeme:
komunikativnost,
spolehlivost,
příjemné vystupo-
vání,
fl exibilitu,
čestné a seriozní 
jednání,
týmovou spolupráci,
obchodního ducha,
řidičský průkaz 
skupiny B 

Nabízíme:
zázemí finančního poradenství i nabídka 
našich klientů, zázemí realitní kanceláře, 
příjemné prostředí a atmosféru na praco-
višti,
motivující podmínky fi nančního ohodnocení,
nejnovější technologie prodeje a komuni-
kace, 
kompletní odborné zaškolení,
profesionální vedení. podpora osobního růstu, 
spolupráce na ŽL, 
pohyblivou pracovní dobu, 
nástup ihned

vás zve do nově otevřené podnikové vinotéky
ve Velkém Meziříčí na Náměstí 84 (objekt staré pošty)
Široká nabídka stáčených a lahvových vín
včetně dárkového sortimentu. 
Nyní také „částečně zkvašený Hroznový mošt – BURČÁK“.
Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18 So 8.30–11

Náplň práce: zpracovává objednávky od zákazníků * zpracovává podklady pro 
fakturaci * zakládá zákazníky do informačního systému
Požadujeme: nutná znalost práce na PC (Internet, Outlook, Navision výhodou) 
* komunikativnost, umění jednat s lidmi, spolehlivost
Nabízíme: příspěvek na stravné, na dovolenou, 
příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené.
Pracovní úvazek: plný a částečný
Pracoviště: Velké Meziříčí, Třebíčská 74B, 594 01

Nástup dohodou.

Své životopisy zasílejte na e-mail: pytlikova@silvatech.cz nebo na adresu: 
SILVATECH, a. s. k rukám pí. Pytlíkové, Třebíčská 74B, 594 01 Velké Meziříčí. 
Obálku označte „referentka prodeje“.

SILVATECH, a. s. nabízí volnou pracovní pozici:

REFERENTKA PRODEJE

Nabídka zaměstnání:
Firma Václav Vrábel Velké Meziříčí nabízí práci na zakázkové vý-
robě 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

Jazyková škola se zaměřením na výuku angličtiny 
pro dospělé (a dospívající) 
● angličtina ve večerních kurzech
● vstupní rozřazovací test, profesionální přístup, e-learning
● důraz na konverzaci, otevření kurzu již od 4 studentů
● možnost on-line přihlášky
● cena: 4.000 Kč, „cena za věrnost“ pro loňské absolventy našich 

kurzů –10 %
● výuka a zápis na ZŠ Školní, Velké Meziříčí 
● termín zápisu: čtvrtek 30. září 17–18.30 hodin
● ve školním roce 2008/09 zahajujeme výuku od 1. října

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Jazykové studio GOOD BELL
www.goodbell.cz
tel. 608 724 819

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Od října 2008 otevíráme kurzy anglického a německého jazyka pro 

začátečníky a pokročilé.

V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 21. září 2008

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

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(např. německý jazyk pro začátečníky) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

SILVATECH, a. s.
hledá vhodného kandidáta na obsazení pozice:

PRODEJNÍ PORADCE – SPECIALISTA

Náplň práce: samostatná obchodní činnost * pravidelný kontakt s nejvýznamnější-
mi zákazníky fi rmy * obchodní a technické poradenství * administrativní práce sou-
visející s obchodováním * komplexní péče o vybrané skupiny produktů
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání * znalost práce na PC * zkušenosti
v obchodní oblasti podmínkou * zkušenosti v lesnictví výhodou
* pracovní cesty v rámci ČR * řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: fi nanční ohodnocení odpovídající dosaženým výsledkům * osobní au-
tomobil (i k osobnímu užívání), PC, mobilní telefon * zaměstnanecké výhody
Nástup dohodou.

Své životopisy zasílejte na e-mail: pytlikova@silvatech.cz nebo na adresu: 
SILVATECH, a. s., k rukám pí. Pytlíkové, Třebíčská 74B, 594 01 Velké Meziříčí. 
Obálku označte „prodejní poradce – specialista“.

Již tento víkend ožije královské město Uherské 
Hradiště šestým ročníkem Slováckých slavností 
vína a otevřených památek, které jsou jedinečnou 
akcí svého druhu. Ve dvoudenním programu se totiž 
představuje lidová kultura Slovácka ve své plné kráse, 
rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě a živelnosti. 

Pořadatelskému městu se ve spolupráci s Nadací 
Děti–kultura–sport podařilo ojedinělým způsobem 
skloubit temperament slováckého folkloru, lahodnost 
zdejšího vína i gastronomických specialit a otevřené 
objekty historických památek města. Ty tak vytvářejí 
nezapomenutelnou atmosféru, v níž vykvétá duch vi-
nařské tradice, pestrost místních krojů, šikovnost lido-
vých řemeslníků i um nespočetného množství muzi-
kantů, zpěváků a tanečníků. Největším lákadlem bude 
velkolepý slavnostní průvod, který odstartuje v sobotu 
13. září ráno ve Vinohradské ulici v Mařaticích a kte-
rého se zúčastní krojovaní ze všech spolupořádajících 
mikroregionů. Vše vyvrcholí na Masarykově náměstí 
závěrečným defi lé a také programem nazvaným Pocta 
slováckému verbuňku, v rámci které bude učiněn také 
pokus o zápis do české knihy rekordů v počtu krojo-
vaných tancujících slovácký verbuňk v jeden okamžik 
a na jednom místě.

Odpoledne bude zasvěceno “mini-festivalům“ jed-
notlivých mikroregionů, kterého předvedou to nejlepší 
ze svého folkloru. Nebude chybět ani přehlídka de-
chových hudeb, muzikantské lodě plující po Moravě 
a Baťově kanále, tradiční jarmark, lidoví řemeslníci či 
ochutnávka slováckého guláše. 

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

Uherské Hradiště ožije slováckými slavnostmi
V sobotu zaplní královské město tisíce krojovaných,

letošní ročník se nese v duchu putování za vínem
Lahůdkou pro návštěvníky bude také celý sobotní 

večer. Po skončení hlavního pořadu Mladé víno u Slo-
vácké búdy dostanou návštěvníci možnost poznat nejen 
tradiční vinné sklepy, ale i uherskohradišťská zákoutí 
a vinárny přímo v centru Uherského Hradiště. Noc 
bude věnována degustaci regionálních vín, lidové 
písni a cimbálovým muzikám. Zcela nový kabát do-
stane také večerní putování za vínem Vinohradskou 
ulicí, kde kromě otevřených vinných sklepů bude při-
praveno množství dalších atrakcí. Relativně omezenou 
kapacitu místních vinných sklepů totiž pro letošní rok 
rozšíří útulné venkovní posezení, ulicí budou korzo-
vat hudci, tanečníci, ale také středověcí kejklíři, své 
rukodělné výrobky nabídnou lidoví řemeslníci. Pro 
každého návštěvníka bude navíc připraven podrobný 
průvodce s mapkou a popisem největších zajímavostí 
Vinohradské ulice. Speciální vinařský průkaz, mož-
nost zdarma ochutnat vína přímo z Mařatic a dárek 
pro absolventy tohoto putování je pak jen symbolickou 
třešničkou na dortu. 

V neděli pak jistě zaujme přehlídka slováckých 
svatebních krojů nebo tradiční košt vín s udělováním 
titulu Šampion Slovácka. Své brány v sobotu i v neděli 
otevřou historické památky nejen Uherského Hradiště, 
ale i přilehlého okolí. 

Pokud nemůžete ve dnech 13. a 14. září přijet do 
slovácké metropole, snad vám bude alespoň malou ná-
hražkou on-line přenos slavností, který vedle dalších 
podrobných informací najdete na www.slavnostivi-
nauh.cz                                                       -dva-    -pi-

Zubní pohotovost
13. 9. MUDr. Marie Přikrylová, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou
14. 9. MUDr. Jiřina Foltanová, 
U Zbrojnice 404, Svratka
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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 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný 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.

SILVATECH, a. s. 
hledá vhodného kandidáta na obsazení pozice:

SPRÁVCE SÍTĚ
Náplň práce: správa datové sítě (LAN, WiFi, Tel) * instalace a údržba hardware 
* instalace software *údržba www stránek * e-shopu
* školení a podpora uživatelů *vzdálená správa
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání * znalost Windows
(2k, XP, Vista, server 2k3) na úrovni administrátora
* znalost kancelářských  aplikací (MS Offi ce, Acrobat Reader apod.) * znalost IS 
Navisionu výhodou * řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: NB, mobilní telefon, mobilní internet * zaměstnanecké benefi ty
Pracovní poměr na celý, příp. zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.

Své životopisy zasílejte na e-mail: pytlikova@silvatech.cz nebo na adresu: 
SILVATECH, a. s. k rukám pí. Pytlíkové, Třebíčská 74B, 594 01 Velké Meziříčí. 
Obálku označte „správce sítě“.

ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI.
Požadavky: ● min. SŠ vzdělání 
 ● min. 5 let praxe v administrativě 
 ● znalost AJ (možnost výuky AJ na pracovišti) 
 ● uživatelská znalost PC (MS Offi ce) 
 ● dobré komunikační schopnosti 
 ● spolehlivost 
 ● schopnost samostatné práce 
 ● časová fl exibilita 
 ● vysoké pracovní nasazení 
 ● řidičský průkaz sk. B

Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu sídla 
společnosti, nebo na el. adresu chylikova@construct.cz.

Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

Společnost

CONSTRUCT A&D, a. s.,

Františkov 220,
594 01 Velké Meziříčí,

přijme pracovnici na pozici 

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 

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 a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme

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.

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
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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

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.

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

Přijďte s námi oslavit jeden rok od otevření kavárny Café TIME!
Ve středu 17. září 2008 ESPRESSO za 15 Kč.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás!
Café TIME, Passage IMCA, Náměstí 12, VM

Nepůjde 
el. proud

Z důvodu plánovaných prací na 
zař ízení dist r ibuční soustavy 
– rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka el. energie dne 17. 9. 2008 
od 7.30 do 14.30 hodin ve Velkém 
Meziříčí.

Vypnutá oblast: Bezručova vč. ga-
ráží, Nad Tratí, sklad Oseva.

Děkujeme za pochopení.
-E.ON-

Telefon: 606 670 504.

pracující, důchodce

nejprůchodnější

úvěr na trhu

možnost kdykoliv splatit 

bez sankcí

Kancelář: 724 548 860, 
724 548 861.

Příjímáme objednávky
na 13. 9. od 13 hodin na

starší 18 týdnů.
Prodáváme i směsi.

Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.

Přijmu prodavačku
do trvalého

pracovního poměru.
5 hodinová pracovní doba –

2 směny.
Informace v prodejně Dárky,

Novosady 109,
VM – pí Nedomová

tříděné 4 Kč/kg,

netříděné 2 Kč/kg.

Objednávky na tel.: 

733 193 270.

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

vhodné pro studenty

a kanceláře.

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

Hledám řidiče
pro mezinárodní

kamionovou
dopravu.

Na náměstí pronajmeme

Nástup možný ihned.
Více info na 737 816 573.

Nabízí prodej, leasing a kompletní servis vozidel Volkswagen a Škoda

Sleva až 90.000 Kč na vozy Škoda
Nyní pro vás máme akční nabídky v modelových řadách Fabia, Roomster, Octavia. 

Široká nabídka skladových vozů ihned k odběru. 

Autobazar – vyzkoušené ojeté vozy
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 141, fax: 566 521 031
novevozy@horacke-vm.cz

Horácké autodružstvo Velká Bíteš
Lánice 60, 595 01 Velká Bíteš
tel.: 566 533 062, fax: 566 533 061
had.vb@quick.cz

Prodám

■ Škodu Favorit, r. v. 1992 – lev-
ně. Tel.: 737 387 107.
■ Škodu Felicii 1.3 LXI, r. v. 1998, 
nový model, najeto 100 tis., litá 
kola, centrální zam., zelená metalí-
za, rádio CD, závěs, servisní kniha. 
zimní kola + zahrádka. Cena doho-
dou. Fiat Punto 1.2, 5 dveří, r. v. 
1997, najeto 90 tis., koupeno ČR, po 
rozvodech, závěs, rádio, výborný 
stav. Cena 62 tis. Tel.: 777 321 877.
■ Lehký vyorávač brambor čert, 
tažený, za 800 Kč a tři lehké železné 
brány za 300 Kč. Tel.: 606 336 841 
večer.
■ Prázdnou zděnou hrobku na 
hřbitově Karlov Velké Meziříčí, sku-
pina C, řada I čís. 7/8. Nabídky zasí-
lejte do redakce pod. zn.: „Hrobka“.
■ Akvarijní stěnu – akvária 
4×50 l s vybavením; 270 l zaříze-
né; 70 l; 2×40 l. Cena dohodou. 
Tel.: 731 971 904.
■ Škodu Favorit 135 GLX, r. v. 
1993, STK do 10/08. Cena dohodou. 
Tel.: 731 019 238.
■ Velmi levně pěkný nábytek 
do dětského pokoje. Volejte po 16. 
hodině. Tel.: 777 101 702.
■ 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.
■ Z důvodu odjezdu do zahraničí 
prodávám půl roku starý počítač 
i s monitorem. Vše v záruce. Vhodný 
pro sledování fi lmů i na hry. Procesor 
AMD A64 X2 4000+, 2GB 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 požádá-
ní předvedu. Kontakty: 604 849 814 
nebo e-mail petr.cejka@kamarad.cz 
■ Škoda Favorit r. v. 90, naj. 74 
tis. km, zelený, TZ rádio, Al kola, 
čerstvě po STK a ME, pěkný, mož-
no i zimní obutá kola po 1 sezoně. 
Cena 10.000 Kč + kola 2.000 Kč. 
Tel.: 733 605 695.
■ 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.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Žulové kostky 10×10, ochoze-
né, cena 7 Kč/kus. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ Kamna, roz. 47×47 cm, výška 
105 cm, kovová, silný šamot, dvířka 
regulační, prosklená, velké topeniš-
tě, při vhodném postavení možno 
vytápět celý byt nebo domek, nová, 
nepoužitá, cena dohodou. Obklady 
bílé, mramor, 4,5 m2, cena dohodou. 
Tel.: 776 008 310.
■ Gauč rozkládací (rozložen 
180×200 cm) za 2.500 Kč; předsí-
ňovou skříň světlé dřevo, hl. 50 cm, 
š. 190 cm, v. 200 cm, skříň na ka-
báty, zrcadlo, odkládací police, 2× 
botníky, cena 3.900 Kč. Svářečka 
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.     (Pokr. str. 7.)

Tel.: 604 435 142.

Přijmeme
prodavačky

do prodejny potravin. 
Telefon 777 743 474.

Čerpací stanice HAD – produkty ÖMV
Kartáčová mycí linka – ruční mytí – LPG

tel.: 566 524 820, 566 523 141-2
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL – BORY

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 6.)
Prodám

■ Starší nábytek v dobrém stavu, 
do obývacího pokoje. Levně. Tel.: 
566 543 234.
■ Kuchyňskou linku, kulatý stůl, 
4 židle a mechanický psací stroj. 
Tel.: 739 320 513.
■ Škodu Felicii v tuningu 1,3 ben-
zín, spojlery, 2× laď. výfuk, alu kola 
15", el. okna. Cena 44.000 Kč. Tel.: 
723 059 704.
■ 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.
■ Štěňata , kříženci NO a lab-
radora. Očkovaná a odčervená. 
Odběr od 3. září. Cena 800 Kč. 
Tel.: 608 978 753, 566 544 761 
dopoledne.
■ Motorovou str. sekačku na 
trávu, lehká, v dobrém stavu. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 723 059 704.
■ Motorový naviják na 12 V, lano 
9 m, tažná síla 1 400 kg, nový, zatím 
nepoužitý s dálkovým ovládáním, 
možno i na natahování aut. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 723 059 704.
■ Rybářské holínky č. 12, starší 
jízdní kolo pánské – levně. Tel.: 
732 906 335.
■ Ford Focus , 3dvéřový, 2× 
airbag, rádio, dovoz na přestavbu 
nebo přihlášení, nový model 97. 
Cena 19.000 Kč. Tel. 723 059 704.
■ Zemnící pásku cca 70 m, nové 
eternitové hřebenáče 22 ks, nové 
tabule skel – bronzová kůra 13 ks. 
Tel.: 604 171 964.
■ Truhlářskou pilu REMA a po-
davač TOS. Tel.: 604 171 964.
■ Nové zimní pneumatiky 
165/70R13 (79T TLMP12/A), 4 ks 
za 2.200 Kč. Nové letní pneuma-
tiky s disky 165/70R13, 4 ks, za 
2.800 Kč, novou nepoužitou auto-
baterii (má zár. list) Perion 44 Ah 
(12 V 360 A/EN) za 850 Kč. Roz-
kládací válendu s bočnicí a čelem, 
zach., má úložný prostor – šuple. 
Cena 700 Kč (pův. cena 7.000 Kč). 
Tel.: 605 112 840, Po–Ne po 14. 
hodině. 
■ 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.
■ Elektro instalační krabice malé 
i velké s věnečky a víčky. Levně. 
Tel.: 608 022 589.
■ Betonové roury, průměr 
600 mm, délka 5 m, 3 kusy. Cena 
dohodou. Tel.: 776 687 791.
■ Králíky na chov i na maso. Tel.: 
566 544 147.
■ Les a ornou půdu, k. ú. Ruda. 
Celkem 1,7 ha. Rozumná cena. Tel.: 
604 320 136.
■ Maringotku 2×3 m, jedna ná-
prava + schůdky – pojízdná, bez 
zařízení. Cena dohodou. Tel.: po 
17. do 20. hodiny 602 837 411.
■ 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.
■ Nabízím chovatelům drobného 
ptactva oves naháč z letošní skliz-
ně. Cena 6 Kč/kg. Prosím volejte na 
tel.: 737 873 804.
■ Vysavač Zelmer Profi  Vodník 
v záruční době do prosince 2009. 
Málo používaný. Za 2.000 Kč. Mě-
řín, tel.: 566 544 284.
■ Obývací stěnu, pračku se ždí-
mačkou, elektrickou troubu. Cena 
dohodou. Tel.: 736 423 865.
■ Venkovní dveře dřevěné, 
levé, kompletní prosklené. Tel.: 
566 536 014.
■ Odpad z brambor. Tel.: 
608 811 205. 
Koupím

■ Kamna „Petry“, kuchyňská 
kamna, kulatý dřevěný stůl. Tel.: 
775 267 788.
■ Srovnávačku s potahem tovární 
výroby. Tel.: 721 086 594.
■ Zvedání z desty za traktor. Tel.: 
721 086 594.

■ Ogar 250 nebo jen díly. Budu rád 
i za tip, kde by se mohl nacházet. 
Tel.: 737 524 676. 
■ 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, 
zelené a modré, dále koupím va-
ťáky, maskáče, letecké boty, kom-
binézy, 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, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, 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 chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti

■ Prodám byt v Jihlavě 3+1 v OV, 
šatna, komora, sklep, balkon, 70 m 
škola, školka, obchod, MHD v mís-
tě. Tel.: 604 377 286.
■ Prodám rodinný dům 3+1 po 
částečné rekonstrukci v Kocháno-
vě u Velkého Meziříčí se zahradou, 
cca 1 500 m2, ihned k nastěhování. 
Cena dohodou, prodej bez realitní 
kanceláře. Tel.: 606 368 386.
■ Hledám byt 1+1, 2+1 nebo 2+kk, 
výhradně s balkonem v pěkném 
prostředí. Velká kuchyně a nová 
zástavba výhodou. Platím hotově. 
Volejte po 17. hodině, děkuji. Tel.: 
776 378 273.
■ Rovinatý staveb. pozemek 
1 269 m2 v obci Osové u Velkého 
Meziříčí. Cena celkem 500.000 Kč. 
Tel.: 604 110 773.
■ Mírně svažitý staveb. pozemek 
v obci Oslavice u Vel. Meziříčí. 
Všechny IS na hranici pozem-
ku, velikost pozemku 881 m2. 
Cena celkem 500.000 Kč. Tel.: 
604 110 773.
■ Prodám byt 3+1 cihlový ve 
Velkém Meziříčí, Krškova ulice. 
Tel.: 777 812 366.
■ Koupím zahradu s chatou na 
Fajtově kopci. Tel.: 776 548 628.
■ Prodám vesnický RD 4+kk 
v klidném prostředí na kraji obce, 
8 km od Vel. Meziříčí směr Třebíč. 
K domu patří dvojgaráž, stodola, 
dílna, studna, sklep, uzavřený 
dvůr, zahrada. Vytápění kotel TP, 
plyn u domu. Tel.: 731 489 334.
■ Koupím chatu (chalupu) v oko-
lí Velkého Meziříčí a Křižanova. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 959, 
530 314 056.
■ 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.
■ 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.

■ Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní. Zn. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 917 585.
■ 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 RD 3+1 se zahradou ve 
V. Meziříčí a okolí do 20 km. Tel. 
777 824 822.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ 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. Piště, 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.
■ Koupím garáž v oblasti Čecho-
vy sady. Tel.: 736 488 558.
■ Koupím samostatně stojící 
RD se zahradou na klidném mís-
tě, dobrý technický stav, cena do 
2.000.000 Kč. Nejsem zástupce re-
alitní kanceláře. Tel.: 732 604 183, 
e-mail: zpetruzelka@volny.cz.
Pronájem

■ Hledám pronájem garáže 
v oblasti Čechovy sady. Tel.: 
736 488 558.
■ Hledám podnájem rodinného 
domku, popř. bytu, okolí Vel. Me-
ziříčí, bezkonf liktní, abstinující 
nekuřák, možno i Měřín a okolí 
– není podm. Dohoda jistá. Tel.: 
732 846 836.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu garáž ve VM v ulici 
U Bašty. Tel.: 604 375 645 v odpo-
ledních hodinách.
■ Dlouhodobě pronajmu částečně 
zařízený byt 3+1 na Čermákově uli-
ci. Možno i s garáží. Volný od září 
2008. Tel.: 606 403 508.
■ Hledám pronájem menšího 
domku ve VM neb blízkém okolí, 
na 3–4 roky. Tel.: 775 335 528.
Různé

■ Hledám paní na výpomoc 
v domácnosti, 3 hodiny denně. 
Tel.: 736 423 865.
■ Hledám hlídání chlapce, 6 let, 
2× týdně v odp. hodinách, ve VM. 
Tel.: 724 084 136.
■ Počítačový grafi k, administrátor 
hledá zaměstnání ve Velkém Mezi-
říčí (Open Offi ce, Outlook, Corel, 
Inskape, Gimp, vizitky, propagační 
letáky). Tel.: 721 029 625.

■ Hledám spolužáky z SOUz 
Hornoměstská z nadstavbové-
ho studia ukončeného v roce 
1986 (spolužák Jiří Kotík, 
třídní učitel Fritscher a Aleš 
Nevrkla). Jakékoli informace 
prosím na adresu Ivana Buš-
tová, Pavlovská 21, Mikulov, 
tel.: 774 939 625.

■ Naučím němčinu. Tel.: 
737 439 784.
■ Zdarma odvezu vaše os. 
auto. Eko doklad dodám. Tel.: 
723 059 704.
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.
■ 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.

MSDD 
FC Havlíčkův Brod – FC VM st. 
dorost 2:2 (0:0)
Střelci: Kaminaras A., Budzinsky 
A. Sestava: Simandl Z. – Dočkal J. 
(35. Mucha O.), Kerouš M., Večeřa 
Z., Nožička R. – Kaminaras A. (55. 
Kozuň J.), Budzinsky A., Smejkal 
E., Vítek J. (45. Liška L.) – Koníř 
P., Denev A. (75. Večeřa J.)
První poločas začal oboustranně 
opatrně. Přesto byli naši kluci ak-
tivnější, víc si říkali o míč a měli 
mírnou územní převahu. V 28. min 
jsme kopali z 21 m pokutový kop, ale 
signál nám nevyšel. Druhý poločas 
začal lépe pro soupeře. Byl aktivněj-
ší a měl větší držení míče. Z tohoto 
tlaku nás dostala akce Smejkala, De-
neva a Kaminarase, kterou zakončil 
pěknou hlavičkou do branky domá-
cích. Tento gól nakopl náš tým. To 
se projevilo v 61. minutě, kdy Bud-
zinský po nahrávce Koníře zvýšil na 
2:0 pro náš tým. V 74. poslal dlouhý 
míč na naši obranu soupeř, Kerouš 
míč prodloužil pouze za sebe, tam 
si naběhl útočník H. B. a střelou 
z velkého vápna k tyči snížil na 
1:2. Pak se hra hodně vyrovnala. 
Už se zdálo, že konečně odveze-
me 3 body, ale přišla poslední 92. 
minuta a druhý gól soupeře do sítě 
naší branky. V tom momentě hlavní 
rozhodčí ukončil zápas.      -sme-
SFK Vrchovina – FC VM ml. 
dorost 0:1 (0:0)
Střelec: Polák D. Sestava: Homola 
L. – Partl Z., Polák D., Kubec J., 
Pospíšil A. – Wasserbauer P. – Miš-
kela J., Smejkal E. (48. Kozuň J.), 
Minařík A. – Liška L. (70. Jurda 
D.), Kuřátko T.
K dohrávce prvního kola jsme ve 
středu odjížděli do Nového Města 
v 9 hráčích. Vypomohli starší 
Smejkal, Kozuň a Liška. Od začát-
ku nám perfektně fungovala obrana 
a výborně zachytal Homola, který 
si se vším poradil a hodně pomohl 
defenzivě. Střed hřiště dobře po-
kryli Smejkal s Wasserbauerem 
a nenechali domácím chvíli klidu 
k rozehrávce. Oba útočníci zatápěli 
domácí obraně, a ti jen za cenu rohů 
ukončovali naše snahy. Liška pálil 
jednu gólovou šanci za druhou, ale 
koncovka nám nešla. V 52. druhého 
poločasu jsme šli konečně do vedení 
z kopačky Poláka po centru Lišky. 

To domácí hodně zaskočilo a jako-
by zapomněli hrát fotbal. 
FC Dosta Bystr – Kníničky – FC 
VM ml. dorost 3:2 (1:1)
Branky za hosty: Kuřátko, Partl 
(p. k.), ž. k.: Cvingráf, za hosty Ku-
bec, Polák, č. k. Wasserbauer (2× 
ž. k.). Sestava FC VM: Homola L. 
– Partl Z., Polák D., Kubec J., Pospí-
šil A. – Wasserbauer P., Stávek T. – 
Miškela J., Kozuň J., Minařík A. (50. 
Liška L.) – Kuřátko T. (74. Prudík J.)
Ve třetím kole jsme zajížděli do 
Brna – Bystrce a už v 8. min. jsme 
lovili míč z branky. Naši se otřepali 
a začali opravdu makat na plné ob-
rátky. Jen za cenu faulů nás drželi 
od vápna a naše série přímých kopů 
nebrala konce. Po závaru ve vápně 
konečně Kuřátko propálil všechno, 
co mu stálo v cestě 1:1. V dalším 
poločase byl faulován Wasserbauer 
a kopala se zcela zasloužená penal-
ta. S tou si opět poradil Partl a vedli 
jsme 2:1. Pak začaly fauly a padaly 
žluté karty, následně červená pro 
Wasserbauera a hráli jsme v deseti. 
Dokázali jsme soupeře přehrávat, 
ale pak jsme obdrželi vyrovnávací 
branku. Nato jsme v 87. min. dostali 
ušmudlaný gól. 
FC VM ml. dorost – FK Kunovice 
0:1 (0:1)
Střelec: Heger, ž. k.: Polák, za 
hosty Heger, Hutyra. Sestava FC 
VM: Homola L. – Partl Z., Polák 
D., Kubec J., Pospíšil A. – Stávek 
T., Wasserbauer P. – Miškela J. 
(72. Minařík A.), Kozuň J. (37. 
Hladík L.), Stupka P. (76. Prudík 
J.) – Liška L.
Ve čtvrtém kole jsme doma hostili 
hráče Kunovic. Od úvodního hviz-
du bylo na hřišti snad jen jedno 
mužstvo a hosté nevěděli, kde jim 
hlava stojí. Perfektní kombinace 
a hra po zemi po lajně to byl re-
cept na hostující obránce, kteří jen 
odkopávali do autů a na rohy. Naši 
ale spálili několik šancí a ve 24. 
min. inkasovali gól. Nezabalili to 
sice, dál hosty honili po hřišti, ale 
bez gólového efektu. Na rohy jsme 
vyhráli 12:2, na šance nepočítaně, 
ale tři body si odvezl soupeř. 
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM ml. dorost 1:2 (1:0)
Střelci: Hübner, za hosty Kuřátko, 
Liška, ž. k.: Kučírek, za hosty Ku-
bec, Stávek, Wasserbauer. Sestava 

FC VM: Homola L. – Partl Z., 
Kubec J., Kozuň J., Stupka P. (67. 
Maloušek M.) – Stávek T., Wasser-
bauer P. – Miškela J. (52. Minařík 
A.), Hladík L. (62. Prudík Jan), Liš-
ka L. (74. Jurda D.) – Kuřátko T.
Do Havl. Brodu jsme odjížděli bez 
stopera a pravého beka. Už v 18. 
jsme bohužel prohrávali 1:0. Nám se 
podařilo změnou rozestavení hráčů 
vyrovnat krok s domácími i něko-
lik dobře zahraných rohů zahrozilo 
před domácím brankářem. Hned na 
začátku druhého poločasu se do 
toho naši opřeli a ve 41. min. a po 
spolupráci s Liškou Kuřátko vstřelil 
gól. Domácí přímo v šoku jen od-
kopávali. Toho jsme skvěle využili 
ve 47. min., kdy dal gól Liška. Sice 
konec zápasu byl víc než hektický, 
když se domácí snažili po vzoru 
st. kolegů vyrovnat, ale naši borci 
udrželi hlavně nervy na uzdě a ne-
dopustili žádnou šarvátku.   -kub-
Ledeč n. S. – FC VM st. žáci 1:9 
(1:4)
Střelci: 21., 51., 54., 56. Polanský, 
17., 31. Ráček, 63., 69. Komínek, 1. 
Bárta. Sestava: Řeháček – Bradáč 
(40. Novotný J.), Štefka, Rosický, 
Pazderka – Krejčí), Pokorný, Rá-
ček, Bárta – Polanský, (57. Horký), 
Komínek. ŽK: 1:1, bez ČK. 
Hosté mnoho svých šancí nevyužili 
a naši žáci si tak odvezli zasloužené 
vítězství.                                -dek-
TJ Kovofi niš Ledeč n. S. – FC VM 
ml. žáci A 0:11 (0:4)
Branky: 5× Ráček, 2× Horký, Vo-
kurka, Novotný, Bačák, vlastní
Sestava: Hladík – Horký, Novotný, 
Jůda, Benda – Chalupa, Hibš, Rá-
ček, Bačák – Vokurka, Procházka. 
Střídali: Krčál, Kurečka
Celý zápas probíhal za velké pře-
vahy hostujícího týmu, který svou 
převahu vyjádřil jedenácti góly. 
Domácí za celý zápas nevystřelili 
na branku hostí.
FC VM ml. žáci B – FC Spartak 
Velká Bíteš 2:2 (0:1)
Branky: Chalupa, Vokurka. Sesta-
va: Smejkal – Hlávka O., Hlávka 
R., Kožený, Minařík – Dvořák, 
Singer, Kučera L., Liška P. – Šmíd, 
Chevalierová. Střídali: Klimeš, Ne-
vídal, Kavalec, Vokurka, Chalupa. 
Zasloužená dělba bodů. Hosté byli 
lepší první, domácí zase druhý 
poločas.                                  -kol-

Bory tentokráte vyhrály všechno. 
Sklonit se musela i ta mužstva, kte-
rá byla loni na špičce tabulky. 
Pátek: Dorost Bory – Vír 4:2 
(1:2) Diváků 40. Střelci domácí: 
Novotný, Dvořák, Bíbr, Konečný. 
Bory prohrávaly, ale nakonec 
mimořádně vyhrály nad prvním 
mužstvem loňské tabulky. 
Neděle: Přípravka Bory – Kři-
žanov 3:2 (1:0) Diváků 40. Střelci 
domácí: Sklenář S. 2, Starý J. 1. 
Hosté byli vůči našemu brankáři 
nebezpečnější, ale nakonec nám to 
dobře vyšlo. 
Dorost Bory – Rozsochy B 2:0 
(1:0) Diváků 40. Střelci: Z. Jakub 
z pěkné akce. Druhá půle čerstvě 
nastupující L. Ochrana. Hosté byli 
sice lepší, ale nakonec přece jen 
prohráli.

Strážek – Bory B 1:4 (0:2) Diváků 
50. Zde se lehce nevyhrává, ale nám 
se to přece jen podařilo. Naši střelci: 
S. Coufal 2, L. Březka 2.
Osová Bítýška – Bory A 1:2 (0:1) 
Diváků 100. Náš střelec Milan Špa-
ček 2. Loni jsme zde lehce prohráli. 
Letos se karta obrátila. V první půli 
dává až v 10. min. po pěkné akci 
z přihrávky vedoucí branku. Měli 
jsme i další vyloženou šanci, ale 
nic. Ve druhé půli po deseti mi-
nutách po pěkné akci opět Milan 
zvyšuje na 0:2. Patnáct minut 
před koncem dali domácí poměrně 
lehce branku. Nám se už i v mírné 
převaze zvýšit nepodařilo, i když 
jsme i vyložené šance nejméně dvě 
měli. Jsme zvědaví na pokračování 
v příštím týdnu.     

-ochr-

TJ Slavoj Pacov – Sp. VM 3:2 (23, 
-19, -21, 20, 13) a 3:2 (16, -24, 20 -9, 14)
Po úvodním kole bez ztráty kytičky 
se naše mužstvo muselo sklonit před 
kvalitami pacovské volejbalové ško-
ly. Ve dvou kvalitních pětisetových 
dramatech nakonec tahali za kratší 
konec. I s ohledem na zbývající vý-
sledky dvou úvodních kol je zřejmé, 
že soutěž bude velice vyrovnaná. 
Sestava VM: Havlíček, Homola, 
Holík V., Plachetský, Hybášek, 
Vašíček, Málek, Villert.
Zbývající výsledek: SK Telč – TJ 
Jiskra Dobronín 2:3 (19, 22, -21, 
-17, -13) a 3:1 (27, -16, 22, 23)   -kon-

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

Předprodej 
permanentek HHK
HHK Velké Meziříčí oznamuje zá-
jemcům o permanentní vstupenku, 
že si ji mohou zakoupit v obchodě 
PRO SPORT na zimním stadionu 
v pondělí až pátek od 14 do 17 hodin. 
Cena permanentní vstupenky 
850 Kč (základní část, nadstavbové 
části „sudá – lichá“, případné před-
kolo play off a play off).        -hhk-

Basketbalový oddíl BK Velké Meziříčí hledá dívky ročníky na-
rození 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. 

VOLEJBAL 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 Velké Meziříčí – Spartak Pelhřimov
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Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 
16 let). Pořadatel: Jupiter club Velké Meziříčí.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
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)
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individuálně. 
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-

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

14. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

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 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!

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

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

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-

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

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.

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. Dobrodružná rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Koncert dvou renomovaných 
pěveckých sborů patří k vyvr-
cholení oslav 600. výročí udělení 
plných městských práv Velké Bí-
teši – v bítešském kostele v sobotu 
13. září v 18 hodin.

Spevácky zbor 
slovenských učiteľov 
i Pěvecké sdružení 
moravských učitelů 
jsou špičkové mužské 
sbory s obrovskou 
tradicí (87 a 105 let). Jejich spo-
lečné vystoupení je mimořádnou 
hudební událostí, obě tělesa mají 
dohromady skoro 100 členů. Každý 
sbor ovšem nejprve představí svůj 
vlastní repertoár. Můžeme se těšit 
na širokou paletu duchovní hudby 
– od renesanční až po 20. století. 
Nebudou chybět tisíckrát prověřené 
„hity“ Smetany a Foerstra, se kte-
rými PSMU sklízelo neutuchající 
potlesk na jevištích téměř všech 
kontinentů.

Spevácky zbor slovenských 
učiteľov je pěveckým sborem 
vysokých uměleckých kvalit, což 
dokazují četná vítězství nebo 
přední umístění na domácích i za-
hraničních soutěžních festivalech 

To Bíteš ještě neslyšela
(Wales, Itálie, Řecko, Švýcarsko, 
ČR, Kanada a další). SZSU kon-
certoval téměř ve všech zemích Ev-
ropy, v Kanadě, USA a Japonsku. 
Domácí i zahraniční kritiky oceňují 

zejména pěveckou kul-
turu, plnost zvuku, 
přesnost intonace 
a bohatou výrazovou 
škálu. Současným 
uměleckým vedou-
cím a dirigentem je 

Doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický 
(1963), žák prof. Petera Hradila.

Pěvecké sdružení moravských 
učitelů není třeba bítešskému pu-
bliku představovat. Jeho koncerty 
v druhé, páté a desáté sezoně Bíteš-
ského hudebního půlkruhu pokaždé 
potvrdily, že sbor dokáže nabídnout 
pestrý a posluchačsky vděčný pro-
gram. Prof. Lubomír Mátl patří ke 
špičkovým světovým sbormistrům 
a PSMU vede již 33 let. 

Spojený slovenskomoravský 
učitelský sbor bude určitě největším 
tělesem, které kdy Bíteš za 600 let 
slyšela. Koncert začíná na hodovou 
sobotu 13. září v 18 hodin v bíteš-
ském kostele sv. Jana Křtitele, 
vstupné dobrovolné.     Otto Hasoň

Tomáš Beroun představí 
Velkému Meziříčí svoji kapelu 

Tomáš Beroun, lídr kapely ECLIPSE a představitel muzikálových 
hrdinů, přijede do rodného Velkého Meziříčí. V Jupiter clubu představí 
divákům 30. září od 19 hodin v rámci akce „Den s paralympioniky“ 
svoji kapelu ECLIPSE. Tři písně z autorského repertoáru kapely si 
posluchači mohou poslechnout již nyní na webových stránkách kapely 
www.ieclipse.cz.

Hudba ECLIPSE vychází z jazzové harmonie, ovšem jen velmi těžko ji 
lze zařadit do nějaké „škatulky“. Prolínání hudebních stylů, které je dnes 
v hudbě zvykem i záměrem, jí dodává další rozměr. ECLIPSE nepůsobí 
na české hudební scéně dlouho, přesto však je jejich hudba velmi kladně 
hodnocena. Jedinečnost kapely a její hudby spočívá v silných muzikant-
ských osobnostech, které ECLIPSE tvoří. 

ECLIPSE hrají ve složení: 
Tomáš Beroun – zpěv, Vít 
Křišťan – piáno, Jakub Jurá-
nek – kytara, Martin Kapusník 
– baskytara, Otto Hejnic – bicí

Vstupenky na koncert lze za-
koupit v předprodeji v Jupiter 
clubu, Náměstí 17, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 52 3243. 
Vstupné činí 100 korun.

Lucie Absolonová
Webové stránky ECLIPSE: 
www.ieclipse.cz 
Webové stránky Tomáše Be-
rouna: www.tomasberoun.cz

Foto: Archiv T. Berouna

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-
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Když je děvče na vdávání, 
touží stát se mladou paní. 
Vybere si k sobě muže, 
který se jí líbit může. 
A pak jednoho dne ráno, 
všechno změní slůvko „ano“. 
V líbánkách čas potom letí, 
vrána s čápem nosí děti. 
Žena má vždy šťastná líčka, 
pokud ji muž s láskou hýčká.

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění ve vašem společném 
životě přejí…

opravdoví kamarádi (spolužáci)

PS. Vojto a Veroniko, doufáme, že se brzy dozvíme, jestli to bude holčička 
nebo chlapeček…

Dne 13. září 2008 oslaví svých 85 
let pan 

Josef Čipera 
z Velkého Meziříčí. 

Do dalších let mu přejí vše nejlepší 
a hodně zdraví manželka, dcera 

s rodinou, 4 vnoučata 
a 6 pravnoučat. 

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni 
v naších srdcích vzpomínky. Dne 8. září uplynulo dlouhých 32 let, kdy 
nás navždy opustila naše milá maminka, paní 

Božena Škodová 
z Měřína. 

Stále vzpomínají syn Karel a dcera Zdeňka s rodinami.

Očím jsi odešel, 
ale srdci jsi zůstal.

Dne 12. 9. 2008 uplyne 6 let, kdy 
nás opustil náš drahý tatínek, dě-
deček, pan 

Karel Fiala. 
Stále vzpomínají manželka

s rodinou. 

Dne 30. 8. 2008 v sobotu se konal v Netíně 2. dětský den. Pořádající 
stolní tenisté by chtěli poděkovat OÚ Netín, Pile Krejzl, SDH Netín, 
Farmě rodiny Němcových, Klempířství Pejchal, Podlahářství Sýko-
ra, McDonald’s, Policii ČR Velké Meziříčí, Stolařství Soukup, nkt 
cables VM, DS Agros, a. s. Netín. Dále všem soutěžícím za vzorné 
plnění úkolů.

Milá naše babičko, 
ať máte stále úsměv jako sluníčko. 
A my, co Vás máme rádi, 
přejeme Vám hodně zdraví. 
Ať do sta let 
Vás těší a baví tento svět. 

Dne 17. září oslaví 65. narozeniny 
paní 

Jitka Chytková 
z Balin. 

Přejí všichni Chytkovi, Pepa 
a pravnučka Michalka.

Soutěž o volné vstupenky na Majdu a Františka

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. 

Během představení si budou děti 
s Majdou a Františkem zpívat a po-
vídat 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-

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-

12. 9. Valeč
13. 9. České Budějovice
20. 9. Čáslavice
26. 9. Předín

Výstavu koláží Oldři-
cha Inochovského můžete 
ve výstavním sále vel-
komeziříčské knihovny 
zhlédnout až do 15. září, 
neboť byl termín otevře-
ní prodloužen o čtrnáct 
dní.                          -ivh-

Tajemný svět Oldřicha Inochovského

Výstava

► Výtvarník O. Inochov-
ský u jedné ze svých kolá-
ží, které vystavuje v místní 
knihovně.   Foto: Iva Horká

Komunitní škola Tasov o. s. 
zve rodiče s dětmi na soutěžní odpoledne

které se koná v sobotu 13. září 2008 na hřišti za sokolovnou. 
Start bude od 14 do 15 hodin. 

Pro účastníky jsou připraveny na jednotlivých stanovištích soutěžní 
úkoly, po úspěšném splnění všech úkolů čekají na soutěžící odměny. 
Vhodné pro děti od 2 let, předškolního a mladšího školního věku. Občer-
stvení bude zajištěno. V případě deště se akce bude konat v sokolovně.

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.
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

v neděli 21. září 2008 od 16 hodin. Kavárna se zahrádkou 
(Velké Meziříčí, roh ulic Mlýnské a Novosady).

Ochutnávka kvalitních čajů a specialit
sobota 20. září a neděle 21. září 2008, vždy od 13 hodin

Ivan Jašek: skladatel a multiinstrumentalista, člen hudebních 
skupin Shivanam, Schivatrans, znalec čaje, 20 let praxe v oboru, 

zakladatel několika čajoven v Brně
a

Posezení na zahrádce s příjemnými tóny vokálního seskupení

Do 30. 9. 2008

v kavárně v pasáži 

IMCA

Autor: Martin Hrubý
www.foto-hruby.cz

Dne 9. září jsme se rozloučili s paní 

Anežkou Mrázkovou, 
roz. Doležalovou. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Rodina

Zveme vás na
přátelské setkání

se skupinou

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

Setkání PTP
Územní organizace Moravskoslezského svazu PTP – VTNP Žďár nad 

Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II. – Klášter a Město 
Žďár nad Sázavou si vás dovolují pozvat na tradiční setkání přátel svazu 
PTP VTNP na mši svatou se vzpomínkou na zesnulé bratry, která se 
uskuteční ve čtvrtek 18. září 2008 v 9 hodin v konventním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou II – Klášter.

Po obřadu bude setkání členů PTP a jejich přátel v Křížové chodbě 
fary. Doprava: autobus MHD č. 2 z autob. a vlakového nádraží vždy 
45 min po celé hodině, výstup na zastávce Zámek. Příp. dotazy na tel.: 
566 677 259.                                                                                        -fč-

Noční prohlídky zámku
Jak se již stalo tradicí, i v roce letošním jsme připravili pro všechny, kte-

ří rádi navštěvují zámek v netradiční dobu, jeho noční prohlídku. V sobotu 
20. září v době od 20 do 24 hodin čeká na návštěvníky zajímavý program, 
který tentokrát muzejní pracovníci připravili ve spolupráci s šermířskou 
skupinou Štvanci. Takže všichni, kdož chcete shlédnout noční dění na 
zámku neváhejte, a objednejte si vstupenky na tel.: 566 522 206. Vstupné 
činí pro děti 50 Kč, pro dospělé 80 Kč.                                            -muz-

Výběr z programu
tradičních Bítešských hodů

Středa 10. září
17.00 Stavění máje na Masarykově náměstí a otevírání hodových sklípků
Čtvrtek 11. září
20.00 SECONDHAND, ve sklípku Na Pětce zahraje velkomeziříčská 
rockenrollová skupina
Pátek 12. září
20.30 Koncert Petra Bende s kapelou, Masarykovo náměstí
Sobota 13. září
13.30 – 18.00 Setkání na podhorácku, VI. ročník folklorního festivalu.
Středověké ležení společnosti historického šermu TAS za Starou poštou 
na horní straně Masarykova náměstí: 15.00 Chladné zbraně od gotiky 
po baroko, 16.00 Zbraně střelné, palné a vrhací, 17.00 Pohádkový turnaj 
o krásnou princeznu, 18.00 Střípky z minulosti (humorně i vážně), 21.30 
Ohňová show
16.00 Fotbalové utkání muži Velká Bíteš A versus HFK Třebíč B (fot-
balový stadion)
18.00 Slavnostní sborový koncert k výročí města v kostele sv. Jana Křti-
tele, vystoupí Spevácky zbor slovenských učitel‘ov a Pěvecké sdružení 
moravských učitelů
20.00 Posezení u cimbálu ve sklípku Na Pětce, Horňácká cimbálová 
muzika Petra Galečky z Lipova
20.00 Dechová hudba Hanačka, Masarykovo náměstí, pod májí
20.00 Diskotéka – 80. léta uvádí Martin Hrdinka nejen hity 80. let, hosty 
večera Iveta Bartošová, Sagvan Tofi  a Boney m Revival Kulturní dům
Neděle 14. září
8.00– 9.00 Slavnostní bohoslužba 
8.00–11.30 Stárci zvou stárky za doprovodu Bítešské kapely
9.30–10.30 Dechová kapela Věrovanka z Věrovan od Olomouce, pod májí
10.30–11.30 Domácí a hosté pod májí, vystoupí děti národopisného sou-
boru BÍTEŠAN, slovenská folklorní skupina VARGOVČAN a slovenský 
folklorní soubor OBLÍK z družebního města Hanušovce nad Topľou
12.00–12.15 Kolečko pro chasu na Masarykově náměstí pod májí
13.00–14.00 „Přišli jsme k vám na besedu“ – Jožka Šmukař a dechová 
kapela Vacenovjáci a Strýc Kubík, pod májí
13.30 Krojovaný průvod městem 
14.00–14.30 Slovácký krúžek Brno, pod májí
14.30–15.00 Jožka Šmukař a dechová kapela Vacenovjáci a Strýc Kubík 
pod májí
15.00 hlavní HODOVÝ PROGRAM (viz titulní strana)
16.00–20.00 Posezení u cimbálu ve sklípku Na Pětce hraje cimbálová 
muzika Slovácký krúžek Brno
Středověké ležení: 16.00 Pohádkový turnaj o krásnou princeznu, 17.00 
Chladné zbraně od gotiky po baroko, 
16.00 Losování hodové tomboly u domu č. 5
16.00–17.00 „Spolu jsme se sešli, spolu se rozejdem“ – Jožka Šmukař, 
dechová kapela Vacenovjáci a Strýc Kubík, pod májí
Středa 17. září
17.00 Kácení máje na Masarykově náměstí

Jupiter club s. r. o., Středisko ekologické výchovy Ostrůvek,
odloučené pracoviště školského zařízení Chaloupky Velké Meziříčí, 

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
připravil prezentačně vzdělávací akci

Prezentace výrobků a služeb nejen místních ale i okolních fi rem 
z oblasti zdravé výživy, bylinné kosmetiky, bio výrobků apod.

Čtvrtek 25. 9. 2008, velký sál, 10–17 hodin
Vstupné zdarma!
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FOTBAL – DIVIZE

HOKEJ

STOLNÍ TENIS

BENFIKA

HÁZENÁČESKÝ POHÁR

FC VM – SK Dynamo České 
Budějovice 0:4 (0:1) 
Střelci: Šíma (11.), Sedláček (50.), 
Stráský (75.), Benát (81.). Rozhodčí: 
Zelinka, Dobrovolný, Nádvorník, ž. 
k. P. Mucha (66.), J. Krejčí (39.). Di-
váků 898. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, P. Mucha, J. 
Krejčí – Hort, Pokorný, Průša (87. 
Berka), Němec, Pánek (77. Fober) 
– Havlíček (71. Kratochvíl). 
Svátek meziříčského fotbalu probě-
hl před početnou diváckou kulisou, 
a kdo přišel, určitě nelitoval. Hosté 
nastoupili prakticky v prvoligové 
sestavě a přesto jim divizní Velmez 
dokázal celý první poločas úspěšně 
vzdorovat. Je sice pravdou, že se Me-
ziříčští do šancí nedostali, na dostřel 
však ano a jen vlastní váhavostí se 
o možnost vystřelit připravili. Ani 
Budějovice ale brankovými situa-
cemi nehýřily. Nebýt Šímovy dale-
konosné střely z pětatřiceti metrů, 
poločas by pro domácí vyzněl ještě 
lépe. Hned po přestávce Peroutkův 
centr zprava a zkušený matador se 
nemýlil. Velmez odpověděl velice 
pěknou akcí trojice Pánek, Hort, 

Havlíček, jehož centr prosvištěl 
vápnem bez efektu. V 65. Pánek vo-
lejem ze střední vzdálenosti donutil 
Křížka k opravdu ostrému zákroku 
a Němec s Pokorným nadělali dost 
starostí levé části obrany soupeře, 
za což sklidili zasloužený potlesk. 
V poslední čtvrtině utkání bylo 
znát, že Velmez při náročném krytí 
a napadání soupeře ztratil hodně sil, 
které bylo třeba šetřit na sobotní dů-
ležitý zápas o body. Škoda Pánkovy 
akce v 72. kdy se probil na hranici 
šestnáctky, místo zakončení však 
zvolil oblouček za obranu, který 
proti rychlým a urostlým zadákům 
Budějovic neměl naději na úspěch. 
Vzápětí sólo střídajícího Ondráška 
do třetice proměnil Sedláček a o šest 
minut nato se Benák uvolnil na šest-
náctce a Invald byl bez šance. Dvě 
minuty před vypršením řádné hrací 
doby se po krásné akci Pokorného 
a Horta ocitl v čisté šanci střídající 
Kratochvíl, ale na Křížka si nepři-
šel, což je škoda, neboť Velmezu 
by za jeho výkon a statečný boj gól 
určitě slušel. 

-ber-

MSD sk. D
FC VM – Otrokovice 2:0 (1:0)
Střelci: Pánek (34.), Průša (74., 
p. k.), R Hitzger, Sláma, Machát, 
ž. k. Z. Mucha (85.), Pokorný (22.), 
Průša (53.) – Zálešák (60.), Ondráš 
(57.), Čermák (68.), Krhut (24.), 
Kraváček (45.), bez č. k. Diváků: 
250. Sestava FC VM: Trnavský 
– Z. Mucha, Galia, P. Mucha, J. 
Krejčí – Hort, Pokorný (76. Fo-
ber), Průša, Němec (81. Kolečkář), 
Pánek – Havlíček (72. Kratochvíl). 
Oba celky si uvědomovaly vele-
důležitost utkání. Víc nervozity 
bylo v úvodních dvaceti minutách 
na kopačkách domácích borců, 
jejichž snaha o rychlé kombinace 
a přenášení hry ztroskotávala 
na nepřesnostech. To byla voda 
na mlýn agresivně napadajících 
Otrokovic. Hosté byli aktivnější 
a jako první zahrávali v 11. roh. 
Prosazovat se domácí začali až po 
20., kdy zahrávali několik standar-
dek bez většího efektu. Uhodilo až 
na konci půlhodiny, kdy nejprve 
Pánkův centr prosvištěl vápnem 
Jiskry bez užitku ven do autu, ale 
krátce nato už tentýž hráč střelou 
z hranice šestnáctky poslal svůj 
tým do vedení. Po přestávce se po 
rohovém kopu prosadili do ojedi-
nělé střelecké pozice i hosté. Střela 
z úhlu se však jen otřela o boční 
síť. Domácí už ale drželi taktovku 
pevně v rukou, zatímco soupeři 
s ubývajícími silami přibývaly 
žluté karty. Následovala odpověď 
Velmezu. Po akci Němce, Pokorné-

ho se do šance dostává opět Pánek, 
střelou k bližší tyči však Křížka 
neoklamal. Po dalších deseti mi-
nutách fyzicky i psychicky velmi 
náročné partie to konečně přišlo. 
Na spolupráci trojice poblíž vápna 
nikdo z Otrokovických neměl. Na 
Pokorného vybídnutí si naběhl Kra-
tochvíl a pozdě reagující Křížek jej 
v pádu poslal na dobře připravený 
trávník Tržiště. Následný pokutový 
kop Průša s naprostou suverenitou 
proměnil. To už ochozy věděly, 
že body zůstanou doma a dali to 
patřičně najevo. Pak se ještě stří-
dající Kolečkář snažil ve vápně 
najít volného Kratochvíla a hosté 
v kritické situaci odvraceli hlavou 
na roh a mnoho nescházelo, aby si 
dali vlastence. Tečku za utkáním 
udělal ve vápně Otrokovic hlavič-
kující Kolečkář a rohový kop Hor-
ta, který na výsledku utkání už nic 
nezměnil.                                 -ber-
 1. Konice 6 5 0 1  9:5 15
 2. Šardice 6 4 2 0 10:5 14
 3. Vyškov 6 4 0 2 11:7 12
 4. Ždírec 6 3 2 1  7:3 11
 5. Žďár n. Sáz. 6 3 1 2  9:9 10
 6. Líšeň 5 3 0 2  9:6  9
 7. Třebíč 6 2 3 1  6:4  9
 8. Hulín 5 2 2 1  9:2  8
 9. Boskovice 5 2 2 1  5:5  8
10. Protivanov 6 2 1 3  6:7  7
11. Velké Meziříčí 5 2 0 3  8:9   6
12. Rousínov 6 1 1 4  7:11 4
13. Napajedla 6 0 4 2  3:8  4
14. Rájec-Jestřebí 6 1 0 5  5:12 3
15. Vikt. Otrokovice 5 0 2 3  3:8  2
16. Mohelnice 5 0 2 3  5:11 2

FC VM B – Sokol Kouty 2:0 (2:0)
Střelci: 32. Fober (PK), 40. Dufek. 
Rozhodčí: Stehlík – Sochor, Mach. 
ČK: 66. Neuvirt (Kouty). Sestava 
domácích: Invald R. – Invald D. 
(70. Žák), Kružík, Střecha Lad., 
Netolický (50. Souček) – Jedlička, 
Berka, Fober, Kafka – Trnka (75. 
Beran), Dufek.
V úvodní fázi zápasu se hosté 
prezentovali jako velmi bojovné 
a důrazné mužstvo. Benfika ale 
postupně přebrala otěže utkání do 
svých rukou, jenže Kafka k Trnko-
vé křížné přihrávce podél prázdné 
branky nedoklouzal a brzy nato po 
několikanásobném odstřelovnání 
„ze všech hlavních“ trefil Fober 
jen břevno svatyně Koutů a poté 
Jedlička její tyč. Velkomeziříčská 

rezerva utahovala šrouby, její tlak 
se změnil v drtivý, ale branka 
ne a ne padnout. Nakonec hosté 
faulovali po jedné ze standardních 
situací, míč si jako správná posila 
z A-mužstva postavil Fober a k zá-
pisnému v dresu Benfiky přidal 
i obolus za první (a jak se později 
ukázalo i vítěznou) branku. Pak 
přišla chvíle malého démona ve 
velkomeziříčských barvách Dufka, 
který našel na hranici šestnáctky 
optimální skulinku mezi obránci 
Koutů a poslal míč naprosto geniál-
ní a superpřesnou rotovanou střelou 
za tyč. Tentýž hráč mohl ještě před 
pauzou zvýšit na pohodové třígólo-
vé vedení, ale nedokázal proměnit 
v branku svůj samostatný únik. Po 
pauze začal náš celek vlažně, což 
v praxi znamenalo to, že se Kouty 
začaly stále více osmělovat na 

HC Břeclav – HHK VM 3:2 (1:0, 
1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 5. Veselský, 35. 
Kárný, 56. Kroupa – 35. Sobotka, 
47. Bukáček. Sestava HHK VM: 
Betinec – Smejkal, Stráňovský, 
Vlašín, Heřmanský, Konta, Pálka, 
Kochánek, Kunstmüller, Bukáček, 
Konečný, Nekvasil, Bula, Foltýn, 
Hudcovský, Sobotka, Krča, Jánský, 
Dostál, Bašnár.
SK HS Třebíč – HHK VM 2:4 
(1:0, 0:1, 1:3)
Branky a nahrávky: 16. Nahodil, 
60. Čech – 39. Dostál, 41. Nekva-
sil, 49. Foltýn (Bula), 58. Nekvasil 
(Bula). Sestava HHK VM: Betinec 
– Smejkal, Stráňovský, Vlašín, Heř-
manský, Konta, Pálka, Kochánek, 
Kunstmüller, Bukáček, Konečný, 
Nekvasil, Bula, Foltýn, Hudcovský, 
Sobotka, Krča, Jánský, Dostál, Baš-

nár. Rozhodčí: Blecha – Doležálek, 
Drobílek. Vyloučení: 6:8 Využití: 1:
1 V oslabení: 1:0. Diváci: 350.
HHK VM – SHK Hodonín 2:2 
(1:0, 0:0, 1:2)
Branky: 9. Foltýn, 59. Stráňovský 
– 42. Vejvar (Vaněček), 56. Hučko 
(Čárský). Sestava HHK VM: Kou-
sal (Betinec) – Smejkal, Stráňov-
ský, Vlašín, Konta, Heřmanský, 
Pálka, Kochánek, Plch – Konečný, 
Bukáček, Kunstmüller, Dostál, 
Nekvasil, Bula, Sobotka, Hudcov-
ský, Krča, Jánský, Bašnár, Foltýn, 
Burian. Vyloučení: 5:8, navíc Ma-
tušek (HOD) 5 + DKO, využití 0:2, 
v oslabení 0:0. Diváci: 170.

V sobotu 13. 9. vstupuje HHK 
Velké Meziříčí do třetí sezony 
ve II. lize. HHK Velké Meziří-
čí – HC Uničov, začátek utká-
ní v 17.30 (ZS VM).     -hhk-

V 1. kole Českého poháru jsme 
změřili síly s favoritem Světlou nad 
Sázavou. B-tým měl za protivníka 
Žďas Žďár. Obě naše družstva zcela 
propadla a hosté si odvezli zaslou-
žené výhry. Sezona, která začíná 
11. 10., tak zřejmě bude opět ve-
lice náročná. A-tým nastupuje již 
čtvrtým rokem v krajském přeboru 
1. třídy. Předešlé 3 sezony jsme 
zachránili až v samotném konci, 

takže letošní cíle jsou zcela jasné 
– zachránit stolní tenis na této úrov-
ni i pro příští rok. B a C-tým bude 
nastupovat v okresních přeborech. 
V sobotních zápasech poháru lze 
pochválit výborný výkon Jana Kam-
pase. Hrát budeme i nadále v tělo-
cvičně učiliště řemesel a služeb 
(zemědělka). Oddíl stolního tenisu 
tímto zve případné uchazeče o tento 
sport, aby se dostavili na naše tré-
ninkové hodiny a to ve středu 19–21 
hodin, v pátek 18–20 hodin.    -tk-

Český pohár 1. stupeň
SK Sokol Lhotky A – Spartak 
Pelhřimov A 3:7 
Sestava Lhotky: Chylík, Lavický, 
Nevrtal Z.                           -chyl-

II. liga 
Sokol VM muži A – HC Zubří 
SCM 36:19 (16:14)
Úvodní zápas nové druholigové 
sezony v sobotním odpoledni se 
konal za úmorného vedra. Nároč-
ný byl nejen pohyb na hřišti, ale už 
samotný pobyt v hale Za Světlou, 
skvělá házená se nicméně všem 
divákům mnohonásobně vyplatila. 
Los prvního kola svedl dohromady 
týmy, které by se měly pohybovat 
v horní polovině tabulky, a předve-
dená hra tomu nasvědčovala. 
Naši hráči nezačali v zaplněné 
hale vůbec špatně. Proti soupeři 
vyrukovali rychlým nástupem 
a vedením 3:0. V první půli se 
nicméně Zubří nepodařilo gólově 
utéct i přes vybudovaný náskok 4 
branek v sedmnácté minutě. Konec 
prvního poločasu a náskok našich 
hráčů pouze o 2 branky  žádného 
vítěze nenaznačoval. Rozhodl 
vstup Meziříčských do druhé půle, 
i přes dobrou obranu několikrát 
podržel brankář Stoklasa a z rych-
lých brejků si naši hráči budovali 
bezpečný náskok. Nakonec soupeř 
po fyzické stránce zcela odpadl a 
naši hráči dohrávali v exhibičním 
duchu, kdy atakovali hranici 40 
vstřelených branek. V hale vládla 
skvělá atmosféra, za což patří 
všem fanouškům velký dík. Se-
stava a branky: Stoklasa, Kotík 
– Bezděk (7), Konečný (6), Matu-
šík (6), Fischer (5), Kaštan J. (2), 
Kříbala Petr (2), Šidlo (2), Kříbala 
Pavel (2), Večeřa (1) Kříbala Martin 
(1), Chlubna (1), Necid (1). Trenéři: 
Vaverka, Raus.

Divize 
Sokol VM muži B – SK Kuřim B 
28:23 (16:11)
Od začátku zápasu si naši hráči 
postupně vypracovali pětibranko-
vý náskok, který udržovali až do 
poločasu. Kuřimští nicméně svojí 
houževnatou a bojovnou hrou a 
díky našim nepřesnostem snížili 
ve druhém poločase na rozdíl 
dvou branek. Stejně jako v zápasu 
A týmu rozhodla nakonec lepší 
fyzická připravenost a několika 
rychlými útoky se podařilo Kuři-
mi odskočit. V obou zápasech tedy 
nakonec vykročili muži do sezony 
vítězně.                                 -nav-
Vítězný vstup žen do druholigové 
soutěže, dorostenky úvodní duel pr-
voligové soutěže po dramatickém 
průběhu prohrály, dle předpokladů 
bodovala i žákovská družstva.

II. liga 
Sokol VM ženy – Orel Paskov 
27:19 (12:10)
Úvodní druholigový souboj zahájily 
domácí hráčky náporem a držely si 
dvoubrankový náskok (4:2,6:4). 
Houževnatá a tvrdá hra soupeře 
začala dělat velkomeziříčským 
hráčkám nemalé problémy a při-
nesla svoje ovoce v podobě snížení 
gólového rozdílu. Nekompaktní 
a chybující defenziva našich spo-
lečně s řadou nevynucených chyb 
a nepřesností vedla ke srovnání 
brankového poměru (13. min. 6:6). 
V dalších minutách pak Ostravské 
převzaly střeleckou iniciativu do 
svých rukou a po několika zdařilých 

útočných akcích se dostaly dokonce 
do nejtěsnějšího vedení (27. min. 9:
10). Těsně před závěrem první 
části hrací doby se domácí hráčky 
přece jenom herně zvedly a získaly 
alespoň dvoubrankový náskok 
zpět. Přestávka svědčila domácím 
barvám, když bylo patrné zlepšení 
obranné hry. Následné brejky do 
otevřené obrany hostí pak zname-
naly uklidňující šestigólový náskok 
(39. min. 19:13, 45. min. 21:15). 
Důležité bylo, že jsme dokázali dál 
gólově trestat chyby soupeře, kte-
rému v úmorném vedru evidentně 
docházely síly a dohráli utkání 
v tempu (25:16). 7 m – hody 7/5:8/7, 
vyloučení 1:6. Hrály: Panáková L., 
Zelníčková M. – Hrůzová J. (10/2), 
Chlubnová J. (5/1), Hammerová T. 
(4/2), Fischerová M. (3), Vidláková 
R. (2/1), Hladíková D. (2), Svobo-
dová J., Svobodová D., Kotíková A. 
Trenér ing. Tvarůžek.

I. liga 
Sokol VM ml. dorostenky – Jisk-
ra Otrokovice 18:19 (7:9)
Tradičně vyrovnaný a dramatický 
souboj s otrokovickými hráčkami 
měl tentokrát pro domácí tým 
příchuť pelyňku. První dvacetimi-
nutovka patřila našemu „nahecova-
nému“ družstvu. Soupeř měl sice 
řadu velmi dobrých příležitostí, 
ovšem na světelné tabuli byl pro 
nás příznivější stav 6:3 a následně 
7:4. Oboustranně vysoké tempo 
a zejména vedro ubralo více sil 
Velkomeziříčským, které začaly 
častěji chybovat. Několik hrubek 
v rozehrávce potrestal soupeř gó-
lově a do poločasové pauzy otočil 
vývoj utkání (7:7, 7:9). Po změně 
stran se podařilo důraznou obranou 
a pestrou útočnou hrou srovnat 
brankový poměr (11:11). Následně 
se oba celky pravidelně střídaly 
v nejtěsnějším vedení. V závěru 
domácí hráčky neproměnily něko-
lik velmi dobrých příležitostí, když 
se především nedokázaly prosadit 
z postu křídel. Škoda, že v roz-
hodujících chvílích zachybovaly 
i v rozehrávce a soupeř toho doko-
nale využil (17:16, 17:19). V dra-
matické a infarktové koncovce 
souboje Velkomeziříčské dokázaly 
ještě snížit a nebýt nepřesné fi nální 
přihrávky 5 sekund před závěreč-
ným zvukovým signálem mohly 
vytěžit i více. Přesto předvedená 
hra a neutuchající bojovnost týmu 
byla po zásluze oceněna domácím 
publikem. 7 m – hody 5/5:8/5, vy-
loučení 5:0. Hrály: Simandlová H., 
Babáčková M. – Kratochvílová M. 
(6/4), Necidová S. (5/1), Hammero-
vá P. (2), Salašová I. (2), Rousová 
N. (2), Valentová D. (1), Závišková 
I., Bártová M., Necidová K., Pa-
lečková H., Šmídová Z. Trenéři 
ing. Záviška, Vidláková R.
Sokol VM ml. žáci – Sokol Ho-
stěrádky 13:4, 25:7 (17:2), nájezdy 
13:3
Domácí hráči byli ve všech her-
ních činnostech výrazně lepší 
a po kolektivním výkonu dosáhli 
bodového maxima. Hráli: Macoun 
F. – Janíček M. (10), Pavliš D. (8), 
Lečbych J. (7), Stupka T. (7), Ve-
selý J. (3), Fiala M. (2), Svoboda F. 
(1), Ambrož M., Drápela V., Holub 
J., Pažourek L., Hrůza V. Trenéři 
Janíček, Šidlo.
Sokol VM st. žáci – Sokol Hostě-
rádky 19:17 (12:9)
Vyrovnaný duel rozhodli domácí 
ve svůj prospěch větší bojovností 
a vůlí. V závěrečné části souboje 
přenechali zbytečně soupeři akti-
vitu a bodovou jistotu jim dala až 
branka v posledních sekundách 
utkání. Hráli: Brabec J. – Pavliš 
D. (5), Juránek J. (4), Pospíšil M. 
(3), Svoboda J. (3), Veselý J. (2), 
Chlubna M. (2), Horák P., Fiala M., 
Holub J., Chytka P. Trenéři Janíček, 
Šidlo.                                      -záv-

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí
sezona 2008–2009

 Jméno číslo dr. ročník výška váha post
 1. Betinec Peter 33 1983 180 91 brankář
 2. Kousal Roman 35 1984 183 86 brankář
 3. Chadim Jiří 35 1987 183 85 brankář
 1. Smejkal Tomáš 11 1983 185 88 obránce
 2. Stráňovský Miloš 24 1979 179 85 obránce
 3. Vlašín Petr 4 1988 181 83 obránce
 4. Konta Ĺuboš 2 1980 176 80 obránce
 5. Heřmanský Vít 22 1979 190 100 obránce
 6. Plch Petr 9 1986 180 73 obránce
 7. Kochánek Martin 18 1987 183 83 obránce
 8. Pálka Dalibor 3 1987 179 87 obránce
 1. Konečný Jan 79 1979 182 93 útočník
 2. Bukáček Miroslav 27 1978 184 87 útočník
 3. Kunstmüller Luboš 77 1981 178 88 útočník
 4. Dostál Lukáš 10 1988 187 80 útočník
 5. Nekvasil Karel 14 1983 179 82 útočník
 6. Bula Jan 19 1987 181 75 útočník
 7. Sobotka Lukáš 17 1985 181 80 útočník
 8. Hudcovský Tomáš 8 1986 184 89 útočník
 9. Krča Michal 23 1986 185 85 útočník
10. Jánský Martin 20 1988 182 80 útočník
11. Kartůsek Matěj 13 1988 178 65 útočník
12. Foltýn Petr 16 1986 186 92 útočník
13. Bašnár Robert 7 1990 178 77 útočník
14. Janda Petr 21 1978 180 80 útočník
15. Plhák Tomáš 44 1985 172 70 útočník
Průměrný věk, výška a váha: 1984, 181, 83.
Prachař Bohumil hlavní trenér, Dostál Ivo asistent trenéra, Rašek Bohumil 
vedoucí mužstva, Homola Bohumil asistent vedoucího mužstva, Novák 
Leoš masér, MUDr. Kovalčik Peter lékař, Holý Jiří předseda fan klubu 
HHK, s. r. o., Juda Jaroslav jednatel HHK, s. r. o., Bernat Stanislav jednatel 
HHK, s. r. o., Horký Miroslav jednatel HHK, s. r. o, vedoucí mužstva   -hhk-

velkomeziříčskou polovinu, i když 
z toho nevyplynulo jakékoliv ohro-
žení Invaldovy branky. Naopak po 
důrazném burcování z lavičky do-
mácí zase přidali. Hosté si tak od-
vezli vzhledem k průběhu hry pro 
ně vcelku přijatelnou dvougólovou 
porážku.                                   -kre-
 1. Náměšť n. O. 5 3 2 0 14:7 11
 2. Budišov 5 3 2 0 12:8 11
 3. Stará Říše 5 3 1 1 11:5 10
 4. Bohdalov 5 3 1 1 v5:2 10
 5. Přibyslavice 5 2 3 0  8:2  9
 6. V. Meziříčí B 5 2 2 1 14:6   8
 7. Třešť 5 2 2 1 11:7  8
 8. Rapotice 5 1 3 1 13:13 6
 9. Čáslavice 5 1 1 3 10:14 4
10. Šebkovice 5 1 1 3  4:10 4
11. Křižanov 5 1 1 3  4:10 4
12. Rantířov 5 0 3 2  3:9  3
13. Herálec (ZR) 5 1 0 4 9:20  3
14. Kouty 5 0 2 3  6:11 2

SPORT TÉŽ 
NA STRANĚ 7.

Družstvo starších žáků Sokola VM.                                   Foto: -záv- 


