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Tel. 604 853 080.

Firma ROSE-M,
prodejna oděvů, Náměstí 84

Po–Pá 8–17
So 8–11
tel.: 566 520 355

ve Velkém Meziříčí.

zřizuje

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum
v Budišově
(vedle zámku)

– zakrslé jehličnany, túje na 
živé ploty, okrasné dřeviny
Od pol. října pro vás při-
pravujeme široký sorti-
ment ovocných stromů.

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

Desatero problémů Velkého Meziříčí

Řešme je společně při veřejné diskuzi
na tzv. Fóru Zdravého města Velké Meziříčí. 

Chcete v našem městě něco změnit?

Přijďte vyjádřit svůj názor a přispějte
svým hlasem ke zlepšení životních podmínek ve Velkém 
Meziříčí. 

Projednávat se budou problémy z oblasti: 
■ veřejné správy
■ zdravotnictví a sociálních služeb
■ životního prostředí
■ kultury a památkové péče
■ sportu a volného času
■ vzdělávání a osvěty
■ podnikání, ekonomiky a cestovního ruchu
■ zemědělství
■ dopravy
Na co se můžete těšit?
■ občerstvení zdarma
■ výherní tombola
■ produkty zdravé výživy

Jupiter club – výstavní síň – 29. září 2008 – 15.30 hodin

Téměř tři stovky klientů s těžším stupněm postižení 
se utkaly ve sportovních disciplínách na křižanovském 
hřišti minulou středu. Hendikepovaní sportovci z ně-
kolika krajů bojovali urputně i přesto, že onen zářijový 
den panovalo chladné a větrné počasí. Disciplíny byly 
rozděleny do dvou kategorií, a to pro vozíčkáře a pro 
pětičlenná družstva. Ti na vozíčku museli zápolit napří-
klad v závodě se šesti kelímky od jogurtů, které měli na 
třímetrové trase rozmístit dnem vzhůru v pravidelných 
metrových úsecích na vyznačené mety. Soutěžící, který 
jel poslední, mety objel a všechny kelímky sesbíral. 
Dále probíhala soutěž v jízdě zručnosti. Závodník na 
povel vyjel na dvě tři metry dlouhá a patnáct centime-
trů široká prkna, na obou stranách zkosená pro nájezd, 
a vzdálená od sebe podle potřeby vozíku. Prkna projel, 

Sportovní hry se konaly již po dvaadvacáté. Tentokrát v Křižanově

Sjelo se na tři sta lidí s postižením
objel metu a znovu se stejným způsobem vrátil na start. 
Závod končil projetím startovní čáry. Na řadu přišlo 
i navlékání kroužků na kužely, házení létajících talířů 
na cíl, vkládání kostek do kyblíku a jeho přenášení po 
vyznačené trase a další disciplíny. Ty jsou vybírány tak, 
aby je zvládli lidé s různým stupněm postižení.

Hry, které založila psycholožka a pedagožka 
PhDr. Marie Výšková, jež byla též osobně přítomná 
letos v Křižanově, zaštítil mimo jiné poslanec Jan Ka-
sal. Finančně je podpořil kromě sponzorů, Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR či přátel ústavu 
i kraj Vysočina. Podle sdělení radního kraje Bc. Jiřího 
Vondráčka to bylo pětatřicet tisíc korun, které kraj 
na zmíněnou akci uvolnil. „Osobně podobné aktivity 
ústavů velice podporuji, neboť se domnívám, že jsou 

skutečně prospěšné,“ podotkl radní 
Vondráček. 

(Pokračování na straně 2.)

Pikárečtí žijí v druhé nejhezčí obci 
České republiky. V celostátní sou-
těži Vesnice roku 2008 vybojova-
li stříbrnou příčku za prvním Li-
dečkem a před třetími Malenicemi. 
Úspěchu Pikárce předcházelo vítěz-
ství v krajském kole soutěže a titul 
Vesnice kraje Vysočina 2008. Vý-
borný výsledek v soutěži s sebou 
nese i neméně skvělou odměnu. 
Tou je jeden milion a devět set tisíc 
korun. Příspěvek ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora 
obnovy venkova poputuje do roz-
počtu obce na příští rok.
Soutěž Vesnice roku proběhla již 
čtrnáctým rokem. A Pikárečtí se 
letos přihlásili potřinácté, což je 
známkou toho, že na svém úspě-
chu tvrdě pracovali. „V minulých 
ročnících jsme se nikdy neptali na 
to, co máme dobře, ale spíš co nám 
chybí,“ vysvětluje starosta Franti-
šek Broža, „a do dalšího roku jsme 
se snažili zlepšit. Věřili jsme, že jed-
nou vyhrajeme.“ Obec tak napří-
klad postupně dodělala chodníky, 
vybudovala novou čekárnu apod. 
Za své snažení byla v minulos-

Zvítězili v kraji Vysočina a uspěli i v republice

Pikárec je druhou nejhezčí vesnicí v Česku
ti odměněna již dvakrát. „V roce 
2005 jsme získali zelenou stuhu 
za péči o zeleň a životní prostře-
dí a roku 2007 bílou stuhu za čin-
nost mládeže,“ dodává Broža. Vy-

hrané peníze Pikárečtí investovali 
zpět do zeleně a pro mládež. Osá-
zeli parčíky a obnovili oplocení ví-
ceúčelového hřiště. 

(Pokračování na straně 2.)

Stavba nového domova pro seniory ve Velkém Meziříčí má svou konkrét-
ní podobu. Kraj Vysočina má zpracovanou studii, v současné době pracuje 
na projektové dokumentaci. Velkomeziříčští již měli možnost prohlédnout 
si první náhledy, jak bude připravovaná stavba vypadat. 

Kraj Vysočina, coby investor, chce začít stavět již příští rok, pokud 
ovšem získá příslib dotací z ministerstva sociálních věcí. 

„Reálné zahájení stavby připadá asi na léto 2009,“ uvedl krajský 
radní pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček. „Stávající budova 
domova pro seniory je v havarijním stavu. Řešení této věci je prio-
ritní. Třicátého září jedeme jednat s ministrem Nečasem o možnosti 
vydat pro rok 2009 rozhodnutí příslibu fi nancí s tím, že bychom je ze 
státního rozpočtu čerpali teprve až v roce 2010 a investovali v prvním 
roce krajské peníze. Navíc chceme zvýšit finanční spoluúčast kra-

je z pětadvaceti na třicet procent,“ popsal záměr kraje Vondráček. 
Objekt nového domova pro seniory bude vystavěn v Čechových sadech, 

v těsném sousedství domu s pečovatelskou službou a druhé základní školy. 
Jeho kapacita bude osmaosmdesát lůžek. Při nákladech asi jednoho a půl mi-
lionu korun na lůžko tak celkové náklady přesáhnou sto třicet milionů korun. 

„Velké Meziříčí poskytne kraji Vysočina zainvestovaný pozemek. Kraj 
na oplátku daruje městu objekt na Hornoměstské poté, až jej opustí domov 
pro seniory,“ vysvětlil velkomeziříčský starosta František Bradáč. 

Původně administrativní budova na Hornoměstské byla postavena ve 
třicátých letech minulého století a rozhodně před dalším využíváním musí 
projít celkovou rekonstrukcí. Poté bude sloužit potřebám veřejné správy 
– městskému a katastrálnímu úřadu, možná i Policii ČR. 

Martina Strnadová

Budova na Hornoměstské ulici je v havarijním stavu

Stavbu domova pro seniory zahájí možná příští léto
Den zdraví

Čtvrtek 25. září 2008 od 10 do 17 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.
(Blíže čtěte na straně 8.)

Drakiáda 
Již po patnácté se na Fajtův kopec slétnou roztodivní draci!
Sobota 27. září od 11 do cca 15 hodin
na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
(Blíže čtěte na straně 9.)

Úterý 30. září
od 10 hodin beseda s medailisty z paralympiády v Pekingu, kino-
sál Jupiter clubu

Eclipse a Tomáš Beroun
od 19 hodin koncert, velký sál Jupiter clubu.
(Blíže čtěte na straně 8.)

◄ Sportovní aktivity jsou důležité 
i pro lidi s postižením. Svoje síly 
v Křižanově změřili klienti s těžším 
postižením z téměř dvaceti ústavů 
několika krajů.     Foto: Iva Horká 

Takto by měl vypadat nový domov pro seniory, který investor – kraj Vysočina – hodlá postavit ve Velkém Meziříčí. Náklady na jeho výstavbu budou 
přesahovat 130 milionů korun.                                                                                                                                                             Foto: archiv MěÚ
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Zprávy z jednání Rady města z 10. září 2008 
(Dokončení z min. čísla.)
10.  Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

 1. Zdroj: 122 tis. Kč – § 6409 org. 310 rezerva m. č. Olší n. Osl.
  150 tis. Kč – § 6409 org. 307 rezerva m. č. Lhotky
 Rozdělení:  90 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace Olší
    n. O.
   12 tis. Kč – § 3412 stavební úpravy sportovní plochy 
    Olší n. Oslavou
   20 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Olší n. Osl.
  150 tis. Kč – § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
 2. Zdroj:  87 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  87 tis. Kč – § 2212 oprava lávky na ul. 
    Vrchovecká (havarijní stav)
 3. Zdroj:  33 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  33 tis. Kč – § 2212 předláždění vstupu do bytového 
    domu Nad Gymnáziem č. p. 1280
 4. Zdroj: 250 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 250 tis. Kč – § 3633 přeložka kabelu v průmyslové 
    zóně Jidášky
 5. Zdroj:  50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 2212 oprava záchytného roštu na ul. 
    Jižní
 6. Zdroj:  80 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  80 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace 
    Fajtův kopec (nad dráhou)
 7. Zdroj: 166 tis. Kč – § 2321 projekt kanalizace Náměstí
   61 tis. Kč – § 2310 projekt vodovod Náměstí
  105 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 332 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace Fajtův kopec 
    vč. žlabovek (od viaduktu po kapličku)
 8. Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 30 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace ul. 
    Zámecká 
 9. Zdroj: 100 tis. Kč – § 3412 studie sítě dětských hřišť
   59 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 159 tis. Kč – § 3639 zpracování Generelu bezbariéro-
    vých tras na území města Velké Meziříčí
10. Zdroj:  32 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  32 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem pro 
    MŠ Sokolovská – přemístění garážové 
    buňky do zahrady školy (vč. demontáže 
    a usazení)
11. Zdroj:  44 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  44 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem pro MŠ 
    Sportovní – výdaje spojené s odstraně
    ním havarijní situace – vydutí, praskání 
    a vystřelování betonu podlah a kachlí 
    v chodbě a skladu školní kuchyně 
12. Zdroj:   2,5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
    2,5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary a dotace
 Rozdělení:       5 tis. Kč – § 3419 dotace pro TJ Sokol Velké 
    Meziříčí 
 Účel: pořádání extraligy v páce (armwrestlingu) – věcné dary
13. Zdroj:  57,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  57,5 tis. Kč – § 3612 ukončení nájemního vztahu 
    – vrácené neodbydlené nájemné
14. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary a dotace
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3543 dotace pro Asociaci rodičů 
    a přátel zdravotně postižených dětí 
    v ČR, o. s. klub Velké Meziříčí 
 Účel: vydání brožury „Sociální mapa regionu“ na rok 2008
15. Zdroj:  25 tis. Kč – § 4399 pol. 5909 ostatní záležitosti 
    sociálních věcí
 Rozdělení:  25 tis. Kč – § 4333 dotace pro Občanské sdružení 
    Ječmínek, Domov pro  matky (otce) 
    s dětmi se sídlem ve Žďáře nad Sázavou
 Účel:  15 tis. Kč – příspěvek na provozní náklady Domova 
    pro matky (otce) s dětmi ve Žďáře n. S.
   10 tis. Kč – příspěvek na projekt terénní práce pro 
    Občanské sdružení Ječmínek.

11. Rada města schválila bezplatný zábor veřejného prostranství pro akci 
na podporu třídění odpadů 23. 9. 2008 v době od 7 do 13 hodin na 
náměstí ve Velkém Meziříčí pro společnost Agentura Dobrý den s. r. o., 
se sídlem Nábřeží rekordů a kuriozit, Pelhřimov.

12. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města Velké Meziříčí 
ke 30. 6. 2008.

13. Rada města souhlasila s obsazením bytů na ulici Čermákova, Hor-
noměstská a Bezděkov podle návrhu bytové komise, dále souhlasila 
s podnájmem bytu na ul. Čermákova a s prodloužením nájemních 
smluv na ul. Uhřínovská. 

14. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru těchto pronájmů:
- zveřejnění záměru pronájmu štítové stěny domu na ulici Sokolovská 

287/2 za účelem reklamní plochy 
- zveřejnění záměru o umístění zařízení pro šíření signálu bezdrátového 

internetu na střeše domu Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí
- zveřejnění záměru pronájmu plochy o velikosti 6 × 5 m (30 m2) na 

volném prostranství v novém areálu Technických služeb na ul. Karlov 
ve Velkém Meziříčí

15. Rada města schválila plán zimní údržby na období 2008/2009.
16. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služ-

by VM s. r. o. vzala na vědomí výsledek hospodaření za I. pololetí 
roku 2008.

17. Rada města:
a) vzala na vědomí program Evropského týdne mobility, který 

proběhne v našem městě ve dnech 16.–22. 9. 2008. Souhlasila 
s uzavřením části ulice Ostrůvek (cca 100 m) před budovou bývalé 
Mateřské školy Ostrůvek 16. 9. a 17. 9. 2008 v rámci projektu 
Evropský týden mobility, a to v době od 8 do 18 hodin.

b) souhlasila s umístěním dvou až tří stánků na chodníku u budovy 
Jupiter clubu s. r. o. 20. 9. 2008 v době od 10 do 17 hodin pro 
Chaloupky – středisko vzdělávání a výchovu v přírodě, o. p. s., 
Kněžice.                                               (Pokračování na straně 9.)

Pikárec je druhou nejhezčí vesnicí v Česku
(Dokončení ze strany 1.) A jak na-
loží s tou letošní odměnou, která 
činí téměř tři čtvrtiny celkového 
rozpočtu obce na rok? „Ještě roz-
hodneme, kde budou peníze nejvíce 
potřebné. Chystáme lokalitu pro vý-
stavbu deseti rodinných domů a po-
třebujeme tam zasíťovat pozemky. 
Máme v obci dvě požární nádrže, 
u kterých je nutné spravit betono-
vé boky. Vchodové dveře, schody 
a fasáda na kulturním domě taky 
vyžadují opravu…“ vyjmenovává 
starosta Broža nejnutnější.
Pikárec, zemědělská obec se třemi 
sty dvaceti třemi obyvateli leží 
v Křižanovské vrchovině. Její 
počátky sahají až do dvanáctého 
století. Vedle soukromě hospoda-
řících rolníků je zde rozvinutá dře-
vovýroba – truhlářství a tesařství, 
také zednictví, zámečnictví či třeba 
perníkářství. Přírodní zajímavostí 
obce je velká lokalita tisů. Koncem 
devatenáctého století při pohromě 
sedmisetleté tisy padly a tehdejší 
hajný na jejich místo vysázel na 
devadesát nových. Jde tak o jednu 
z největších lokalit tisů v České re-
publice, která je skryta uprostřed 
lesů. Však Pikárec má tis i ve svém 
znaku. Strom je uprostřed modrého 
pole. Modrá barva značí rybníky, 
kterých má obec patnáct, a k nim 
se váží i dva další prvky znaku 
– kachna a pryskyřník. 
Úspěch v soutěži obnáší nejen 
ukázku vzhledu obce, která je upra-
vená, osázená a čistá. Zahrnuje také 
například fungující služby, kulturní 
a společenský život obyvatel. A ten 
je nadmíru bohatý. Tradiční a nej-

větší akcí Pikáreckých je Pohádko-
vý les, který pravidelně navštěvují 
dvě až tři tisícovky lidí. Rozmanitá 
je činnost mládeže, která hraje tře-
ba ochotnické divadlo. Obec má své 
dětské zastupitelstvo se starostkou 
v čele. Aktivní jsou hasiči, hokejisté 
i sdružení žen. K zábavě přispívají 
tři kapely – Pikardi, Pikardi kids či 
dechovka Bobrůvanka.
Pikárečtí pro své obyvatele v po-
sledních letech postavili nové 
chodníky vedoucí celou obcí v dél-
ce dvou kilometrů za zhruba deset 
milionů korun. Mládež potěšili 
víceúčelovým hřištěm i s dětským 
koutkem. Zbudovali areál volného 
času na Křibu, kde pořádají výlety, 
zábavy a oslavy. Vysázeli tři par-
číky na návsi, kde plánují dodělat 
lavičky k posezení.
Všechny tyto aktivity nepochybně 
zapůsobily na komisi, která na-
vštívila Pikárec se středu 3. září, 
aby posoudila vítěze krajských 
kol a adepty na titul Vesnice roku. 
A Pikárečtí se na ni pečlivě připra-
vili. Uvítání proběhlo za tónů kape-
ly Bobrůvanka. František Broža pak 
členy komise provedl obcí, kde se 
v jednom jediném dni sešly naživo 
pikárecké akce z celého roku – od 
tříkrálové sbírky přes velikonoční 
hrkání, pálení čarodějnic na kopci, 
stavění a kácení máje, ostatků 
s tradičními mravenci a holiči, 
f lorbalového utkání na hřišti až 
po zažíhání svíček na vánočním 
stromku. „Ukazovat naše akce jen 
na fotkách a říkat, že na ně chodí 
hodně lidí, to nemá žádný efekt. 
Takhle s námi v ten den šly dvě stov-

ky lidí z obce,“ podotýká starosta. 
Komise také ocenila společenskou 
kroniku obce či třeba archiv nahrá-
vek z různých společenských akcí, 
které si obyvatelé Pikárce mohou 
zapůjčit nebo dnes už i zakoupit. 
Druhé místo v konkurenci tří set 
devíti obcí ze třinácti krajů České 
republiky, které se letos do soutěže 
přihlásily, je pro Pikárecké odmě-
nou za jejich vynaložené úsilí. 
„A je to zasloužená odměna. Pomy-
slná stříbrná medaile jen potvrzuje, 
že v Pikárci se dobře žije. Že na to 
má nyní pan starosta další ofi ciál-
ní potvrzení, představuje pro obec 
velký závazek i do budoucna. Znovu 
se ukazuje, že život na venkově má 
svůj smysl, cenu a půvab. Posílám 
do Pikárce velkou gratulaci a moc 
děkuji všem obyvatelům obce za 
skvělou reprezentaci Vysočiny,“ 

uvedl hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil. 
Vyhlašovateli soutěže Vesnice 
roku jsou Spolek pro obnovu ven-
kova ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Ministerstvo zemědělství ČR. 
Spolupracující úřady a organizace 
jsou Kancelář prezidenta ČR, Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR, 
Ministerstvo kultury ČR, Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků, Folklorní 
sdružení ČR. V celostátním kole 
soutěže Vysočina kralovala už v ro-
ce 2003, kdy první místo a zlatou 
stuhu komise udělila obci Vilémov 
na Havlíčkobrodsku. Vilémov uspěl 
o rok později i v Evropské podobě 
této soutěže.    

Martina Strnadová

Bítešské děti si po letních prázdninách pochutnávají 
na obědech z nové, zmodernizované školní kuchyně. 
Ta prošla po patnácti letech kompletní rekonstrukcí. 
Prvním jídlem, které kuchařky po zahájení školního 
roku strávníkům uvařily, byla vyhlášená svíčková.

Velká Bíteš se snažila získat peníze na rekonstrukci 
nevyhovující kuchyně již v loňském roce. Dotaci však 
nedostala. Potřebné fi nance tak město získalo až le-
tos, a to zásluhou první místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Ta po 
osobní návštěvě zástupců města přislíbila Bítešským 

Do Křižanova se sjelo se na tři sta lidí s postižením
(Dokončení ze strany 1.) Jeho slova potvrdila i zakladatelka her dr. Výš-
ková. Ta zdůraznila, že má krásný pocit z toho, když vidí cvičící klienty. 
Sama totiž dobře ví, jak pracné je naučit lidi s mentálním postižením 
složitějšímu sportovnímu úkonu. „Navíc zastávám názor, že cvičit by 
měli všichni, i ti zdraví,“ míní psycholožka Výšková, která je nyní už 
v důchodu, ale pozvání na „své sportovky“ neodmítá. „Stále se na nich 
utvrzuji, že nezanikly, ale naopak každým rokem jsou jiné, lepší,“ dodala 
potěšeně M. Výšková, původním povoláním zdravotní sestra. 

Pořádající zařízení, jímž byl letos ústav sociální péče (ÚSP) v Křižano-
vě v čele s ředitelkou PhDr. Marií Bartoškovou, se zhostilo svého úkolu 
nadmíru dobře. Skvěle celou akci připravilo jak po stránce obsahové, tak 
technické. Kromě vlastního soutěžení nechyběla ani nutná zábava, a to 
například hned v úvodu, kdy se do rozcvičky zapojili i pozvaní hosté – sta-
rostové okolních obcí a měst, z nichž dva kandidují na senátory – anebo na 
závěr soutěžního dne diskotéka v tamní sokolovně či neotřelé šermířské 
vystoupení a další. K tomu všemu chutné občerstvení, jemuž vévodily 
třeba grilované klobásy, medovina i horký čaj s citronem, který neodmítl 
nikdo. Všichni potřebovali v sychravém podzimu zahřát.

„Všem vám děkuji. Sportovcům za nacvičování, vzorné soutěžení 
a účast na dnešních hrách,“ zaznělo z úst M. Bartoškové na závěr, „dě-
kuji i všem pracovníkům z jednotlivých ústavů, kteří se nácviku věnovali 
a dobře vás připravili. Vážím si i toho, že mezi nás přišli hosté, kteří měli 
možnost sledovat vaše nefalšované zápolení. A už od teď se budeme těšit 
na příští ročník!“                                                                    Iva Horká

Soutěžící přijela podpořit i zakladatelka sportovních her dr. Marie Výš-
ková (vlevo). Pořadatelem letošního klání byl křižanovský ústav, který 
vede dr. Marie Bartošková (vpravo). 

Foto: Iva Horká

pomoc. Nakonec se jí podařilo prosadit ze státního 
rozpočtu čtyřmilionový příspěvek na rekonstrukci 
školní kuchyně při základní škole ve Velké Bíteši, při-
čemž celkové náklady dosáhly sedmi milionů korun. 
Vedle školní jídelny, která byla opravena před čtyřmi 
lety, strávníkům nyní slouží i nová kuchyň.

Její rekonstrukce trvala asi dva měsíce, od poloviny 
června do půle srpna. Kuchyně byla vybavena mo-
derními nerezovými komponenty. V současné době 
je schopna uspokojit až šest stovek strávníků, což je 
dostatečná kapacita. Kuchařky totiž denně uvaří na 

čtyři sta padesát jídel pro děti 
základních škol a jejich zaměst-
nance, včetně těch ze základní 
umělecké školy. „Během čtrnác-
ti dnů budeme nabízet výběr ze 
dvou jídel,“ podotkl ředitel ZŠ 
Velká Bíteš Dalibor Kolář. Ten 
také spolu s Miroslavou Něm-
covou a starostou Miroslavem 
Báňou uvedl novou kuchyň 
ofi ciálně do provozu. Němcová 
letos kromě peněz na bítešskou 
školní kuchyni pomohla získat 
i tři miliony korun na sportovní 
areál v Polné, či dva miliony 
korun na rekonstrukci žďárské 
sokolovny.

Text a foto: 
Martina Strnadová

Bítešské děti mají obědy z nové kuchyně Na dálnici D1 
u Velkého 
Meziříčí 

je uzavřen
pravý pás

Starosta Pikárce F. Broža.                          Foto: Martina Strnadová

Uzavírka se týká pravého jízdní-
ho pásu dálnice D1 mezi přejezdy 
SDP v km 145,115 – 147,400 z dů-
vodu rekonstrukce vozovky v km 
145,600 – 147,350 vpravo. Termín 
uzavírky byl určen od 22. 9. 2008 
do 3. 11. 2008 do 15 hodin. Provoz 
v místě uzavření pravého jízdního 
pásu v km 145,115 – 147,400 bude 
veden v levém jízdním pásu ve 
směru Brno-Praha dvěma jízdními 
pruhy a ve směru Praha-Brno jed-
ním jízdním pruhem. 

MěÚ Velké Meziříčí – odbor do-
pravy a silničního hospodářství
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-Bítešsko je dobrovolným svazkem 
56 obcí, který byl vytvořen mimo 
jiné i pro získávání prostředků 
z veřejných zdrojů, jež budou po-
užity pro rozvojové aktivity v nej-
různějších oblastech, i se zapojením 
veřejného a soukromého sektoru.

Období let 2007–2013 je po-
sledním obdobím, ve kterém 
lze ve větší míře čerpat fi nanční 
prostředky z různých dotačních 
titulů, i z Programu rozvoje ven-
kova (PRV). Finance z něj jsou 
určeny například obcím s počtem 
obyvatel do pěti set, a také drobným 
podnikatelům či zemědělcům. Po-
čet obyvatel do pěti set má ze všech 
členů mikroregionu (MR) čtyři-
ačtyřicet obcí. Ty mohou čerpat 
fi nanční prostředky v rámci PRV 
v období 2007–2013 dle pravidel 
ministerstva zemědělství. (Termín 
podávání žádostí o dotace pro 
drobné podnikatele je od poloviny 
února do poloviny března 2009, 
pro obce do 500 obyvatel od 7. do 
27. 10. 2008.) O možnosti, způsobu 
i podmínkách čerpání fi nancí a dal-
ších podrobnostech, jsme hovořili 
s JUDr. Dianou Kutnerovou, 
manažerkou Mikroregionu Velko-
meziříčsko-Bítešsko.
Zaměříme-li se na drobné pod-
nikatele, podporuje Program 
rozvoje venkova všechny druhy 
podnikání?

Z programu nejsou podporovány 
všechny podnikatelské činnosti. Jde 
jen o stavební činnost včetně specia-
lizovaných stavebních prací, řemesl-
né činnosti, dále poskytování osob-
ních služeb a některé druhy oprav.
K jakému účelu mohou být použi-
ty dotace získané z PRV?

Dotace z PRV může drobnému 
podnikateli sloužit k založení mi-
kropodniku nebo k jeho rozvoji. 
Konkrétně třeba k rekonstrukci 
nebo k modernizaci objektu, ve 
kterém podniká, či ke stavbě zcela 
nového objektu a plochy, jež mu 
budou k podnikání sloužit. Může 
upravit povrchy v areálu provo-
zovny, například odstavné plochy, 
dotovat lze i připojení k technické 
infrastruktuře. Podnikatel si může 
nakoupit nové stroje, výrobní zaří-
zení a technologie, základní náby-
tek a výpočetní techniku.
Na co nelze fi nanční prostředky 
z dotace použít?

Startuje provoz
sociálního portálu kraje Vysočina
Z iniciativy krajského odboru sociálních věcí a zdravotnictví pod 

gescí radního kraje Jiřího Vondráčka vznikal zhruba devět měsíců nový 
přehledný krajský sociální portál. Ten poskytne především laické, ale 
i odborné veřejnosti informace o všem, co souvisí s poskytováním soci-
álních služeb i s dalšími oblastmi, které patří do odvětví sociálních věcí. 
Počínaje zářím letošního roku pomohou občanům nejen z našeho kraje 
s orientací v sociálních službách a v oblasti sociálních dávek nové webové 
stránky – www.kr-vysocina.cz/socialni-portal. 

„Jde o živý informační zdroj, jenž bude reagovat na potřeby uživatelů 
a bude průběžně monitorovat aktuální nabídku poskytovatelů i možnosti 
zadavatelů. To vše v souladu s dokumentem, kterým je strategický plán 
rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina. Vážím si každého, kdo práci 
v sociální oblasti proměnil ve službu ve prospěch druhých lidí. Věřím, že 
nový portál bude partnerem a dobrým rádcem,“ uvedl Jiří Vondráček.

Sociální portál kraje Vysočina není určen pouze uživatelům soci-
álních služeb, ale i samotným poskytovatelům. Obsahuje přehledně 
členěné informace mimo jiné o kategoriích sociálních dávek doplněné 
např. i o podmínky nároku na dávku, formuláře a upozornění na místo, 
kde lze o dávku žádat. Na stránkách je umístěna i nejžádanější služba 
– vyhledávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Vysočiny za 
pomoci mapové aplikace. Výsledkem hledání je zobrazení podrobnější 
informací o zadané službě, včetně možnosti vyhledání příjezdových tras 
k místu sociálního zařízení, kde je služba poskytována, samozřejmostí je 
zobrazení kontaktu na zařízení. Základní informace naleznete přímo na 
krajském sociálním portálu a k dalším informací se dostanete prostřed-
nictvím příslušných odkazů na jiné specializované webové stránky.

V listopadu loňského roku už kraj Vysočina zřídil pro laickou i odbor-
nou veřejnosti zdravotnický rozcestník www.zdravi-vysociny.cz. Za 10 
měsíců existence jej navštívilo už 15 tisíc uživatelů.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Citroën zmizel z parkoviště
V noční době z úterý 16. na 

středu 17. září se neznámý pacha-
tel zmocnil nákladního vozidla 
Citroën Jumper bílé barvy, které 
bylo opatřeno registrační značkou 

kraje Vysočina. Vozidlo bylo za-
parkováno na parkovací ploše před 
obytným domem na ulici Čechova 
ve Velkém Meziříčí. Jeho hodnota 
činí 383.500 Kč.                    -pol-

Nebojme se cestovat, říká Kolbaba
Všechny, kdo mají jen trochu dobrodružnou duši, potěšil svým pestrým 

vyprávěním a exotickými snímky Jiří Kolbaba – cestovatel a fotograf. 
Ten nedávno zavítal do kinosálu Jupiter clubu, aby zájemcům promítl 

záběry přírody, kterou 
cestoval, lidí, s nimiž se 
setkal a ze zážitků, jež 
ho během četných dale-
kých cest provázely. Vše 
doplnil svým poutavým 
a osobitým komentářem, 
takže se ani po dobrých 
třech hodinách besedová-
ní nikomu z přítomných 
nechtělo odcházet.

První polovina dia-
show patřila severské 
zemi Aljašce. Jiří Kolba-
ba ji procestoval se svým 
kamarádem, hercem 
Jaroslavem Duškem. 
„Aljaška je velmi suges-
tivní místo,“ podotkl Kol-
baba a své tvrzení doložil 
snímky nádherné divoké 
přírody, vody, medvědů, 
losů, ledovců a dalšími. 
Přítomní se tak mohli 
dozvědět, že medvěd ko-
diak je největším predá-
torem Aljašky. Postaví-li 
se na zadní, tak od země 
po hlavu měří úctyhodné 
tři až tři a půl metru. Vy-

zbrojen je deseticentimetrovými drápy. „Medvěd jde po všem, co voní, 
proto nic z toho nesmíte mít u sebe ve stanu, chcete-li někde nocovat. 
Zavazadla se vším, co je nějak cítit, můžete zavřít do speciálních ocelových 
boxů nebo je vytáhnout na laně do několikametrové výšky, abyste je před 
medvědy uchránili,“ popsal Kolbaba. 

Další zemí, která Jiřímu Kolbabovi učarovala, je indonéský ostrov 
Bali. Vyprávění o něm věnoval druhou půli své besedy. „Bali je ostrov 
úsměvů, místo lásky. Nemusíte se tam vůbec bát, protože Balijčané jsou 
velmi dobří, milí, vstřícní a přátelští lidé,“ se zaujetím popisoval Jiří 
Kolbaba. Snímky vulkanického ostrova na rozhraní Tichého a Indického 
oceánu s nádhernou architekturou nazývanou balijské rokoko, malebných 
rýžových políček, která specifi cky zhodnotila krajinu na umělecké dílo, 
exotických zvířat, rostlin a usměvavých lidí jeho slova potvrdily. 

Dobrodruha Kolbabu na jeho cestách nezastaví žádná hranice. Tvrdí 
totiž, že hranice jsou v lidech. Vyznal se mimo jiné z toho, že jeho idolem 
je James Cook. „Cook byl velký humanista, námořních a samouk, který 
podnikl tři cesty kolem světa. Obdivuji jej za jeho snahu ve všem vynik-
nout. Jezdím v jeho stopách a byl jsem už skoro na všech místech, kde byl 
on,“ sdělil Jiří Kolbaba. Sám od roku 1994 navštívil sto třicet zemí. Podle 
svých slov cestuje šest až devět měsíců v roce. Z české republiky miluje 
Vysočinu, Prahu nebo třeba Klínovec, a vůbec všechny naše hory. A čemu 
jej cestování naučilo? Toleranci. „Co je norma a co je správné? Dnes 
jsme nahoře my – euroamerická kultura–, ale již zítra můžeme být dole. 
Buďme tolerantní a nebojme se cestovat,“ uzavřel své poutavé vyprávění 
Jiří Kolbaba.                                             Text a foto: Martina Strnadová

V průběhu deseti let – od podzimu 1998 do toho letošního – zavítalo 
pražské Divadlo Járy Cimrmana do Velkého Meziříčí celkem šestkrát. 
V listopadu 1998 to bylo s představením Posel z Liptákova, o dva roky 
později se Záskokem, rok nato s pohádkou Dlouhý, Široký a Krátko-
zraký, která u dětí propadla. Jak si počínali Češi mezi lidožravci se mohli 
Velkomeziříčští podívat v představení Afrika, jež se na prknech pódia vel-
kého sálu Jupiter clubu hrálo v listopadu 2002. Tamtéž se za tři roky diváci 
nesmírně bavili při sledování jevištního sklerotikonu Švestka a letos, opět 
po tříleté pauze, byli vtaženi do detektivky Vražda v salonním coupé. 

Všechny vyjmenované hry, které ve Velkém Meziříčí byly během této 
doby představeny, napsala trojice autorů Smoljak-Cimrman-Svěrák. Dva 
z nich není třeba zvlášť představovat, spoluautora Járu Cimrmana možná 
ano… Nejenže byl údajným velkým českým vynálezcem, ale je znám 
také právě jako dramatik, ale i fi lozof. 

Premiéry proběhly v průběhu let 1970 až 2002, přičemž nejstarší je 
právě posledně zmiňovaný divadelní kus. Vražda v salonním coupé 

byla poprvé uvedena 14. května 1970 v Malostranské besedě v Praze. 
Ač už se inscenace hraje osmatřicet let, na svém půvabu nic neztrácí a je 
stále žádaná. Jenom do roku 1986 se podle encyklopedických informací 
uskutečnilo celkem 556 repríz.

Obsah hry je stejný jako většina ostatních představení zmíněného 
– u Čechů obzvlášť oblíbeného – divadla. I detektivní činohra Vražda 
v salonním coupé je složena ze dvou částí. V první jde o sérii odborných 
referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, a druhá pak prezentuje 
ucelenější zpracování díla. 

V tomto případě divadelní hra pojednávala o pokusu o vraždu, ke 
kterému dojde ve vlaku během cesty z Istanbulu do Prahy. Vyšetřování 
nenadálé smrti továrníka Bierhanzela, kterého ztvárnil Bohumil Penc, 
se ujímá proslulý inspektor Trachta v podání Ladislava Smoljaka. Tomu 
pomáhá jeho žák a asistent Hlaváček, jehož skvěle zahrál Petr Brukner, 
který už dávno mezi mladíky rozhodně nepatří. Jeho jinošskou a profesní 
topornost mu ale uvěřili patrně všichni. I ten zprvu mínil, že největším 

podezřelým je Bierhanzelův konku-
rent, továrník Meyer. Jeho postava 
připadla Janu Kašparovi, který je 
po úrazu již několik let upoután na 
vozík. To mu ale nebrání v tom, aby 
byl aktivním hercem. 

Všichni aktéři však později 
usvědčují postavu stevarda (Gena-
dij Rumlena), ze kterého se vyklube 
maďarský houslový virtuoz Béla 
Puskász. Ten se chtěl Bierhanzelovi 
pomstít za to, že po aplikaci jeho pří-
pravku na růst vlasů přišel i o zbytek 
svého porostu hlavy. Však také z pó-
dia zazněl zlidovělý slogan „Bier-
hanzelova mast, na lysinu past!“

Hra skončila šťastně, neboť na je-
jím konci se zdánlivě mrtvý Bierhan-
zel, jemuž stevard při pokusu o otrá-
vení zavrtal do bolavého zubu arzén, 
probudil.  Připravila: Iva Horká

Během desíti let k nám Cimrmani přijeli šestkrát. A nikdy nezklamali

Tentokrát vyšetřovali vraždu 

Pětice herců z Divadla Járy Cimrmana se Velkomeziříčským představila v detektivní činohře Vražda v salonním 
coupé. Zleva: Genadij Rumlena, Petr Brukner, Bohumil Penc, Jan Kašpar a Ladislav Smoljak.     Foto: Iva Horká

Z fi nančních prostředků z PRV 
nelze pořizovat použité zařízení, 
mobilní dopravní prostředky a stro-
je, demolice a bourací práce. 
Co je podmínkou získání dotace 
z PRV?

Podnikatel musí nejprve celou 
akci sám fi nancovat, přičemž její 
realizace musí probíhat dle projek-
tu, případně postupu stanoveného 
v pravidlech pro poskytování do-
tací. Například musí proběhnout 
výběrové řízení na dodavatele. 
Po realizaci akce musí podnikatel 
předložit potřebné 
doklady ke kontrole, 
dodržet pravidla 
publicity atd. Teprve 
potom je mu na účet 
převedena příslušná 
fi nanční částka.

To není všechno. 
Ve lhůtě následujících 
pěti let je podnikatel 
zavázán plnit určité povinnosti. 
Pokud si například koupil nové 
stroje a zařízení, nesmí je po tuto 
dobu bez souhlasu příslušného 
státního orgánu prodat, přemístit, 
pronajmout a podobně. Zavázal-li 
se k vytvoření pracovního místa, 
nemůže toto místo zrušit nebo 
neobsazovat. Všechny podklady, 
vztahující se k poskytnutí dotace, 
musí uchovávat nejméně deset let. 
Porušení těchto podmínek je sank-
cionováno, a to vrácením dotace.
Uveďte nějaký ukázkový příklad, 
kdy by měl podnikatel o dotaci 
žádat.

Pokud podnikatel podniká 
v obci s počtem obyvatel do pěti 
set obyvatel a plánuje modernizaci 
své provozovny, popř. rozšíření 
podnikání. Má-li navíc k dispo-
zici dostatek vlastních fi nančních 
prostředků, nebo je rozhodnut vzít 
si úvěr, jeho předmět podnikání je 
podporovanou činností z PRV a ne-
má pohledávky vůči státu, potom 
je dle mého názoru velice vhodné 
uvažovat o žádosti. Samozřejmě si 
podnikatel musí být vědom toho, 
že poskytování peněz z dotačních 
titulů EU je spojeno s určitými 
pravidly a postupy, které on musí 
být schopen a ochoten dodržovat. 
V takovém případě může podáním 
žádosti pouze získat.
Rozhodne se tedy žádat o dotaci. 
Jakým způsobem má dále postu-
povat?

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko nabízí pomoc podnikatelům
Pokud se podnikatel rozhodne, 

že se pokusí získat dotaci, měl by 
si vytvořit jakýsi podnikatelský 
záměr, kde by popsal svůj sou-
časný stav a stav, kterého chce 
dosáhnout. 

Tyto údaje budou sloužit k tvorbě 
projektu. 
Jaké jsou podmínky pro jeho 
tvorbu?

Osnova projektu je dána pravidly 
pro poskytnuté dotace a je nutné ji 
ve všech podrobnostech dodržovat. 
Součástí je i rozpočet a harmono-

gram akce a několik 
příloh.

Každá žádost je 
bodována, a to dle 
preferenčních kri-
terií. Každý žadatel 
uvede do projektu, 
jaká preferenční 
kriteria splňuje a ví, 
kolik preferenčních 

bodů získá. Uvedu příklad - jed-
ním z kriterií je například velikost 
obce, kde má být projekt realizován. 
Pokud má obec méně než dvě stě 
padesát obyvatel, potom žadatel 
dostává největší možný počet 
bodů. Obdobně to platí v případě, 
kdy se zaváže vytvořit nová pra-
covní místa. Pokud projekt využívá 
a obnovuje stávající stavbu, potom 
žadatel dostává opět významný po-
čet preferenčních bodů. Bodována 
je míra nezaměstnanosti v obci, 
výše způsobilých výdajů. Zvýhod-
něni jsou žadatelé, kteří podnikají 
méně než dva roky.
Může samotný podnikatel ovliv-
nit bodování žádosti?

Žadatel sám uvede, o kolik pro-
cent dotace z celkových způsobilých 
výdajů žádá. Může žádat maximál-
ně o 59 % dotace. Ovšem, čím menší 
procento dotace požaduje, tím větší 
počet preferenčních bodů získá.
Co může ohrozit úspěšné podání 
žádosti?

Pokud žadatel zpracuje projekt, 
vyplní formuláře žádosti, potom 
musí ty to doklady v papírové 
a elektronické podobě podat na 
regionálním pracovišti Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) v Brně. Tam vše na 
místě zkontrolují. Pokud shledají 
nedostatky, žadatel bude mít 
možnost je odstranit. V každém 
případě musí žádost podat do konce 
lhůty, která je pro příslušnou výzvu 

k podání projektů stanovena. Poté 
následuje další lhůta, ve které 
pracovníci SZIF kontrolují žádosti 
a projekty podrobněji, žadatel může 
být vyzván k odstranění dalších 
nalezených nedostatků, a to ve sta-
novené lhůtě. Pokud v této lhůtě 
nedostatky neodstraní, jeho žádost 
bude zamítnuta.
Kdy se dozví výsledek výběru 
projektů?

Výsledky by měly být známy 
asi za měsíc po uplynutí lhůty 
určené ke kontrole projektů. Pro 
žadatele je rozhodující nejen počet 
získaných preferenčních bodů, ale 
i datum a čas podání, to v případě 
rovnosti bodů.

Seznam úspěšných žadatelů je 
nejprve zveřejněn na internetových 
stránkách SZIF, cca dva až tři týdny 
po tomto zveřejnění je úspěšnému 
žadateli doručen návrh dohody 
o poskytnutí dotace.
Může podnikatel projekt zpra-
covat sám?

Samozřejmě ano. Všechny 
pokyny jsou publikovány na inter-
netových stránkách SZIF. Upozor-
ňuji na to, že podmínky se mohou 
v průběhu trvání výzvy měnit, a to 
i v drobnostech. Pokud je žadatel 
při zpracování projektu přehlédne, 
je mu to vytknuto jako nedostatek.

Při investiční akci je kromě do-
kladů provázejících stavební řízení 
nutné dodat jako přílohu i technic-
kou dokumentaci.
To je asi časově náročné, že?

Ano. Navíc k době nutné pro 
zpracování projektu je nutné připo-
čítat čas nutný pro předání projektu 
na SZIF, popřípadě čas pro odstra-
ňování nedostatků v projektu. Tady 
bych doporučovala osobní návště-
vy. Doručování poštou znamená 
delší lhůty, a tím i kratší dobu pro 
odstraňování nedostatků. Žadatel 
musí počítat s tím, že na SZIF může 
strávit i několik hodin.
Co když si na to někdo sám ne-
troufá, nebo třeba jen nemá čas?

V regionu je řada poradenských 
firem, které podnikateli projekt 
zpracují. Podnikatel jim musí 
poskytnout nezbytnou součinnost 
a pomoc. Nutně si ale musí uvědo-
mit, že projektu, který pro něj zpra-
covala jiná osoba, musí rozumět, 
protože on ho bude realizovat. 

Text a foto: Martina Strnadová 
(Pokr. příště.)
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DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !ŘÁDKY NA NEDĚLI

Sestra měsíc, bratr slunce
Jesličky, oslovení slunce a měsíce, ptáčci – člověk věřící má hned před 

očima sv. Františka z Assisi. Za necelý měsíc budeme znovu slavit jeho 
památku. Ale stejně jako u každého světce, i v tomto případě existuje pro-

blém, jestli bychom neměli nějak přehodnotit 
jeho přínos pro dnešní svět. Svatý František je 
v očích mnoha vzorem prostoty, pokory, chu-
doby. Jeho život se stal námětem divadelních 
her, fi lmů, literatury. Ale v současnosti je také 
považován za patrona ekologie. V Katowicích 
již několik let existuje františkánské ekologic-
ké hnutí, které se snaží znovu objevovat krásu 
světa – Božího stvoření.

Zkusme se i my zastavit na okamžik u pro-
blému ohrožení životního prostředí. Každý 
z nás si je vědom toho, že příroda je čím dál 
tím víc ničena lidským působením. Víme, že je 
potřeba s tím něco dělat, aby svět vůbec mohl 

existovat. Bohužel, krajní názory, jejich absolvování k ničemu nevede. 
Na jedné straně jsou ti, kteří se považují za pány tohoto světa. Myslí si, že 
všechno je dovoleno. Na straně druhé potkáváme fanatickou skupinu eko-
logických ochránců schopných zachraňovat dobré špatným jednáním.

Někdy se zdá, že se lidé zbláznili a zapomněli na podstatu věci. A ta, 
aspoň z křest’anského hlediska, je následující. Pán Bůh stvořil svět, který 
je dobrý a krásný. Stvořil člověka, který má v tomto světě žít, podmanit 
si ho, rozvíjet, udržovat, využívat, ale určitě ho nemá ničit! Člověk, jako 
rozumné Boží stvoření, se má stát pánem – služebníkem světa. Sebe 
a celé stvoření rozumně připravovat na eschatologickou obnovu – na konci 
všelijaké dočasné existence. A s tím rozumem – a vůbec člověkem – je 
asi největší problém. Kardinál Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. 
napsal: „Zdá se mi, že právě člověk je zřejmou hrozbou, která zbaví pří-
rodu životního dechu. A že vnější životní znečištění, které zažíváme, je 
odrazem a projevem vnitřního znečištění, na něž příliš málo dbáme. Mys-
lím, že je to také defi cit ekologických hnutí. S pochopitelnou i oprávněnou 
vášní táhnou do boje proti zhoršování životního prostředí, ale duševní 
sebeznečišťování člověka je nadále považováno za projev jeho práva na 
svobodu. V tom je nesrovnalost. Změřitelné znečištění bychom chtěli 
odstranit, nedbáme však na duševní znečištění člověka a tvůrčí podobu, 
která v něm je, aby mohl lidsky dýchat. Naopak, s nepravdivým pojetím 
svobody hájíme všechno, co jen si může lidská libovůle vymyslet. Také 
člověk je tvor a jeho nitro podléhá řádu stvoření. Nemůže ze sebe libovolně 
dělat to, co chce. Aby mohl žít ze svého nitra, musí se učit uznávat sám 
sebe jako stvoření a pamatovat na to, že si musí uchovat vnitřní čistotu, 
jakousi duševní ekologii. Nepochopíme-li toto jádro ekologie, půjde 
všechno ostatní špatným směrem. List Římanům, 8. kapitola, to říká 
naprosto jasně. Adam, to znamená vnitřně znečištěný člověk, zachází 
se stvořením jako s otrokem, rozšlapává je, takže veškeré tvorstvo pod 
ním sténá. A dnes slyšíme sténat tvorstvo tak, jako jsme je ještě nikdy 
neslyšeli. Pavel dodává, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, až se 
zjeví sláva Božích synů. Vydechne si, až se objeví lidé, ve kterých září 
Bůh – teprve potom bude moci znovu začít dýchat.” 

(Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí, Portál, 
Praha 1997)

Svatý Františku, pomoz nám objevit a dobře využívat naše schopnosti! 
        P. Lukasz Szendzielorz

(Pokračování z č. 32/2008)
Když jsme nedávno v našem 

týdeníku představovali regionální 
kancelář kraje Vysočina, která byla 
letos v lednu otevřena v Bruselu, 
netušili jsme, že ji za nějakou dobu 
navštívíme. Během pobytu v Belgii 
jsme ji tedy nemohli opomenout.

Sídlo má v Českém domě a přiví-
tala nás v ní její vedoucí Mgr. Mar-
kéta Heřmanová. Na stejném patře 
je soustředěno několik dalších za-
stoupení krajů z České republiky. 
„Moje práce spočívá především 
v získávání informací pro kraj 
Vysočina, jeho prezentaci tady 
v Bruselu a v EU vůbec. Také se 
podílím na spolupořádání různých 
společenských a kulturních akcí, či 
se věnuji podpoře projektů,“ přiblí-
žila svoje působení M. Heřmanová. 
Ta měla mimo jiné též na starosti 
výměnu stážistů z jihlavské vyso-
ké školy. Šlo o projekt Erasmus, 
který EU podporuje a přispívá na 
úhradu nákladů při zahraničních 
studentských výměnách. Úkoly 
M. Heřmanová dostává jak od 
hejtmana Vystrčila, tak od vedou-
cího odboru regionálního rozvoje. 
Další si však zadává samozřejmě 
také sama.

Instituce EU
Jelikož většina mladých noviná-

řů, ale také obyčejných lidí, nemá 
představu, jak vlastně fungují insti-
tuce Evropské unie, v následujících 
řádcích nabízíme stručný pohled.

Činnosti a úkoly, které svěřily 
členské státy Evropské unii, jsou 
vykonávány jednotlivými orgány 
Unie. Tyto orgány mohou být čle-
něny podle různých kritérií. Za tzv. 
základní orgány se podle článku 7 
Smlouvy o ES považují Evropský 
parlament (EP), Rada EU, Evropská 
komise, Soudní a Účetní dvůr. 

(10. díl – pokračování z čísla 
31/2008)

REAKČNÍ ŽIVEL
Kněží byli pravidelně předvolá-

váni na politická školení a také ká-
drově hodnoceni do čtyř skupin loa-
jality. Střídavě do třetí a čtvrté sku-
piny, kde byli „vyslovení reakčníci“, 
býval řazen P. B. Burian. Když zno-
vu nahlédneme do jeho kádrových 
materiálů, můžeme číst: „Účast na 
krajských poradách: k těmto není 
ho možné získat, vymlouvá se na 
velké pracovní zatížení. Volby 
v roce 1946: strana lidová. Volby 
v roce 1948: za plentou patrně bílý 
lístek (tedy neplatný). Podpis proti 
intervenci v Koreji: Podepsal. 
Povahy je mírné, veselé, ve věcech 
náboženských však neústupný. Na 
veřejnosti nezná žádných třídních 
rozdílů, na faře však s příslušníky 
strany lidové reakčního zaměření. 
Jeho vliv na věřící a mládež hlavně 
z venkova je velký. Má kladný po-
stoj i k církevní hierarchii a často 
cestuje k brněnskému biskupovi. 
Naprostá neochota k nějakému 
zapojení do lidosprávy nebo maso-
vých organizací.“ Z jiného zápisu, 
který pochází z jakéhosi politického 
školení v roce 1952, můžeme číst: 
„Burian. Je bystrý. Diskutoval 
všeobecně. Jedině při referátu ,boj 
za mír’ kladl otázky záludně, podle 
toho bylo na něm znát, že poslouchá 
Hlas Ameriky. Rovněž k SSSR nemá 
valný poměr, dívá se naň jako na 
násilníka. Školení ale celkem dobře 
přijímal. Podepsáni Novák, Balina, 
Brodský.“

Protikřesťanský úder na religióz-
ní Vysočinu přichází od roku 1949 
na různých místech a Buriana se 
osobně a hluboce dotýkají, přímo 
doléhají – tzv. „Číhošťský zázrak“ 
a umučení kněze Josefa Toufara, 
zabírání klášterů, útěk uhřínovské-
ho kněze Jana Dokulila a jeho sed-
mileté skrývání, o kterém Burian 
věděl a pomáhal; babický proces, 
při kterém jsou popraveni tři du-
chovní, které Burian osobně znal, 
a odsouzeni k desítkám let sedláci 
(např. bratr bývalého kaplana J. 
Vorlíček), procesy se soukromými 

zemědělci, odsouzení meziříčského 
gymnaziálního profesora P. Josefa 
Maršálka na 15 let odnětí svobody, 
věznění bývalého poslance Charvá-
ta… A jak dosvědčil P. Josef Marti-
násek: „Pater Burian věděl o skrý-
vání Jana Dokulila. Naznačoval mi 
to. Nosil vše v sobě několik let a žil 
tak ve velkém vnitřním napětí.“ 

P. Burian se v té době nezříkal 
jasných gest a slov. Když byl slav-
nostně otvírán v květnu 1950 Dům 
zdraví za účasti s komunisty kola-
borujícího kněze a ministra školství 
Josefa Plojhara, P. Burian odmítl se 
celé akce zúčastnit. Jakoby se vše 
znovu opakovalo – vzpomeňme, jak 
za války odmítl zasednout za jeden 
stůl s kolaborantským ministrem 
Moravcem. A jasná slova – citujme 
z Burianova kázání z 50. let: „A už 
vůbec se nedivím tomu, že je-li 
dnes i ta obyčejná lidská pravda 
tak bolným způsobem políčkována 
a pohlavkována, že je i tolik zloby 
a nenávisti proti Pravdě věčné, 
proti Bohu, proti Kristu, neboť 
ukrutný král Herodes mně dává 
k tomu vysvětlení: Herodesové 
nepřátelé Krista Pravdy se rodí 
podnes.“ Když v roce 1956, v do-
bě určitého politického uvolnění, 
žádal P. Burian o revizi procesů 
s P. Maršálkem a panem Charvá-
tem, odpověděl mu předseda ONV 
Klimeš: „V obou případech naše 
justice soudila spravedlivě.“

ĎÁBELSKÝ PŘIBYL
Zlovolnou roli po celou dobu 

Burianova kněžského působení se-
hrál církevní tajemník a velkome-
ziříčský rodák Antonín Přibyl (nar. 
1900). Vychodil tři třídy měšťanské 
školy, vyučil se obchodníkem, ale 
ve svém oboru byl neúspěšný, a tak 
dále pracoval jako dělník na pile. 
Do KSČ vstoupil v roce 1946. 
Spolustraníci jej charakterizovali 
jako „svědomitého soudruha, který 
úkoly mu svěřené plní důsledně.“ 
Ze svého agilního funkcionářské-
ho přístupu prokazatelně zapříčinil 
pronásledování a věznění P. Doku-
lila a P. Maršálka. V lednu 1950 
referoval o Janu Dokulilovi takto: 
„Ve své farnosti je již nemožný pro 
naprosto záporný postoj k lidově 
demokratickému zřízení.“ V jiné 
situační zprávě pro krajského cír-
kevního tajemníka Součka hlásí 
o Maršálkově kázání a komentářích 
před studenty o fi lmu Temno, kdy 
se duchovní zastával karikovaného 
jezuity Koniáše. 

STATEČNÉ SRDCE
Je více než zřejmé, že neustálá 

tíseň, špiclování a úřednické šika-
nování se nechvalně podepisovalo 
na Burianově zdravotním stavu. 
Svědčí o tom Burianův synovec 
MUDr. Josef Tenora, který v le-
tech 1946–1950 studoval ve Velkém 
Meziříčí a bydlel pod ochrannou 
rukou svého strýce na faře: „Strýc 
byl trémista a trpěl strachem o bu-
doucnost svoji i ostatních. To mu na 
zdraví nepřidalo. S nadváhou trpěl 
zvýšeným krevním tlakem, později 
se přidal infarkt. Při zhoršení 
jeho zdravotního stavu mu lékaři 
doporučili odchod do invalidního 
důchodu, s čímž souhlasil. Církevní 
tajemník jihlavské KNV Souček mu 
ale důchod zamítl.“ 

Když P. Burian ležel v třebíčské 
nemocnici s nemocným srdcem, 
poslal mu přímo do nemocničního 
pokoje srdečný tasovský pozdrav 
Jakub Deml: „Milý pane rado, 
slunce velikonoční ať zkrátí Váš 
neduh a nesklátí Vaše statečné 
srdce! Váš Jakub Deml, T. Vodička, 
M. R. Junová.“

Radostným a odpočinkovým 
časem byly pro P. Buriana pravi-
delné dovolenkové letní pobyty 
v drnovickém rodišti. Josef Tenora 
vzpomíná: „Strýček trávíval v Dr-
novicích prázdniny – byl to vždy 
jen týden, maximálně, dva. Bydlel 
v pokojíku, kde měl umývadlo, WC 
na dvoře a podmínky dost jedno-
duché. A ještě to bylo ve žních, kdy 
bylo potřeba každé ruky. Ráno jsem 
s ním šel do kostela – zazvonit, mi-
nistrovat, potom jsme šli někam na 
vycházku. Za války do lesa nasbírat 
byliny, které se daly po usušení kou-
řit. Ale moc velký kuřák nebyl, spíš 
sváteční. Trhali jsme také lipový květ 
u kostela, nebo jsme česali třešně na 
Hůře, kde jsme měli šedesát stromů 
a plný kufr vždy posílali do Meziříčí. 
Rád si povykládal s domorodci, hod-
ně lidí znal, rád se zastavil i na kus 
řeči. Strýček byl dobrý společník.“ 
Krajina a její božská jiskra P. Buri-
ana naplňovaly útěchou a údivem: 
„Když šumí horská bystřina, když 
zuří bouře, křižují blesky, když vy-
chází májové sluníčko, když se nad 
krajinou rozlije záře večerních čer-
vánků, když zkoumám tep těla, když 
drobnohledem hledím na statisíce 
živých tvorů v kapce vody – tu při 
tom více mohu šeptat slova žalmist-
ova: Jak veliká jsou, Pane, díla tvá!“

Jedním z posledních velkých 
meziříčských sakrálních realizací, 
za kterými P. Bohumil Burian stál, 
je umělecky vynikající úprava por-
tálu chrámu sv. Mikuláše (včetně 
nových dubových dveří). Podílel se 
na ní sochař Jiří Marek, architekt 
Jan Sokol a místní kameníci. Psal 
se rok 1954 a absolvovat všechna 
politická povolení bylo nesnadné. 
Nakonec se vše podařilo a portál 
byl osazen. Dnes, když jím člověk 
prochází, nemůže se na chvíli ne-
zastavit a nemyslet nejen na tisíce 
lidí, kteří jím prošli, byli přineseni 
ke křtu nebo vyneseni v rakvi, ale 
také na Burianovo úsilí kvalitně, 
duchovně i esteticky pečovat o svě-
řené chrámy a farnost. Navzdory 
převažující a bojovné ateistické 
společnosti a soc. realistické pseu-
doestetice.               Miloš Doležal

Tyto orgány jsou vzájemně ne-
závislé a mají Smlouvou o ES jasně 
vymezené pravomoci. 

K těmto pěti základním orgánům 
se obvykle přidávají ještě další dva 

– Evropská centrální banka a Ev-
ropská rada. 

Přestože tyto dva orgány nejsou 
z formálního hlediska orgány 
základními, svým faktickým vý-
znamem se mezi ně řadí. 

V rámci EU existují další, tzv. 
vedlejší orgány jako je Evropský 
hospodářský a sociální výbor, 
Výbor regionů, Evropský ombud-
sman, Evropská investiční banka 
a Evropské agentury 

Některé základní orgány mají 
navíc pravomoc vytvářet ještě další 
vedlejší orgány. 

Evropská komise sdružuje 
sedmadvacet komisařů, má právo 
legislativní iniciativy, kontroly 

a dalších pravomocí. Musí hájit 
zájmy celé Evropy.

Po rozšíření EU měla Evropská 
komise od 1. května do 19. listopadu 
2004 30 členů – 20 za původní EU 
a 10 za nové země. Noví komisaři 
neměli svůj vlastní resort, ale 
seznamovali se s prací a chodem 
Komise. Dvaadvacátého listopadu 
2004 se po schválení Evropským 
parlamentem funkce ujala nová ko-
mise o 25 členech – jeden za každou 
členskou zemi. Od ledna 2007 se 
součástí komise stali dva komisaři 
z Bulharska a Rumunska. Kandi-
dáti na komisaře jsou navrhováni 
členskými státy a v jejich funkcích 
je svým hlasováním schvaluje Par-
lament. Mnozí z nich předtím pra-
covali jako poslanci v jednotlivých 
členských státech Unie; někteří 
byli ministry národních vlád nebo 
pracovali na ministerstvech ve vy-
sokých funkcích. Znamená to, že 
Evropská komise svým složením 
představuje bohatý soubor cenných 
zkušeností a předpokladů. 

Sedmadvacítka komisařů řídí prá-
ci přibližně 25 000 úředníků, kteří 
pracují ve specializovaných resor-
tech zvaných „generální ředitelství“, 
případně v návazných službách. 
Z hlediska zákonodárného procesu 
patří zvláště významné místo gene-
rálnímu sekretariátu, který dohlíží 
na rozhodovací proces v komisi 
a má vazby na ostatní instituce. 

Komise má zastoupení v každém 
členském státě EU a v mnoha dal-
ších zemích, se kterými EU udržuje 
kontakty.

Evropský parlament má 785 
poslanců, volených zástupců, z toho 

24 Čechů (pro rok 2009 jich bude 
o dva méně). Nejvíc poslanců, a to 
99, má Německo. Následují Francie, 
Itálie a Spojené království se 78 eu-
roposlanci. EP má legislativní pra-
vomoc společně s Radou EU, dále 
rozpočtovou a kontrolní pravomoc.
Složení Evropského parlamentu

Evropský parlament se s každým 
novým členským státem zvětšoval. 
Po posledním rozšíření v roce 2007 
má Evropský parlament 785 poslan-
ců. Počet poslanců Evropského 
parlamentu volených jednotlivými 
členskými státy EU se liší podle 
velikosti země. Viz graf počtu 
poslanců Evropského parlamentu 
podle členských zemí. 

V Evropském parlamentu pracují 
poslanci v nadnárodních politic-
kých skupinách, které se vytvořily 
na základě základních politických 
postojů.

Příští volby do Evropského 
parlamentu se budou konat v ro-
ce 2009. Po vstupu Rumunska 
a Bulharska došlo k dočasnému 
zvýšení počtu poslanců o 53. 
Po volbách v roce 2009 však 
jejich počet klesne zpět na 732. 

V čele Evropského parlamentu 
je předsednictvo, které se skládá 
z předsedy a 14 místopředsedů. 
Předsednický mandát trvá dva 
a půl roku, tedy polovinu volebního 
období Parlamentu. Předseda Ev-
ropského parlamentu řídí všechny 
jeho činnosti, předsedá plenárním 
zasedáním a přijímá rozpočet. 
Předseda rovněž zastupuje EP 
ve vztazích s ostatními orgány 
Společenství a mimo Evropskou 
unii. Do poloviny roku 2009 bude 

Evropskému parlamentu předsedat 
německý křesťanský demokrat 
Hans-Gert Pöttering. 

Evropskému parlamentu napo-
máhá generální sekretariát. Pod 
vedením generálního tajemníka 
pracuje pro Evropský parlament 
kolem 4 000 úředníků. 

V Radě EU sedí ministři z 27 
členských zemí. Tato instituce má 
legislativní pravomoc s Parlamen-
tem, má též rozpočtovou pravo-
moc a je hlavním rozhodovacím 
orgánem. Působí v nejrůznějších 
oblastech. Je místem, kde se 
scházejí ministři vlád členských 
států, a její složení se mění 
podle projednávaných otázek. 

Ministři mají pravomoc přijímat 
kroky, které jsou závazné pro 

jednotlivé národní vlády. Členové 
rady proto nesou politickou odpo-
vědnost vůči vlastním národním 
parlamentům a vůči veřejnosti ve 
svých zemích. 

Aby Rada mohla pracovat 
efektivně, dělí se jednotlivé člen-
ské státy o předsednictví, které 
přechází z jednoho státu na druhý 
v šestiměsíčních intervalech. 

S rozšiřováním a prohlubováním 
úkolů Unie roste význam předsed-
nictví v Radě. Stát, jemuž v daném 
období náleží předsednictví, plní 
tyto úkoly: připravuje všechna 
zasedání Rady; vypracovává 
kompromisy pragmatická řešení; 
zajišťuje důslednost a návaznost 
jednotlivých rozhodnutí. Českou 
republiku čeká předsednictví od 
ledna do června příštího roku. Po 
ní nastupuje Švédsko (červenec až 
prosinec 2009).

Připravila: Iva Horká

Regionální novináři pobývali na třídenním semináři v Evropském parlamentu v Bruselu

Dozvěděli se, jak fungují instituce Evropské unie

Komisař ČR Vladimír Špidla diskutoval s regionálními novináři o práci 
komise v jednacím sále komisařů.                                  Foto: Iva Horká

Osmadvacetiletá absolventka 
právnické fakulty Mgr. Markéta 
Heřmanová v kanceláři v Bruselu, 
která zastupuje kraj Vysočina. 

Foto: Iva Horká

P. Burian kaplanem v Kunštátě. 
Foto: archiv MD

Sv. František z Assisi, 
patron Itálie. Freska 
v horním kostele bazi-
liky v Assisi.       
Http://cs.wikipedia.org
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Inzerujte v týdeníku Velkomeziříčsko!
Bližší informace na tel.: 566 524 649 nebo na www.velkomeziricsko.cz 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

Žiji tu s vámi.
Rozumím vašim potřebám.

JOSEF MACH
KDU-ČSL

Celý život věřím v lásku, slušnost a poctivost. 
Celý živost věřím v lidi. Věřím, že když  „o něco“ 
jde, rozeznají dobro od zla, pravdu od lži, moud-
rost od hlouposti. Jedním z těch, kterým věřím, 
je i můj dlouholetý kamarád Josef Mach. Chlap 
s čistou duší a otevřenou hlavou. Můžete mu 
věřit i Vy.

Hrabě Johann Podstatzky-Lichtenstein
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www.josefmach.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v polovině října budeme volit své zástupce do Senátu. Měli by to být lidé s bohatými životními zkušenostmi 

a vysokým morálním kreditem. Řada z nich tyto vlastnosti získává v místní politice a jedním z takových lidí je 

i starosta Osové Bítýšky pan Josef Mach.

Sám dobře vím, jak náročná je práce člověka, který stojí v čele obce nebo města. Mnoho lidí a názorů, různá přání 

a požadavky. Každý by chtěl upřednostnit něco nebo někoho jiného. A starosta by měl pokud možno vyhovět 

všem. Zvládat toto všechno 18 let, navíc při nelehkém občanském povolání strojvedoucího, si zaslouží náš dík 

i obdiv. Proto, prosím,  podpořte pana Josefa Macha spolu se mnou ve volbách do Senátu i Vy. Zaslouží si to.

Ing. František Bradáč, starosta Velkého Meziříčí 

Starosta Osové Bítýšky Josef Mach  je člo-
věk, který myslí na obyčejné lidi a pracuje 
pro ně, muž, který si u občanů získal důvěru 
a úctu. A právě to jsou vlastnosti, pro 
které si ho vážím, pro které ho mám rád 
a pro které ho podpořím v letošních 
senátních volbách. Lidi má přece i ve  „vy-
soké“ politice zastupovat Člověk. 

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 

Jak já pana Macha znám, svoji účast v Senátu 
bude brát jako službu a ne jako výhodnou 
trafi ku.

 Hana Hegerová, zpěvačka

VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU

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 Telefon: 606 670 504.

Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group,

přijme
reprezentanta – pojišťovacího poradce

pro kancelář ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši

Nabízíme: ■ Zázemí „Nejdynamičtější společnosti roku 2007“
 ■ Pracovní poměr na plný úvazek
 ■ Pružnou pracovní dobu – vlastní organizace času
 ■ Různorodou pracovní náplň
 ■ Práci s lidmi
 ■ Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
 ■ Kvalitní školení a podporu celého týmu poradců
 ■ Nadstandardní zaměstnanecké výhody
 ■ Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
 ■ Možnost vedení vlastní obchodní skupiny
 ■ Možnost převodu kmene stávajících klientů

Požadujeme: ■ SŠ/VŠ (minimálně výuční list)
 ■ Aktivní přístup k práci
 ■ Ochotu poskytovat kvalitní služby našim klientům
 ■ Komunikativnost, bezúhonnost

Váš profesní životopis zašlete na e-mailovou adresu:
istrublikova@koop.cz, nebo písemně na:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
personální úsek, Nádražní 14, 602 00 Brno. Tel.: 724 340 952

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu části pozem-

ku parc. č. 1648 o výměře 19,5 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice So-
kolovská. Pronájem pozemku se zveřejňuje za účelem komerčního využití.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 15. 9. 2008 Ing. František Bradáč, starosta města

„Objevte tanec v sobě“
NOVÉ KURZY 2008/09
Delfín, Novosady 16, Velké Meziříčí
(průchodem z ul. Novosady k bufetu Zlatý Lev, pak doprava)
Pravidelné hodiny od úterý 30. 9. 2008, vždy v 18 hodin 
Informace a přihlášky: romana.sochova@quick.cz nebo tel. 603 575 232

Firma
DVOŘÁK –TRUCKS
přijme do pracovního poměru 

– administrativní pracovnici,
min. středoškolské vzdělání, znalost AJ, NJ, 
práce na PC, řidičský průkaz sk. B

– obsluhu mycí linky

Tel.: 604 897 679, dvorak@trucks.cz
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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.

Přijmu řidiče MKD
s praxí.
Informace na tel.: 

604 255 606.

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

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci

na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

Likvidace aut

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

Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková

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

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

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.

Přijmeme prodavačky
do prodejny potravin. 

Telefon 777 743 474.
Nabízíme k prodeji
slepičky Dominant.
Přijímáme objednávky
na březen 2009.

Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.

otevřena od středy 1. 10. 2008
Dům zdraví, suterén.

Tel. 728 382 202.

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 25. 9. 2008 od 7.30 do 14.30 
hodin ve Velkém Meziříčí, části 
Hrbov.
Vypnutá oblast: Hrbov.
dne 29. 9. 2008 od 7.30 do 15.30 
hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: garáže na ul. G. Ja-
roše - 1742, 1751, 1881/8, 296/10.
Děkujeme za pochopení.    -E.ON-

Oko do duše okno, tento výrok 
mohli slyšet již naši rodiče a praro-
diče od Ervína Wojnara, průkopní-
ka iridologie v naší zemi.

Iridologie (irisdiagnostika) je 
diagnostická metoda, která patří 
do oblasti alternativní medicíny. 
Tato metoda spočívá v diagnos-
tikování celkového zdravotního 
stavu člověka pomocí určitých 
barev, znamének a značek, které 
se nachází v oční duhovce, panen-
ce a bělmu. Příroda nás obdařila 
výjimečným orgánem, který jako 
displej počítače zaznamenává 
každou tělesnou událost, ke které 
v našem organismu dojde. Tímto 
báječným orgánem je oko. To nejen 

Oko každého z nás je propojeno s celým naším tělem
shromažďuje informace z našeho 
okolí, ale svým napojením na ner-
vový systém vytváří mapu ve formě 
barev a znamének na oční duhovce. 
Už jste si někdy všimli, že se v du-
hovce vašeho oka objevují mráčky 
nebo znaménka, a to se často mění 
v závislosti na vašem zdravotním 
stavu a věku?

To co je zaznamenáno v očích, 
odráží celkový stav těla. 

Je to tak, že oční duhovka je 
aktuální mapou, kde každé místo 
reprezentuje určitý tělní orgán nebo 
systém. Oko je propojeno s nervo-
vou soustavou a přes optický nerv 
spojeno s mozkem. Mozek nahrá-
vá informace o každém fyzickém 
i psychickém procesu, který pro-
bíhá v našem těle. Tím, že je oko 
spojeno s mozkem, se barvy a znač-
ky v očích mění na závislostech na 
změnách v našem těle. Oční bulva 
nemá ve skutečnosti hladký povrch. 
Jsou v ní prohlubně a vyvýšeniny, 
přičemž místa, která se jeví jako 
tmavá, jsou vlastně štěrbiny ne-
boli hluboké vrstvy oka, zatímco 
bílá místa jsou vyvýšené oblasti 
duhovky. Čím větší degenerace 

orgánu, tím tmavší odpovídající 
plochy duhovky. Irisdiagnostikou 
se dá odhalit oslabení orgánů, 
chorobných stavů od akutních 
až po zhoubné.

Irisdiagnostika je obor přírodní 
medicíny, který se zabývá studiem 
barev, skvrn a znamének na oční 
duhovce. Ty mají vztah k určitým 
částem a orgánům našeho těla. 
Oči jsou mapou našeho těla. Tato 
metoda je vhodná pro každého, kdo 
se chce dozvědět více o svém zdra-
votním stavu, o tom, jak přispět 
k jeho zlepšení a jak předcházet 
nemocem.

Tzv. odezíráním z oční duhovky 
objevíme skryté příčiny vašich 
zdravotních problémů a nabídne-
me možnost řešení.

Co lze irisdiagnostikou zjistit?
Po tisíciletí je známo, že oči 

jsou obrazem našich emocí a po-
citů. Duhovka oka představuje 
jakousi projekční plochu orga-
nických poruch jednotlivých 
orgánů nebo systémů orgánů 
lidského organismu. Každý orgán 
má svůj sektor na duhovce, kde se 
znázorňují odchylky od normálního 
stavu. Druh znamení na duhovce je 
závislý na druhu a stupni nemoci. 
Zjistit můžeme především skrytou 
příčinu a původ nemocí a stav 
jednotlivých orgánů. Oči odhalují 
celou řadu informací o našich 
vrozených dispozicích, informují 
nás o zdravotním stavu, protože 
celý život, každou minutu i vteři-
nu zpracovávají a zaznamenávají 
zprávy nervové soustavy. Ty se 
zobrazují jako různé barvy, znaky, 
tmavá a světlá místa v duhovce.

Iris neboli duhovka je barev-
ná část oka. Na vnitřní straně je 
ohraničena okrajem pupily, na 
zevní straně okrajem řasnatého tě-
lesa. Ve vzdálenosti jedné třetiny 
poměru duhovky od pupily pro-
bíhá obyčejně silně zvlněný kruh 
připomínající vlněné vlákno, který 
obkličuje oblast žaludek – střevo 
(část duhovky, ve které se zviditel-
ňují poruchy žaludku a střeva). Této 
linii se říká okružní zóna a kolem 
ní leží zmíněná orgánová políčka. 
Části horní poloviny těla – hlava, 
mozek atd. se zrcadlí v horní části 
duhovky. Dolní části – např. dolní 
končetiny – se zakreslují do duhov-
kového sektoru, který leží svisle 
pod okrajem pupily. Základem 
irisdiagnostiky jsou dva základní 
principy: prvním je místo orgánů na 
duhovce (k tomu nám slouží tzv. iri-
domapa – mapa duhovky). Druhým 
principem jsou znamení na duhov-
ce, která prezentují druhy odchylek 
organismu od normálního stavu. 

Jaké výhody přináší vyšetření 
oční duhovky?

Irisdiagnostika je bezbolest-
ná a bezpečná; odhalí nemoc 
v počátcích, aniž máte jakékoliv 
zdravotní problémy, což znamená 
podstatně kratší harmonizaci; 
odhalí, jaké orgány ve vašem těle 
mohou být geneticky slabé; dozví-
te se o možných příčinách nemoci; 
předejdete možnému budoucímu 
onemocnění 

Předcházejme nemocem a chraň-
me si své zdraví, protože to je nej-
větší poklad, který máme.

Neváhejte mne kontaktovat na 
tel. č. 606 940 314. Hana Sádovská

Od 1. 10. 2008 nově otevřená 
poradna ve Velkém Meziříčí!   -pi-

Hana Sádovská

Tel. 606 940 314
e-mail:

Hsadovska@seznam.cz
www.slunickosvratka.ic.cz

Nově otevřená poradna 
ve Velkém Meziříčí!

Většina 
pramenů uvádí 
jako počátek 
pěstování kávy 
rok 575. V tom-
to roce se zača-
lo s pěstováním 
kávy v Jemenu. 
V arabském 
přístavním měs-
tě Mocha (Mok-
ka) se vytvořilo 
hospodářské 
centrum pro 
obchod s kávou, 

které mělo velký význam až do 15. století, kdy už bylo 
pěstování kávy velmi rozsáhlé. Z historického hlediska 
však opřádají dějiny kávového zrna určité nejasnosti. 
Existuje mnoho legend, které se těší velké oblíbenosti, 
ale o to méně faktů obsahují. První historické nitky 
vedou k muži jménem Ali ibn Umar al-Shadhili, který 
se stal svatým patronem kávy a milovníků kávy mezi 
Araby. Předpokládá se, že nápoj se stal velmi oblíbe-
ným mezi věřícími muslimy jakmile zjistili, že po jeho 
požití nabývají neobvyklé výdrže při dlouhotrvajících 
nočních náboženských rituálech. Z tohoto objevu pak 
vyplynulo světové monopolní postavení Jemenu v pěs-
tování kávy. I přes snahu Arabů udržet si v pěstování 
kávy svůj monopol, začala se káva rozšiřovat do celého 
světa. Koncem 19. století se začalo s pěstováním kávy 
i v její domovině – na africkém kontinentu, a to díky 
britským osadníkům, kteří budovali kávovníkové 
plantáže například v Keni a Ugandě.

Mezi laiky jsou nejznámější dva druhy kávy – ara-
bica a robusta. Málo se však ví, že kávovníků, tedy 
rostliny rodu Coffea existuje více než 6 000 druhů. 
Na plantážích se ale vpodstatě pěstují jen ony dva 
zmíněné druhy. 

V čem se od sebe arabika a robusta odlišují? 
Arabica je vyhledávána pro svou nezaměnitelnou 
vůni a jemnou chuť, zatímco robustu bychom mohli 
charakterizovat jako ,,silnou kávu“. Její chuť je spíše 

drsná, aroma slabší a obsahuje 3× více kofeinu než 
arabica. Proto při výrobě kávových směsí dochází 
k míchání arabicy a robusty. Výsledná kávová směs 
je tak aromatická a vydatná zároveň. Příkladem takové 
směsi je Oxapresso a Espresso Buono z produkce 
společnosti Oxalis. Káva obsahuje kromě kofeinu, 
který stimuluje centrální nervový systém, také mnoho 
stopových prvků jako draslík, vápník, fl uor, hořčík, 
mangan a také vitamín niacin. V malém množství jsou 
obsaženy také sacharidy, proteiny a složky podobné 
tuku. Na počátku 90. let vstoupila na trh novinka 
v podobě aromatizované kávy, která se v Americe 
stala velmi oblíbenou, časem si své příznivce našla 
i u nás. V současné době je k dispozici velké množství 
příchutí. 

Káva může skutečně vašemu zdraví prospívat. 
Během několika posledních let prošla mnoha vědec-
kými výzkumy, které nejenže vyvrátily staré mýty 
spojované s kávou, ale dokonce objevily celou řadu 
pozitivních účinků na zdraví člověka. Kromě ochrany 
proti nemocem má káva pozitivní dopad na celou šká-
lu lidských aktivit. Kofein obsažený v kávě zlepšuje 
výkon a vytrvalost během dlouhých, namáhavých 
cvičení. V menším rozsahu také povzbuzuje při krát-
kodobých, vysoce intenzivních atletických výkonech, 
zvyšuje koncentraci, snižuje únavu, zvyšuje bdělost 
a zlepšuje výkon při testech mentální povahy. Důvo-
dem je efekt kofeinu na mozkový receptor, umožňující 
lepší absorpci energie. Dále pak káva snižuje riziko 
cirhózy jater o 80 %, pomáhá zvládnout astma a do-
konce pomáhá kontrolovat záchvaty, pokud není po 
ruce potřebný lék. V malém množství snižuje riziko 
vývoje akutních koronárních nemocí. Je také proká-
záno, že káva může zastavit bolest hlavy, povzbuzuje 
náladu, zabraňuje zubnímu kazu a dokonce vyrovnává 
škodu způsobenou příjmem alkoholu a kouřením. Jak 
řekl člen Institutu pro výzkum kávy při Vanderbiltově 
univerzitě: „Výzkumy ukazují, že káva je daleko více 
zdraví prospěšná, než škodlivá.” 

A na závěr, jak jsme psali již několikrát: Uvařte si 
šálek lahodné kvalitní kávy, dopřejte si chvilku jen pro 
sebe, uvolněte svoji mysl a užívejte pohody.         -pi-

Přijďte si vybrat z více než 30 dru-
hů plantážních káv a plantážních 
aromatizovaných káv v prodejně:

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)
Nabízíme se slevou

10 %
vybrané druhy plantážních káv 

a aromatizovaných káv
Darjeeling Castleton SFTGFOP I
Darjeeling Jungpana FTGFOP I

Prodám
■ Secí stroj zn. Isaria, záběr 2,30, 
gumová kola, zavlažovací zařízení 
ve výborném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 774 543 573. 
■ Křidlici Bramac, červeno-
hnědá, 500 ks. Levně (zbytek ze 
stavby). Tel.: 606 557 736.
■ Chovný pár pávů, 4leté, za 
5.000 Kč. Tel.: 566 524 694 večer.
■ Nepoškozenou sedací soupra-
vu 3+1+1 béžové barvy (1.500 Kč). 
Tel.: 724 704 864 po 18 hodině. 
■ Motocykl Honda CBR 600F, 
vše v pořádku, rodinné důvody, 
cena 37.000 Kč. Kola 4× 100, s pneu 
185×60×14 – 2 ks, pěkný vzorek, cena 
za komplet 1.200 Kč. Tel.: 724 531 291.
■ Vzduchovyschlé jasanové foš-
ny, délka 4 m, šířka 30 cm, tloušť-
ka 4,5 cm. Celkové množství 1 m3. 
Tel.: 777 800 917.
■ Macešky, k odběru od října 2008 
a na jaře 2009. Tel.: 737 767 876.
■ Brambory na uskladnění, s mi-
nimem chem. postřiků, ruční sběr, 
550 Kč/q. Brambory odpad 90 Kč/q. 
Tel.: 608 949 273.
■ Štěňata německého ovčáka 
odběr ihned, dále psa NO stáří 
1,5 roku. Cena dohodou. Tel.: 
737 857 566, 728 497 038.
■ Ford Fiesta, barva bílá r. v. 1996, 
najeto 107 000 km, stav velmi dob-
rý, nízká spotřeba, 5× dveře, cena 
46.000 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Brambory na uskladnění. Cena 
za 1 kg 6,50 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Asi 2 000 plných cihel. Tel.: 
777 750 362.
■ Střešní nosič na Š-Favorit (zá-
kladní rám, nosič jízdních kol, za-
hrádka), sklo do pátých dveří, levý 
zadní blatník. Tel.: 777 750 362.
■ Dětskou autosedačku Chicco 
– vajíčko od 0-12 kg se stříškou, za 
900 Kč. Tel.: 776 805 379.
■ Brambory na uskladnění , 
350 Kč/q. Volat po 18. hodině. Tel.: 
721 766 065.

■ Krbová kamna, 9 kW, zánovní. 
Tel.: 604 255 606.
■ Litinovou pásovou pilu, průměr 
70. Soustruh na dřevo s kopírkou, 
zn. levně. Tel.: 776 268 295.
■ Škodu Felicii, rok výroby 1995, 
najeto 107 000 km, motor 50 kW, 
modrá barva, garážovaná. Pěkný stav. 
Cena dohodou. Tel.: 731 709 012.
■ Ficus benjamina. Výška cca 1,6 
m. Tel.: 608 733 007.
■ Kvalitní, ručně sbírané bram-
bory na uskladnění, 5 Kč/kg. Tel.: 
775 615 344 – volat večer.
■ Felici i , r. v. 1995, najeto 
96 000 km, STK do 9/2009, rádio, 
nové brzdy a startér, cena dohodou. 
Tel.: 605 441 236.
■ Králíky, 3 kg živé váhy, cena 
120 Kč/ks. Tel.: 732 746 434.
■ Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 
1998, najeto 190.000 km, modrý, 
5 míst, závěs, Construct, výborné 
zimní starty, velmi dobrý stav. Cena 
79.000 Kč dohoda. Tel.: 737 748 354.
■ Zánovní horské kolo Sprinter, 
po gen. opravě, výborný stav, stář 
1,5 roku. Tel.: 731 937 407.
■ Dvě starší skříně za 200 Kč/ks. 
Tel.: 739 024 837. 
■ Nové nepoužité cihly Heluz 
Supertherm 49 STI. Celkem 7 
palet, na paletě 60 ks. Cihly jsou 
originál zabalené, nové a nepoško-
zené. Zajistím naložení VZV. Tel.: 
721 526 625.
■ Louku – vhodné na zahradu. 
Tel.: 732 655 962.
■ Škoda Fabie Al kola 14", zimní 
obutá kola, pneu 185/60/14; Škoda 
Favorit do r. 92 zimní obutá kola. 
Tel.: 777 182 760.
■ Brambory na uskladnění. Tel.: 
566 544 005, 732 438 387.
■ Krmné brambory, cena 100 Kč 
za 1 q. Tel.: 737 389 820.
■ Na Citroën C3; ZX, Saxo, 
Berlingo, Peugeot 206, 306, 405, 
Partner, Audi B4 zimní obutá kola. 
Tel.: 733 259 795.
■ Zetor 8011 v dobrém technic-
kém stavu, cena 87.000 Kč. Tel.: 
733 259 146.
■ Škodu Felicii 1.3 LXI , r. v. 
1998, nový model, najeto 100 tis., 
litá kola, centrální zam., zelená 
metalíza, rádio CD, závěs, servisní 
kniha, zimní kola + zahrádka. Cena 
dohodou. Fiat Punto 1.2, 5 dveří, r. 
v. 1997, najeto 90 tis., koupeno 
ČR, po rozvodech, závěs, rádio, 

výborný stav. Cena 62.000 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Ford Focus i Mondeo, zimní 
obutá kola Polaris II 195/60/15 4× 
108 mm, Fiesta zimní kola. Tel.: 
777 182 760.
■ 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.
■ Žulové kostky 10×10, ocho-
zené, cena 6 Kč/ks. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ 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.
■ Ford Focus, 3dvéřový, 2× 
airbag, rádio, dovoz na přestavbu 
nebo přihlášení, nový model 97. 
Cena 19.000 Kč. Tel. 723 059 704.
■ 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.
■ ETZ 150, nová černá metalíza, 
nová baterie, nová STK, hranaté 
světlo, maska, bez blinkrů. Cena 
10.000 Kč. Tel.: 773 668 202.
■ Levně velkou funkční kopírku 
Toshiba 2540 (možno i na náhr. 
díly) a tiskárnu HP Laser JET 5P 
v dobrém stavu, funkční. Tel.: 
605 519 323.
■ Monitor dechu novorozence 
NANNY (bezvadný stav, v zá-
ruční době) a dětskou autosedačku 
zn. CHICCO 0–13 kg, s odepínací 
stříškou, vložkou pro zpevnění hla-
vy miminka a adaptérem (adaptér 
se připevní do auta pásy a sedačka 
pouze naklapne). Cena dohodou. 
Tel.: 737 406 428.
■ Škodu 130 L, STK do 8/2010, na 
náhr. díly. Tel.: 566 524 309.
Koupím
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Pianino, starší. Tel.: 
568 878 319.
■ Ogar 250 nebo jen díly. Budu rád 
i za tip, kde by se mohl nacházet. 
Tel.: 737 524 676. 

(Pokračování na str. 7.)

pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí.
Tel.: 724 742 145.

hledá
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 6.)
Koupím
■ 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 stavební pozemek 
s hrubou stavbou, platné stav. po-
volení. Obec Osové. Cena dohodou. 
Kontakt: eco@chello.at
■ 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.
■ 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.
■ Vyměním RD v Mostištích 6+1, 
2× garáž + 2× parkovací místa za 
dům ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 411 587.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 

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

nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Koupím chatu (chalupu) v oko-
lí Velkého Meziříčí a Křižanova. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 959, 
530 314 056.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní. Zn. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 917 585.
■ Prodám RD 3+1 se zahrád-
kou v Borech, do 1 mil. Kč. Tel.: 
775 214 919.
■ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 603 776 299.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.965 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 2+1 k okamži-
tému nastěhování ve Velké Bíteši 
v ulici U Stadionu, pouze vážnému 
zájemci. Tel.: 721 355 088.
Různé

■ 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.

■ Kdo doučí matematiku 
prvního ročníku obchodní 
VOŠ? Tel.: 732 533 351. 

■ Hledám volné místo v autě na 
cestu z VM do Třebíče a zpět. O ná-
klady se podělím. Čas v Třebíči – 
ráno kolem 8 hodiny. Čas z Třebíče 
– po 14 hodině. Možno i jen jednu 
cestu. Tel.: 604 416 211.
Daruji
■ Zachovalou trojsedačku hnědé 
barvy. Tel.: 605 959 464.

Dorost: Moravec – Bory 2:0 
(2:0)
Křoví B – Bory B 1:1 (0:1) 
Přípravka: Bory – V. Bíteš 1:1 
(0:0) 
Dorost: Bory – D. Rožínka 1:1 
(0:0) 
Bory A – Jívoví B 3:0 (2:0) 
Diváků 130. Už ve 3. jsme vedli 

nádhernou střelou Líbala, kterou 
tentýž hráč ve 26. zopakoval. My 
jsme se usilovně snažili odčinit 
tvrdou porážku z minulého týdne 
v Nedvědici, ale i na domácí pro-
středí to nebylo nic moc. A až tepr-
ve v 51. opět mistr Líbal dodal svůj 
hattrick perfektní střelou z penalty. 
Tak jsme konečně zase vyhráli.  

-ochr-

Olympiáda škol II. stupně v kolektivních sportovních hrách

Ve čtvrtek 25. září 2008 na umělé trávě, v tělocvičně ZŠ Školní 
a v tělocvičně ZŠ Oslavická
Pořadatel: Základní škola Školní Velké Meziříčí, 
 DDM Velké Meziříčí
Časový program:  8.05 nástup družstev, zahájení,
  8.30 začátek na jednotlivých stanovištích,
 12.35 ukončení soutěží,
 13.00 vyhlášení výsledků, předání cen
Účastníci: ZŠ Oslavická VM, ZŠ Sokolovská VM,
  ZŠ Školní VM
Olympiáda se koná za fi nanční podpory města Velké Meziříčí.

Letošní ročník krajské „dvojky“ 
volejbalistů bude asi velice kvalit-
ní a vyrovnaný. Potvrdily to i oba 
sobotní duely našich hráčů, které 
skončily opticky jednoznačně, 
především ve druhém zápase však 
byl k vidění kvalitní a vyrovnaný 
volejbal, ve kterém rozhodla zku-
šenost našich hráčů.
Sp. Velké Meziříčí – TJ Jiskra 
Dobronín 3:0 (17, 13, 22) a 3:0 
(21, 26, 22)
První zápas byl s výjimkou úvodu 
prvního setu poměrně jednoznačný 
a naši hráči měli vývoj utkání plně 
v rukou. Ambiciózní celek hostí, ve 
kterém pouze dva hráči již mají věk 
výlučně mužské kategorie, vytáhl 
svoje drápky ve druhém zápase, 
kdy překvapivě dobře odolával 
tlaku a ve všech setech se držel 
bodově minimálně „na dostřel“. 
Koncovka druhého setu byla hodně 

vyrovnaná, rozhodla zkušenost na 
naší straně. Ve třetím pak soupeř 
trestuhodně promrhal vedení 14:18 
a dovolil našemu celku obrat až 
na 21:18. Sympatické je, že ani za 
tohoto stavu to kluci z Dobronína 
nezabalili a až do konce se bojovalo 
o každý míč. I s ohledem na věk má 
tento celek určitě velkou perspek-
tivu. Ve druhém zápase krajské 
dvojky, skupiny B si lídr z Pacova 
hladce poradil s Polnou.
Sestava VM: Havlíček, Holík 
V., Plachetský, Trojan, Hybášek, 
Kryštof, Villert.

Zbývající výsledek:
Slavoj Pacov – TJ Slavoj Polná 3:0 
(12,16,21), 3:0 (19,22,18)       -kon-
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B 

po 4. kolech:
1. TJ Slavoj Pacov 6 6 0 18:6  12

2. TJ Spartak V. Meziříčí 6 4 2 16:6  10
3. TJ Jiskra Dobronín 8 2 6 11:22 10

4. TJ Slavoj Polná 6 3 3 11:12  9

5. SK Telč A 6 1 5  6:16  7

SK Telč – FC VM st. žáci 1:4 
(0:0)
Branky: 2× Polanský, Ráček, Ko-
mínek. Sestava: Řeháček, Horký 
(60. Juda), Štefka, Rosický, Bradáč 
– Chytka, Ráček, Pokorný, Bárta 
– Komínek, Polanský. 
Naše mužstvo bylo po celé utkání 
lepší. V prvním poločase jsme 
neproměnili 3 vyložené šance. Ve 
40. minutě vstřelil první branku 
Ráček, když ze 30 metrů přehodil 
brankáře. Další dvě branky přidal 
kanonýr Polanský a poslední dal 
v 60. minutě Komínek. Domácí 
v závěru snížili na konečných 1:4.

-dek-
SK Telč - FC VM ml. žáci A 3:4 
(1:1) 
Rozhodčí: Beseda. Branky: 2× 
Ráček, Horký, Bačák. Sestava FC 
VM: Smejkal – Horký, Novotný, 

Jůda, Hibš – Chalupa, Procházka, 
Ráček, Bačák – Krčál, Vokurka. 
Střídali: Kurečka, Hlávka R.
Zasloužená výhra našich žáků, 
kteří v průběhu druhé půle už 
vedli 4:1. Po chybách v posledních 
pěti minutách zápasu zbytečně 2× 
inkasovali.
FC VM ml. žáci B – Slavoj Třešť 
2:1 (1:0) 
Rozhodčí: Slezák. Branky: Klimeš, 
Šmíd. Sestava: Kučera M. – Hlávka 
O., Hibš, Jůda, Minařík – Kavalec, 
Ostrý, Singer, Kučera L. – Chev-
alierová, Šmíd. Střídali: Klimeš, 
Nevídal, Vokurka, Chalupa
Domácí byli první poločas s větrem 
v zádech jasně lepší a zaslouženě 
vedli. V úvodu druhé půle zvýšil 
Šmíd z brejku na 2:0. Poté si hosté 
vytvořili místy drtivý tlak, ale 
pouze snížili na 2:1.              -kol-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Prior Olomouc 28:23 
(11:10)
Domácí celek vstoupil do utkání 
nedůrazně a bez elánu. Jeho výkon-
nostní vzestup nastartovaly až „na-
ivní„ chyby soupeře, které následně 
znamenaly snadné vedení (15. 
min. 4:1). Nově poskládaný celek 
soupeře sestávající z hráček Soko-
la Poruby a zálohy Zory Olomouc, 
však dokázal více než konkurovat 
slabé a nečekaně často chybující 
hře domácích (22. min. 8:8, 28. 
min. 10:10). V závěru šťastná trefa 
nejlepší domácí kanonýrky zname-
nala alespoň minimální náskok do 
druhého dějství. Po změně stran 
se díky lepší organizaci obranné 
hry a zejména méně chybující 
ofenzivou zvedla psychika našich 
a po sérii bravurně sehraných 
útočných akcí se podařilo získat 
si i výraznější a zklidňující vedení 
(42. min. 16:12, 46. min. 20:13). 
V dalších minutách pak velko-
meziříčská defenziva podepřená 
výkony obou brankářek Hany Si-
mandlové, Marcely Babáčkové, 
dokázala otupit hroty snaživých 
Olomouckých. Brankově a herně 
se dařilo Monice Kratochvílové, 
Ivaně Salašové, Patrice Hammerové 
a zejména s poraněným kotníkem 
hrající Nikole Rousové. Zbývající 
spoluhráčky se nechaly herně „strh-
nout“ a výsledkem bylo zasloužené 
první sezonní vítězství. 7 m – hody 
5/3:6/3, vyloučení 2:5. 
Hrály: Simandlová H., Babáčko-
vá M. – Kratochvílová M. (11), 
Salašová I. (7), Rousová N. (4/1), 
Hammerová P. (4/2), Palečková H. 
(1), Valentová D. (1), Bártová M., 
Invaldová K., Závišková I. Trenéři 
ing. Záviška, Vidláková R. 

Divize mladší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 4:8, 
8:20 (6:10), nájezdy 7:7
Domácí celek stačil herně a fy-
zicky pouze na souboj osobních 

obran a první poločas následující 
části hry. Druhé dějství již bylo plně 
v režii vítězného – více kolektivně 
a kreativně hrajícího celku hostí. 
Hráli: Macoun F., Drápela V. – Ve-
selý J. (7), Pavliš D. (3), Janíček M. 
(1), Lečbych J. (1), Stupka T., Fiala 
M., Svoboda F., Ambrož M., Holub 
J., Pažourek L., Sobotka J. Trenéři 
Janíček, Šidlo. 

Divize starší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 
10:36 (4:21)
Od úvodních minut se vítězný 
tým hostů prezentoval viditelnou 
fyzickou převahou a vyšší indivi-
duální hráčskou kvalitou. Nápa-
ditostí útočných akcí a lepší orga-
nizací obranné hry jasně předčil 
Velkomeziříčské, kteří jednoduše 
řečeno „nestíhali“. 
Hráli: Brabec J. – Svoboda J. (5), 
Pospíšil M. (2), Juránek J. (1), Pavliš 
D. (1), Krátký M. (1), Veselý J., Ho-
rák P., Lečbych J., Fiala M. Trenéři 
Janíček, Šidlo. 
Východočeská divize – turnaj 

Pardubice
Dvěma vítězstvími a jednou poráž-
kou vstoupily do turnajové podzim-
ní části soutěže mladší žačky. 
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
12:10, – SKP DP Pardubice 11:10, 
– Havlíčkův Brod 12:28. 
Hrály: Kratochvílová H. (13), Part-
lová M. (8), Studená K. (10), Zezu-
lová K., Sedláčková K. (2), Homo-
lová Mi., Koudelová T., Janečková 
D., Kazderová V., Doležalová R. 
(1), Bačová S. (1), Kopečková K., 
Uhlířová E., Syptáková V. Trenérky 
Kratochvílová, Partlová. 

-záv-
POZVÁNKA do haly za Svět-
lou:
Sobota 27. září: 8.00 a 9.15 ml. a st. 
žáci Sokolnice, 11.00 I. liga mladší 
dorostenky Bohunice, 13.00 II. 
liga ženy Bohunice, 15.00 II. liga 
muži Telnice, 17.00 divize muži B 
Třešť B. 

V sobotu 6. 9. se ve velkém sále Ju-
piter clubu konala první extraligová 
soutěž sezony 2008/09 v armwrest-
lingu. Závodilo se tradičně na levou 
i pravou ruku v celkem 24 katego-
riích juniorů a seniorů, přičemž 
se přihlásilo 161 rukou a k vidění 
bylo kolem 300 zápasů. V nejtěžší 
kategorii se představil náš expert na 
rychlé starty, Přema Bdinka, a to 
v hned v prvním zápase turnaje 
s monstrózním Františkem Živ-
ným. Podařilo se mu získat výhodu 
rychlým startem, kdy dostal Frantu 
těsně nad podložku, v tom místě 
ale dvoumetrákový soupeř zastavil 
jeho útok, otočil zápěstí a dokázal 
zvítězit. V druhém zápase porazil 
bleskově jednoho z nováčků, ovšem 
v dalším mači narazil na úřadující-
ho mistra republiky Tesaříka, který 
má i přes svou obrovskou sílu re-
spekt z Přemkových impulzivních 
startů. Náš borec opět perfektně 
vychytal start a Tesaříka dostal 
rychle na podložku. V souboji 
o bronz bohužel Přema nestačil na 
Uhlíře, takže na něj zbyla nepopu-
lární bramborová medaile. V poz-
dějších bojích na pravou ruku si 
vedl o chloupek hůře a umístil se 
na 5./6. místě. V kategorii do 90 kg 
startoval Tomáš Mička. Na výkon-
nostně silnější levou ruku pro něj 
byl soupeřem pouze tradiční rival 
Svačina z Podivína. Ukázalo se, 
že po měsících regenerační pau-
zy je levá ruka dobře připravená 
a v souboji se Svačinou měl Tomáš 
navrch. Po roztržení přišel svaz, kde 
zbývaly už jen centimetry k výhře, 
bohužel ale Tomáš obdržel od 
sudích dva velice sporné fauly. 
Do fi nále tak postupoval s jednou 
prohrou a potřeboval Svačinu po-
razit dvakrát. Opět přišlo roztržení 
a svaz, ale další zápas se technicky 
nevydařil a nezbylo, než se opět 
spokojit se stříbrem. V pozdějších 
zápasech na stále zraněním oslabe-

nou pravou ruku se Tomáš umístil 
na 3. místě, když ho krom Svačiny 
dokázal porazit ještě Janečka 
z Dubňan. V „sedmdesátce“ se 
představil Tomáš Komínek, který 
od poslední soutěže zaznamenal 
velký výkonnostní skok a porážel 
jednoho zkušeného závodníka za 
druhým. Poprvé v kariéře se tak 
podíval na stupně vítězů, když 
na levou ruku skončil na třetím 
místě. Na pravou ruku si o jedno 
místo pohoršil, ovšem je jisté, že 
ho vlastní výkon pořádně namo-
tivoval a do budoucna od něj snad 
můžeme očekávat velké věci. Jeho 
sestra Lucie startovala jak v junior-
kách, tak i v ženách. Mezi těžšími 
a silnějšími ženami však na bednu 
nedosáhla. Kde se od ní očekával 
výsledek, byla kategorie juniorek. 
V napínavém semifi nále s Javor-
číkovou z Hradišťka II měla ale 
nakonec méně štěstí. Umístila se 
tedy na levou ruku na 3. místě, což 
pro úřadující juniorskou mistryni 
republiky není uspokojivý výsle-
dek. Na pravou ruku se propadla 
až na 5./6. místo. A nejlepší na 
konec. Filip Urban zastupoval 
náš klub v kategorii juniorů do 
75 kilogramů a všem soupeřům, 
kteří jsou v páce už několik let, 
ukázal, že má pro tento spor t 
buňky a poslední měsíce pořádně 
makal. V žádném ze zápasů nenašel 
přemožitele, přičemž se soupeřům 
za stolem takřka vysmíval, když je 
nechal zabrat do plných, než jim 
uštědřil rychlý smrtící úder. Na le-
vou ruku bral tedy zlato a za sebou 
nechal 10 závodníků. Při soubojích 
na pravou ruku neměl vinou nedáv-
né operace slepého střeva správnou 
oporu o stůl a skončil na 5./6. mís-
tě. Za podporu je třeba poděkovat 
hlavně městu a Sokolu VM, Jupiter 
clubu a J. Kubišovi, který dokázal 
ochotně připravit perfektní zázemí 
pro soutěž.           Armwrestling VM

Atleti z Tělovýchovné jednoty Dět-
ského střediska Březejc se zúčastni-
li Českých her speciálních olympiád 
v atletice, které proběhly 21. – 24. 
8. 2008 v Olomouci. Hry pořádalo 
České hnutí speciálních olympiád 
(ČHSO). To je mezinárodní pro-
gram, který se v České republice 
rozvíjí od roku 1990, kdy vzniklo 
ČHSO. Dnes sdružuje téměř 3 000 
sportovců ve 148 klubech. Posláním 
ČHSO je v souladu s mezinárodním 
programem speciálních olympiád 
poskytovat zejména příležitost 
sportovat na soutěžích v různých 
sportech olympijského typu pro 
lidi s mentálním postižením ve 
věku od osmi let a výše, dávat 
jim soustavnou příležitost rozvíjet 
tělesnou zdatnost, osvědčovat od-
vahu a odhodlání, prožívat radost, 
sdílet a rozvíjet dovednosti a přátel-
ství se svými rodinami, ostatními 
sportovci speciálních olympiád 
a celým společenstvím. Hnutí spe-
ciálních olympiád je otevřeno všem 
mentálně postiženým, nejen spor-
tovcům s výbornými výkony, ale je 
určeno i pro těžce postižené osoby. 
Umožňuje tak pravidelně sportovat 
všem. To se na soutěžích speciálních 
olympiád projevuje i při odměňová-
ní sportovců. Ti jsou rozděleni při 
olympiádě jednak podle věku, ale 
také podle výkonnosti do kategorií 
– nejvíce po osmi, a stupňů vítězů 
je také osm. U speciální olympiády 
jde hlavně o to, aby sportovci pravi-
delně trénovali a měli ze sportování 
radost. Absolutní výkony přitom 
nejsou rozhodující. Důležité je, 
aby se sportovec i s „minimálním“ 
výkonem mohl rozvíjet a sportovat 
dle svých možností a na olympiádě 
či turnajích SO pak změřit své síly 
se sobě rovnými. Pro zvláště těžce 
postižené či velmi mladé nebo 
naopak starší sportovce, pro které 
by i za těchto podmínek byla účast 

v běžných sportovních disciplínách 
příliš náročná, jsou určeny tzv. při-
způsobené disciplíny, přiměřené 
jejich možnostem (zpravidla jde 
o víceboj – prolézání, koulení mí-
čem, „slalom“ mezi kužely apod.)
Sportovní hry v atletice probíhaly 
na národní úrovni a zúčastnilo se 
jich 29 sportovních klubů z celé ČR. 
Naši TJ reprezentovali 3 sportovci. 
Tomáš Řehák z Křeptova u Rudy, 
Jakub Kutina z Třebíče a Tereza 
Hawerlandová z Havlíčkova Bro-
du. Všichni tři jsou vrhači a svoje 
sportovní náčiní, v tomto případě 
hoši 4 kg kouli a Tereza 3 kg kouli, 
mají jaksepatří v malíčku. Směle 
to tak můžu nazvat, neboť všichni 
tři stáli na stupních vítězů, Tomáš 
Řehák hned dvakrát. Jakub Kutina 
svým výkonem 7,06 m vybojoval 
stříbro a hned za ním na třetím stu-
pínku stanul Tomáš s výkonem jen 
o 3 cm horším. Tereza vybojovala 
taktéž bronz. Že je Tomáš dobrý 
vrhač nejen v kouli, ale i v hodu dis-
kem, to je známo, ovšem na těchto 
závodech všechny velice překvapil 
a hlavně nesmírně potěšil zlatou 
medailí v běhu na 100 m, výkonem 
15,47 sekund. Oba borci byli po se-
mifi nále zařazeni do druhé nejlepší 
výkonnostní kategorie, tudíž kon-
kurence byla silná, ale hoši ukázali, 
že to s atletikou myslí vážně.   -mš- 

ATLETIKA
MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH

Český pohár 1. stupeň
SK Sokol Lhotky A – TJ Vladi-
slav A 4:6
Sestava Lhotky: Lavický, Konečný, 
Nevrtal Z.                             -ach-

So 27. 9. 14.15 – 15.45
Ne 28. 9. 14.00 – 15.30

STOLNÍ TENIS 
LHOTKY

Nábor mladých hokejistů
Horácký hokejový klub zve kluky i holky ročníku narození 1998 a mladší, 
aby přišli mezi nás a trénovali pod vedením zkušených trenérů. 
Tréninky přípravky jsou ve dnech: pondělí 14.30, středa 15.00, čtvrtek 
16.00.
Případné informace po 15. hodině na tel. 732 459 665.                    -hhk-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB

VELKÉ MEZIŘÍČÍ ZÁŘÍ A ŘÍJEN

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

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

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

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

18. 11. přednáška Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou Jaroslav Nesiba

25. 11.  přednáška Americké setkání s potomky imigrantů z 18. století Věra Chalupová

 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala

30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

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

travesti show skupiny Screamers v novém pořadu

Rezervace vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Vstupné: 220 Kč.

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

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

Pondělí 17. listopadu 2008 v 19.30 hodin
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!

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

Vyzvedněte si permanentky v Jupiter clubu, kanceláři č. 18, 1. patro.
Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
    středa 22. října 2008 v 19 hodin
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! Odjezd od JC autobusem v 18 hodin.  -prog-

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

na výstavu Jiřího L. Horáka

výstavní síň JC.

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

Středa 24. v 19.30 hodin
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Nenechte ho vzteky zezelenat!
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském živote je Bruce Banner 
sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, 
které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový svět ho zná pod 
přezdívkou Hulk. Zničit ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce, 
jehož záhadné proměny nálad způsobilo mimořádně silné ozáření. Bruce 
se ve svých výjimečných schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí, protože 
přežívá mimo civilizaci, dobrovolně izolovaný od své životní lásky Betty 
a jejího otce, armádního generála, který by rád využil Bruceovy schop-
nosti ve prospěch amerických ozbrojených sil. Zatímco Bruce se snaží 
co nejvíc zůstat v klidu, na obzoru se objeví nepřítel… Akční sci-fi  horor 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub 
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Bartek se s manželkou Beatou a s dětmi před dokončením no-
vého bytu nastěhuje ke své matce. Když mladí manželé zjistí, 
že naletěli podvodníkům, jejich pobyt se protáhne. Soužití 
v bytě s vyhlídkou na varšavské Náměstí Spasitele není jednoduché. Mezi 
Beatou a tchyní Terezou narůstá napětí, jež se spolu s tíživou fi nanční 
situací přenáší do vztahu mezi manželi a nakonec vyústí v tragédii. Bartek 
od rodiny odejde. Zoufalá Beata se v depresi rozhodne pro krajní řešení. 
Tvůrci vyprávějí příběh reportážním způsobem a jakoby s odstupem. 
Nejlepší polský psychologický fi lm roku 2006. Režie: Krzysztof Krau-
ze, Joanna Kos-Krauze Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 45, 75 Kč 105 minut

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

Úterý 30. v 19.30 hodin
SIROTČINEC
Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl.
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým 
manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné a invalidní děti. 
Toto nové prostředí však probouzí u jejich syna zvláštní představivost… 
ale je to jen představivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou 
rodiče znepokojovat. A když při jedné z her syn záhadně zmizí, Laura 
neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou je dům obklo-
pen, musí za každou cenu odhalit. Thriller Španělska, Mexika. Původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut

Pátek 3., sobota 4. v 19.30 hodin
HANCOCK
Existují hrdinové… Existují superhrdinové… A pak je tu Hancock (Will 
Smith). S velkými schopnostmi přichází i velká zodpovědnost – to vědí 
všichni – všichni až na Hancocka. Je popudlivý, konfl iktní, sarkastický a 
nepochopený a jeho dobře míněné hrdinské skutky by měly splnit účel a 
zachránit nespočet životů, ale vždycky to vypadá, že místo toho za sebou 
zanechává spoušť. Veřejnost má toho všeho konečně dost – dobří obyvatelé 
Los Angeles jsou vděčni za svého místního hrdinu, ale rádi by věděli, co kdy 
komu udělali, že si tohoto chlapíka zasloužili. Hancock není typem člověka, 
kterého zajímá, co si o něm ostatní lidé myslí až do dne, kdy zachrání život 
Raye Embreyho, který pracuje jako PR manager. Tehdy totiž začíná cynický 
superhrdina zjišťovat, že nakonec má přece jen svou zranitelnou stránku. 
Režie Peter Berg. Komedie USA, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 92 minut

Úterý 7., středa 8. 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

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“. ECLIPSE nepůsobí na české hudební 
scéně dlouho, přesto však je jejich hudba velmi kladně hodnocena. Jedi-
nečnost kapely a její hudby spočívá v silných muzikantských osobnostech, 
které ECLIPSE tvoří. 

Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji v Jupiter clubu, Náměs-
tí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 52 3243. Vstupné činí 100 korun.

Lucie Absolonová

Zdroj: www.sms.cz

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)
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-

Pondělí 27. října 2008, předsálí JC, 17–21 hodin

Určeno pro žáky ve věku 12–15 let. Vstupné: 35 Kč

VELKOMEZIŘÍČSKO

Podrobný program Dne zdraví 
ve Velkém Meziříčí

Čtvrtek 25. září ve velkém sále Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí 
10.00–17.00 ochutnávka biopotravin a informace o ekologickém země-

dělství
prezentace fi rem a neziskových organizací zabývajících se 
zdravým životním stylem
stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny nabídne široké 
spektrum vyšetření:
▪ vyšetřování cholesterolu, triglyceridů a cukru z kapky 

krve (výsledek do 5 minut)
▪ měření krevního tlaku, pulsu, váhy a výšky
▪ stanovení tzv. BMI, tj. tzv. indexu tělesné hmotnosti
▪ orientační zkouška fyzické zdatnosti (tzv. Ruffi erova 

zkouška)
▪ vyhodnocení výsledků a stanovení rizika ICHS
▪ konzultace a poradenství s odborným lékařem
ukázky první pomoci
výstava fotografi í „Anorexie, bulimie, AIDS – tři hluboké 
propasti lidského života“ 
veřejná diskuze o Plánu zdraví města Velké Meziříčí

14.30 ukázka taoistického cvičení Tai-chi
16.00 přednáška Zdraví není všechno, ale bez zdraví je všechno 

nanic aneb Nový začátek – komplexní životospráva (Jaroslav 
Skoumal – Život a zdraví)                                  Jana Audy

Zdraví není všechno, ale bez zdraví 
je všechno na nic

aneb
Nový začátek – komplexní životospráva

Přednáška v rámci akce Den zdraví v Jupiter clubu, čtvrtek 25. září 2008, 
od 16 hodin v salonku v Jupiter clubu.
Přednáší Jaroslav Skoumal, lektor občanského sdružení Život a zdraví
www.klubyzdravi.cz

Sobota 4. října, sobota 11. října 2008, malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572. 
Odběr rezervovaných vstupenek do pátku 3. a 10. října 2008. 
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička 
právě propuštěná 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 
Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Zubní pohotovost
27. 9. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28. 9. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

26. 9. Předín
4. 10. Studenec

Přednáška na téma nového konceptu

Muzeum Velké Meziříčí
vás zve na výstavu

Knihy z období 1501–1800 z knihovního fondu Muzea Velké Meziříčí
Výstava potrvá do 12. října 2008.
Otevřeno denně mimo pondělí, 

úterý–pátek 9–12 a 13–17, sobota 13–17, neděle 10–12 a 13–17 hodin. 

ZUŠ Velké Meziříčí ještě může 
přijmout žáky do tanečního, 
literárně-dramatického oboru 
a sborového zpěvu.
Pohyb a následně tanec je potře-
bou nás všech a především dětí. 
Moji snahou bude rozvíjet a pěs-
tovat v dětech smysl pro taneční 
a hudební cítění. Děti se budou 
v hodinách taneční výchovy 
učit základy klasického tance, 
lidové tance, současný moderní 
tanec a také gymnastické prvky, 
které jsou důležité pro rozvíjení 
obratnosti a nebojácnosti. To 
všechno v hodinách propojím 
taneční hrou, aby výuka byla 

zábavná a dětem se v hodinách 
líbilo.           Zdeňka Punarová
Literárně dramatický obor při 
ZUŠ ve Velkém Meziříčí ve 
školním roce 2008/2009 nabízí 
interpretaci zábavných scének ze 
života, pohádek či pohádkových 
parodií. Jako první v řadě je na 
programu Čert a Káča. Do našeho 
pojetí zapracujeme písničky, ta-
nec, aerobik, chybět nebudou ani 
reklamní bloky. Spěchejte k nám 
s přihláškou, role už rozdáváme.
Srdečně zve Mgr. Lea Fučíková.
Pěvecký sbor ZUŠ přijímá nové 
zpěváky ve věku 7–18 let. (ZUŠ, 
učebna č. 10 )   Martin Karásek

Dne 26. září oslaví své 75. narozeniny pan

Václav Kudrna
z Tasova. 

Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
přejí manželka Jindřiška, 

synové Václav a Jiří s rodinami, dcera Magda s rodinou. 

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.

Dne 23. září 2008 uplynulo již 21 
let, kdy nás navždy opustila ma-
minka a babička, paní 

Ludmila Matulová 
z Dobré Vody. 

S láskou stále vzpomínají 
syn a dcera s rodinami a vnoučata. 

Dne 23. 9. jsme vzpomněli 10. 
výročí úmrtí našeho milovaného 
tatínka 

Jiřího Wirtha. 
S láskou a vděčností stále vzpomí-
nají manželka a dcery s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 10. 9. 2008 
naposledy rozloučit s naší maminkou, paní 

Zdenkou Holánovou. 
Rovněž děkujeme za květinové dary. 

Dcery s rodinami

Kluci a holky z DS Březejc tímto 
děkují Sportovnímu klubu Lavičky 
za milý sponzorský peněžní dar. 
Věnované penízky poslouží březe-

Poděkování hokejistům z Laviček

jckým sportovcům na dokoupení 
sportovního oblečení a milovníkům 
výtvarného tvoření na zakoupení 
speciálních barviček.             -md-

Zveme v neděli 28. září 2008 do Křižanova

Odpovězte na soutěžní otázku, 
a pokud chcete být zařazeni do slo-
sování o nové výběrové dvojcédéčko 
skupiny Bagr, zašlete správnou od-
pověď se svým jménem a telefonním 
číslem (event. e-mailem) do redakce 
do pátku 10. října 2008 (kontakty 
naleznete v tiráži týdeníku nebo 
na www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Na kterém 

Soutěž o nové dvojcédéčko skupiny BAGR
CD kapely BAGR se objevila 
skladba Dům, kde láska stále spí?

-red-

Z programu svatováclavské pouti:
● 6.00 – P. Mgr. Tomáš Holcner, farář
● 7.30 – Poutní kazatel ing. Jan Kotík, 
 celebrant P. Mgr. Tomáš Holcner
● 10.30 – Michael Josef Pojezdný O.Praem., 
 opat strahovského kláštera v Praze
● 14.30 – Svatováclavské litanie a svátostné 
 požehnání                                   -jd-

V rámci doprovodného programu drakiády se představí 

country skupina STETSON.
Velké Meziříčí, Fajtův kopec (sjezdovka),

27. 9. 2008, od 13 hodin
country.stetson@centrum.cz, www.stetson.wz.cz

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Komenského 10/2

Zahájení zájmové činnosti pro děti, 
mládež a dospělé, školní rok 2008/2009
Zahájení zájmové činnosti ve středu 24. 9. 2008 – 14.30
aerobic, coutry tance, cvičení – rodiče a děti, cvičení na velkých míčích, 
cvičení pro děti s nadváhou, džezgymnastika, gymnastika, kalanetika, 
mladý cukrář, mladý kuchař, orientální tance, programování pro MŠ, 
programování, step aerobic, taneční Plamen, taneční Plamínek, taneční 
– soubor Radovánek, tvorba www stránek a prezentací.
Zahájení zájmové činnosti ve středu 24. 9. 2008 – 15.30
aranžování květin, drátování, drhání, fl orbal, hliněnka, keramická dílna 
pro rodiče a děti, kytara, malá kopaná, papírový modelář, plastikový mo-
delář, praktická dívka, prop club, psaní na PC, sportovní, stolní tenis, šití, 
švadlenka, turistický a přírodovědný. 
Zahájení zájmové činnosti ve čtvrtek 25. 9. 2008 – 14.30
dramatický, fl étna, malí šikulové, malování na hedvábí, mažoretky, 
miniházená a házená, mladý kutil, mladý novinář, výtvarné práce s tex-
tiliemi, výtvarný. 
Zahájení zájmové činnosti ve čtvrtek 25. 9. 2008 – 15.30
anglický jazyk, basketbal, dramatické studio, elektro a radio, fi latelistic-
ký, francouzský jazyk, hasičský, keramický, klub českého jazyka, klub 
matematiků, klub železničních modelářů, kultura komunikace v profes. 
sféře, letecký modelář, mladý historik, německý jazyk, paličkování, ruský 
jazyk, rybářský, střelecký, šachový.
Bližší informace vám podají pracovníci DDM v kanceláři DDM nebo 
na tel. čísle 566 522 087.                                                                -ddm-

Jupiter club, Velké Meziříčí • Středa 1. října 2008 v 18 hodin
Přednáší Dr. Krejčík a Dr. Navrátil

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na 

která se uskuteční 18. října 2008 v sále hasičské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé

Informační centrum a Klub 
kultury města Velké Bíteše si vás 
dovoluje pozvat na představení 
Divadelního studia „V“  s názvem 
Podivné odpoledne dr. Zvonka 
Burkeho.

A co se to skrývá pod tímto „po-
divným“ názvem?

Vše se odehrává v jednom hote-
lovém pokoji, který má pronajatý 
dr. Burke. Tento pokoj pro něj před-
stavuje jedinou skutečnou jistotu 
v jeho již prožitém životě. 

O to strašnější je pro něj skuteč-
nost, že paní domácí se svou dce-
rou Svatavou jej chtějí vystěhovat. 
Doktorův pokoj je totiž nejlepším 
pokojem v hotelu a paní Outěchová 
jej chce uchovat pro svoji dceru a je-
jího nastávajícího manžela. Okolo 
Burkeho se tak začíná rozbíhat jed-
na „nešťastná náhoda“ za druhou. 

Podivné odpoledne
Doktor Burke se ale ani na konci 
svých mužských sil nehodlá vzdát, 
a tak svádí souboj proti lidským 
nectnostem a špatným vlastnos-
tem. Přítelem je pro něj jeho tichý 
společník Tichý, ale i toho nakonec 
ztrácí…

Co všechno se vlastně přihodí 
a čím vším musí doktor Zvonek 
Burke projít, vám už ale nepro-
zradíme…

Přijďte se podívat ve čtvrtek 
9. října 2008 v 19 hodin do Kul-
turního domu (Vlkovská 482) 
a prožijete ono podivné odpoled-
ne společně s doktorem Burkem. 
Cena vstupenek je 80 Kč 1.–10. 
řada a 60 Kč od 11. řady.

Předprodej probíhá v Informač-
ním centru na Masarykově náměstí 
5 nebo telefonu 566 532 025.

-spi-

Komise místní správy obcí Hrbov-Svařenov veřejně děkuje Antoní-
nu Tománkovi – vedoucímu správy silnic, středisko Velké Meziříčí a 
současně i pracovníkům za provizorní opravu komunikace ve Svařenově 
před zimním obdobím. V této části komunikace byl po plynofi kaci delší 
dobu nedokončen povrch vozovky. Občané již dvě zimní období toto 
úskalí museli snášet, též obsluha ulice – svoz komunálního odpadu, zimní 
údržba, sanitky, pošta atd. byla komplikovaná. Jsem velmi rád a potěšen, 
že Antonín Tománek v našem městě žije.

DĚKUJEME.
Miroslav Zezula – předseda komise samosprávy 

(Dokončení ze strany 2.) 
Nesouhlasila s umístěním stánku na parkovacím místě před vchodem 
do velkého sálu Jupiter clubu s. r. o. Velké Meziříčí, o který žádají 
rovněž Chaloupky – středisko vzdělávání a výchovu v přírodě, o. 
p. s. Kněžice.

18. Rada města: 
1. souhlasila s bezplatným poskytnutím tělocvičny v Hasičské zbroj-

nici ve Velkém Meziříčí na pravidelnou zájmovou činnost pro Dům 
dětí a mládeže Velké Meziříčí na školní rok 2008/200

2. souhlasila s bezplatným poskytnutím Hasičské zbrojnice na 
nepravidelnou zájmovou činnost pro Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí na školní rok 2008/2009 

19. Rada města schválila text kroniky města Velké Meziříčí za rok 
2007.

20. Rada města projednala návrh materiálů, které budou předloženy čle-
nům zastupitelstva města na jednání 23. 9. 2009. Tyto materiály dopo-
ručila Zastupitelstvu města schválit.     Ing. František Bradáč, starosta

Zprávy z jednání Rady města z 10. září 2008 
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HOKEJ

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

FOTBAL

BENFIKA

ATLETIKA

HÁZENÁ

MSD sk. D 
Forman Boskovice – FC VM 2:2 
(1:0)
Střelci: Janíček (7.), Kuldan (47.) – 
Pokorný 2 (58., 73.). Rozhodčí Šen-
kýř – Fojt, Laštůvka, ž. k. 3:0, č. k. 
Pokorný (86.). Diváků 150. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, J. Krejčí – Hort, Pokorný, 
Průša, Němec, Pánek (65. Havlíček) 
– Kratochvíl (89. Kolečkář). Jak je 
to v posledních zápasech Velmezu 
zvykem, hned v úvodních minu-
tách šel soupeř po centru zprava 
do vedení, když nejvýše vyskočil 
domácí Janíček. Krátce nato zne-
škodnil Invald nebezpečně tečova-
nou přízemní střelu a z protiútoku 
Pokorný hlavou mířil nad. Formani 
byli ve hře dopředu přesnější, a tak 
netrvalo dlouho a vysoký Janíček 
opět zazlobil. Tentokrát ale prostor 
mezi tyčemi netrefi l. Meziříčské 
snahy o vyrovnání ztroskotávaly 
na nepřesnostech a ani v soubojích 
jeden na jednoho to nebyla žádná 
sláva. Až v samotném závěru po-
ločasu domácím zatrnulo při šan-
cích Pokorného, který těsně minul 
pravou šibenici a Kratochvíla, který 
při průniku do vápna trefi l jen boční 
síť. Krátce po pauze, jak jinak, přišla 
křídelní akce Formanů, centr zleva 
prošel celým vápnem až na volného 
Kuldana, který už věděl co s ním. 
Teprve pak hosté zvýšili obrátky, 
začaly jim vycházet kombinace 
a v 58. Pokorný vstřelil kontaktní 
gól. V tomto trendu pokračoval 
Velmez i nadále a výsledkem byl 
přesný oblouček Průši za obranu, 
který nejlépe vystihl Pokorný 
a s přehledem vyrovnal. Škoda jen 
jeho vyloučení v závěru utkání.  
FC VM – Rostex Vyškov 2:0 
(1:0)
Střelci: Pánek (22.), Kolečkář (65.). 
Rozhodčí Mikula – Kneisl, Hanák, 
DS Matyáš, ž. k. Kolečkář (59.), Ně-
mec (86.), Pánek (84.) – Kollár (18.), 
Vágner (64.), Lang (66.), bez č. k. 
Diváků 320. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, Fober, J. Krejčí 
– Hort, Kratochvíl, Průša, Němec, 
Pánek (88. P. Mucha) – Kolečkář 
(77. Havlíček) 
Vyškov se na Tržišti představil jako 
nepříjemný, houževnatý soupeř, 
který přesně ví, co chce hrát a byl 
také po úvodních seznamovacích 
minutách aktivnější. Už v zárodku 
hosté nebojácně napadali kom-

binace domácího celku a každou 
vynucenou nepřesnost soupeře 
využívali k jednoduchým přímo-
čarým akcím, končícím obvykle 
kolmicí do volného prostoru, kde 
operovali Lička nebo Tilšer. Do-
mácí, vědomi si kvalit soupeře, 
dokázali hru zpřesnit a po křídelní 
klasice Horta s Kratochvílem, kte-
rou hosté zastavili za cenu autu, 
se radovali poprvé. Vhazování 
tentokrát Velmezu vyšlo, k míči 
se dostal Pánek a nechytatelnou 
přízemní střelou k tyči rozjásal 
prochladlé ochozy. Krátce nato 
ukázali drápky Vyškovští a Invald 
poprvé svůj celek podržel, když 
vychytal u pravé tyče operujícího 
Sigmunda. Na konci první půlhodi-
ny následovaly dvě akce Velmezu, 
ve slibných pozicích se ocitli Hort 
s Kratochvílem a Němec s Koleč-
kářem, chyběla však buď fi nální 
příhra nebo zakončení. V závěru 
se na obou stranách kopaly stan-
dardky, ale skóre zůstalo beze 
změn. Po změně stran se domácí 
nechali zaskočit aktivitou Vyškova, 
který po zmatku v obraně domácích 
zahrával rohový kop, a následující 
šance Ličky skončila za vzdáleněj-
ší tyčí v autu. Pak ale kopal trestný 
kop Průša a střelou těsně mimo si 
vynutil zasloužený potlesk. Krátce 
nato kopali svůj pátý roh hosté, jen-
že z protiútoku levé strany Velmezu 
málem inkasovali, když Kolečkář 
mezi tři tyče nezamířil. Nedlouho 
poté to byli J. Krejčí s Němcem, 
kteří vyzvali hrotového hráče Me-
ziříčí k zakončení, ale ani tento-
krát to nevyšlo. Domácí se dočkali 
v 66. po průniku Kratochvíla do 
otevřené obrany, ten ideálně před-
ložil míč Kolečkářovi a jeho první 
gólový zápis byl na světě. Gólová 
pojistka domácí uklidnila, a ti pak 
po zbývající minuty svého soupeře 
k ničemu nepustili.                    -ber-
 1. Šardice 8 6 2 0 14:5  20
 2. Konice 8 6 1 1 14:9  19
 3. Líšeň 8 5 1 2 13:8  16
 4. Hulín 8 4 3 1 16:4  15
 5. Třebíč 8 4 3 1  9:5  15
 6. Vyškov 8 4 1 3 14:12 13
 7. Žďár n. Sáz. 8 4 1 3 13:13 13
 8. Ždírec 8 3 2 3  8:9  11
 9. Velké Meziříčí 8 3 1 4 14:15 10
10. Boskovice 8 2 3 3  8:14  9
11. Vikt. Otrokovice 8 2 2 4  9:10  8
12. Protivanov 8 2 1 5  6:9   7
13. Rousínov 8 2 1 5  9:13  7
14. Napajedla 8 0 5 3  4:10  5
15. Rájec-Jestřebí 8 1 2 5  6:13  5
16. Mohelnice 8 0 3 5  6:14  3

FC VM B – TJ Ježek Rantířov 0:0
Rozhodčí: Křenek – Tesař, Straka. 
Sestava domácích: Kučera – Invald 
D. (78. Souček), Mucha P., Střecha 
Lad., Halámek – Jedlička, Netolic-
ký, Kružík, Kafka – Dufek, Trnka 
(75. Večeřa J.)
Zkušení hosté pojali zápas na-
výsost takticky, dobře vykrývali 
prostor vlastní půle a zaváhání 
v kombinaci domácího celku vyu-
žívali k nebezpečným protiútokům 
– Kučera musel brzy likvidovat 
vyloženou příležitost Živného. 
Benfi ce se naopak nedařilo najít 
dlouho recept na konsolidovanou 
defenzivu Rantířova, až konečně 
Kružík vynikající př ihrávkou 
poslal do „tutovky“ Dufka, ten 
obešel i brankáře, ale pak zakončil 
jen do boční sítě. Jinak domácím 
markantně chyběla střelecká chuť, 
či spíše odvaha prosadit se vůbec do 
koncovky. Po přestávce se obraz hry 
nezměnil. Bojovalo se mezi oběma 
šestnáctkami, šancí poskrovnu. Za 
zmínku stojí snad jen průnik Kaf-
ky zakončený tvrdou, ale nepřesnou 
střelou. Domácí kombinovali, avšak 
jediným efektem, kterého dosáhli, 
byly lehké centry směřující do ruka-

vic hostujícího brankáře Kremína. 
Logicky tudíž (naštěstí jen málem) 
uhodilo na druhé straně – po hrubé 
chybě v naší obraně hledal z křídla 
unikající Živný před brankou vol-
ného spoluhráče, který už mířil „do 
prázdné“, u tyče se ale jako blesk 
zjevil Kučera a míč dokázal vytěs-
nit mimo svou svatyni. V závěru 
zaujal v domácím dresu nebojác-
ným průnikem dorostenec Večeřa, 
nedokázal však fi nální přihrávkou 
najít nabíhající spoluhráče. Stejně 
skončila i akce Dufka, který byl, 
postupujíce od branky, ve velkém 
čtverci hostí evidentně zkosen, 
rozhodčí Křenek ale v závěru 
nenašel dostatek odvahy odpískat 
pokutový kop.                 -kre-

 1. Stará Říše 7 5 1 1 18:7  16
 2. Náměšť n. O. 7 4 3 0 18:9  15
 3. Budišov 7 4 2 1 14:11 14
 4. Bohdalov 7 4 1 2  8:7  13
 5. Přibyslavice 7 3 3 1 13:5  12
 6. Třešť 7 3 2 2 13:10 11
 7. Rapotice 7 2 4 1 16:14 10
 8. V. Meziřičí B 7 2 3 2 16:9   9
 9. Šebkovice 7 2 2 3  8:13  8
10. Rantířov 7 1 4 2  7:10  7
11. Křižanov 7 2 1 4  8:13  7
12. Čáslavice 7 1 1 5 11:21  4
13. Herálec (ZR) 7 1 1 5 13:26  4
14. Kouty 7 0 2 5  7:15  2

SKLH Žďár n. S. – HHK VM 4:2 
(1:1, 1:0, 2:1)
Sestava HHK Velké Meziříčí: Kou-
sal (Betinec) – Smejkal, Stráňovský 
C, Heřmanský, Konta, Pálka, Plch, 
Vlašín, Kochánek – Bukáček, 
Kunstmüller, Foltýn – Nekvasil, 
Bula, L. Sobotka – Krča, J. Buri-
an, Jánský – Bašnár, Dostál, Jan-
da. Branky a nahrávky: 8. Křišťan 
(Plachý), 35. M. Sobotka (Koželuh), 
42. Plachý (Křišťan), 46. Štěpánek 
(Fila) – 3. Foltýn (Vlašín), 45. L. So-
botka (Stráňovský). Rozhodčí: Petr 
Úlehla – Josef Ježek, Jakub Plch. 
Vyloučení: 8:8, Souček 2 + 10 min. 
Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 20:36. Diváci: 1000.
Ostatní výsledky 2. kola: Pelhřimov 
– Šumperk 1:3, Valašské Meziříčí 
– Orlová 8:5, Šternberk – Břeclav 
4:2, Hodonín – Prostějov 6:2, 
Technika Brno – Vsetín 4:2, Uni-
čov – Přerov 5:4 SN, Opava – Nový 
Jičín 5:4 SN. 
HHK VM – Slezan Opava 3:2 SN 
(1:1, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)
Branky: 2. Smejkal (Sobotka), 36. 
Kunstmüller (Stráňovský, Buká-
ček) – 7. Grofek (Měch, Čavrk), 50. 
Bednárek (Chalupa). Sestava HHK: 
Betinec (Kousal) – Smejkal, Strá-
ňovský, Heřmanský, Konta, Pálka, 
Plch, Vlašín, Sobotka, Bukáček, 
Kunstmüller, Foltýn, Nekvasil, 
Bula, Jánský, Bašnár, Dostál, 
Krča, Janda. Rozhodčí: Pokorný 
– Klouda, Zidek. Vyloučení: 
8:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 
19:29. Diváků: 220. 
Horácký zimní stadion ve Velkém 
Meziříčí viděl v sobotu vyrovnaný 
boj, který měl šťastný konec pro 
domácí mužstvo. Ovšem skóre 
zápasu se otevřelo již ve druhé mi-
nutě první třetiny. Gólman Masný 
nedokázal vychytat mírnou střelu 
Smejkala, ta se pouze otřela o gól-

manovu lapačku, a pak už zamířila 
za jeho záda. V 7. min se po zmat-
ku před Betincovou bránou nejlépe 
zorientoval Měch, který také svojí 
trefou vyrovnal. V 11. min přišlo 
několik našich šancí, ať už to byl 
Sobotka nebo Nekvasil, ale ani je-
den z nich svoji šanci neproměnil. 
Ve druhé třetině padl pouze jediný 
gól. Jemu předcházelo v polovině 
zápasu hned několik šancí na obou 
stranách. U každé z nich však 
byli proti gólmani. Ovšem až do 
36. min, kdy od modré vystřelil 
Stráňovský a Kunstmüller napo-
druhé dorazil puk za Masného 
záda. Ve třetí třetině měli více 
šancí hosté z Opavy. Na začátku 
třetiny zahrozil Černý, ve 48. min 
pak Grofek. Betinec nestačil až na 
prudkou střelu od modré, kterou na 
jeho svatyni vyslal Bednárek. Stav 
utkání se tak po padesáti minutách 
opět vyrovnal. Nerozhodný stav 
vydržel až do konce třetiny. Na 
nerozhodném stavu nic nezměnilo 
ani pětiminutové prodloužení, které 
se hrálo 4 na 4, a tak následovaly sa-
mostatné nájezdy. V samostatných 
nájezdech vyjel na Betince nejprve 
Bednárek – nedal. Následoval 
nájezd Nekvasila, který proměnil. 
Pak se do středového kruhu postavil 
Polok – nedal. Následně neproměnil 
Stráňovský, ale ani po něm Měch, 
a tak se z vítězství radovali poprvé 
v sezoně domácí.
Ostatní výsledky 3. kola: Nový 
Jičín – Pelhřimov 5:4 SN, Přerov 
– Žďár n. S. 6:2, Vsetín – Uničov 
2:1 PP, Prostějov – Technika Brno 
4:10, Břeclav – Hodonín 1:3, Orlová 
– Šternberk 7:4, Šumperk – Valaš-
ské Meziříčí 2:4.                          -hhk-

Program na tento týden:
Středa 24. 9. 2008 HC Nový Jičín 
– HHK VM, začátek utkání v 18.00 
(ZS Nový Jičín), sobota 27. 9. 2008 
HHK VM – HC Spartak Pelhřimov, 
začátek utkání v 17.30 (ZS VM)

Velkomeziříčský závodník Ivo 
Kaštan zvítězil v Evropském 

poháru
Osminásobný účastník rallye 

Dakar Ivo Kaštan pojal přípravu 
na nadcházející ročník závodu 
zcela netradičně. Zúčastnil se 
seriálu závodů European Bajas 
Cup. První závod tohoto seriálu 
star toval v Itálii, následovalo 
Portugalsko, Maďarsko a posled-
ní závod se konal 12.–14. 9. 2008 
na italském ostrově Sardinie pod 
názvem Rallye di Sardegna. Právě 
tento závod byl pro jezdce Trojek 
Racing Teamu Ivo Kaštana a Karla 
Ležatku rozhodují v boji o evropské 
body. „Závod byl celkem obtížný, 
přirovnal bych ho k jízdě na horské 
dráze, převýšení až 
tisíc metrů a velké 
výkyvy počasí, kdy 
jeden den bylo tři-
cet stupňů a druhý 
sotva deset, to jsou 
ale ideální podmín-
ky pro trénink na 
nadcházející rallye 
Dakar, která bude 
startovat 3. ledna 
2009 v Argentině,“ 
popisuje průběh 
závodu Kaštan, 
„smůlu jsem si vy-
bral hned v prvním 
kole rychlostní 
zkoušky, kde jsem 
hned dvakrát pro-
razil zadní pneu-
matiku, dále už to 
šlo jak po másle 
a bez výraznějších 

problémů.“ Kaštan obsadil první 
místo v kategorii motocyklů A1 
tedy do 250 ccm a čtvrtou příčku 
v absolutním pořadí. Stejná pozice 
mu patří i v celkovém hodnocení 
Evropského poháru Baja. Slavnost-
ní vyhlášení tohoto seriálu proběh-
ne v prosinci na motocyklové show 
v Italské Boloni. Nutno ještě pozna-
menat, že Ivo Kaštan sedlá na tento 
druh závodů zcela neobvyklý moto-
cykl. „Jde o motocykl typu pitbike 
švédské značky Pitpro, což je vlast-
ně malá motorka pro velké chlapy. 
Je to pro mě zcela nová výzva. 
Velké motorky už mě nebaví,“ říká 
Kaštan, který se i ulicemi Velkého 
Meziříčí prohání na motocyklu ne-
zvyklé velikosti.    Text a foto: -vik-

II. liga muži
Sokol VM A – TJ Nové Veselí 
29:30 (12:16)
Těžký los začátku sezony nám 
přidělil ve 3. kole hostit rivala 
z Nového Veselí. Ještě před sa-
motným začátkem poděkovali naši 
hráči před zaplněnou halou jménem 
klubu Miroslavu Buchtovi za jeho 
dlouholetou trenérskou činnost 
v místním oddíle. Derby naši hráči 
nezačali vůbec dobře. Novoveselští 
vyrukovali s dobře organizovanou 
vysunutou obranou na hranici devíti 
metrů, přes kterou se naši hráči ne-
dokázali prosadit. Když navíc při-
dali zakřiknutou, pasivní útočnou 
hru a z ní plynoucí nepřesnosti, byl 
stav ve 20. minutě 5:10. Po time-out 
našich trenérů se podařilo zlepšit 
útočnou hru, nicméně na konci 
poločasu byl rozdíl 4 branek v náš 
neprospěch. Po přestávce nastoupili 
naši hráči jako vyměnění, dařila se 
jim střelba i obrana a v 36. minutě 
bylo srovnáno na 18:18. Vyrovná-
ním jakoby se uspokojili a Novo-
veselští opět odskočili o 4 branky. 
V infarktovém závěru naši hráči 
náskok stáhli o jednu branku. Ně-
kolik možností na vyrovnání jsme 
ale nepřesnou střelbou nevyužili. 

V obrané fázi se nedařilo bránit J. 
Strejčka, který nám z levé spojky 
nastřílel 13 branek.
V zápase působil soupeř vyzráleji 
a byl lepší možná právě o tu jednu 
zmíněnou branku. Výkon Meziříč-
ských však zůstal za očekáváním. 
Nezbývá, než si ze zápasu vzít 
ponaučení do dalších bojů. 
Sestava, branky: Stoklasa, Kotík; 
Večeřa (6), Matúšik (5), Bezděk (5), 
Fischer R. (5), Konečný (3), Kříbala 
Petr (2), Šidlo (2), Kříbala Pavel (1). 
Trenéři: Vaverka, Raus

Divize muži
Sokol VM B – Sokol Juliánov B 
30:24 (16:13)
Hosté přijeli pouze se sedmi hráči 
v poli, což ostře kontrastovalo s pl-
nou lavičkou našich hráčů. Pomalejší 
tempo hry vyhovovalo spíše hostům, 
přesto jsme si od počátku zápasu 
budovali postupný náskok. Hosté 
z Brna bránili na hranici 6 metrů, 
čímž dávali střelecké šance našim 
spojkám. I když náš B tým vývoj 
zápasu kontroloval, zrychlenou hrou 
a méně častým vylučováním by se 
branek podařilo vstřelit určitě více. 
Sestava, branky: Kubát, Kotík (1); 
Večeřa (9), Filip (3), Necid (3), Kaš-
tan J. (3), Kaštan P. (3), Kříbala Petr 
(3), Liška (3), Rosa (1), Buchta (1)

-nav-

O víkendu 13. a 14. září proběhlo 
v Třinci Mistrovství ČR žáků a žá-
kyň na dráze. Náš oddíl reprezen-
toval Jiří Havlíček v překážkovém 
běhu na 200 m. Vylepšil svůj osobní 
rekord na 28,39 s a ve svém rozbě-
hu doběhl na třetím místě. Celkově 
obsadil 10. místo.

Evropské dětské atletické hry
Od 16. do 18. 9. 2008 se Brno stalo 
centrem dění evropských atletic-
kých talentů. Závody European 
kids athletic games přilákal na 
star t na devět stovek mladých 
talentů z dvanácti států Evropy. 
Organizátoři museli zvládnout na 
tři tisíce startů a vítězům předali na 
čtyři stovky medailových sad, pro-
tože mladí atleti závodili v rámci 
svých ročníků 1997 – 1993. Tento 
ročník zařadil mítink mezi největ-
ší v Evropě. V rámci těchto her 

startovalo 12 meziříčských atletů. 
Nejúspěšnější byla děvčata v hodu 
kriketovým míčkem – Iva Záviš-
ková tuto disciplínu v kategorii 
děvčat r. 1995 vyhrála (57,93 m), 
Hana Kratochvílová vybojovala 2. 
místo výkonem stejným jako vítěz-
ka disciplíny (46,53 m), ale horším 
druhým pokusem. 
Dalšími fi nálovými umístěními se 
mohou pochlubit:
Martin Bouček (r. 1994) – 4. místo 
ve vrhu koulí 10,78 m a 7. místo ve 
skoku vysokém 154 cm,
Monika Kratochvílová (r. 1994) – 5. 
místo ve vrhu koulí 10,04 m,
Martin Perutka (r. 1995) – 5. místo 
ve skoku dalekém 492 cm,
Michal Kyus (r. 1995) – 7. místo 
na 800 m 2:28,91 a 5. místo v hodu 
kriketovým míčkem 62,27 m,
Jiří Klusáček (r. 1993) – 8. místo 
v hodu oštěpem 38,62 m.       

 -vill-

II. liga ženy
Sokol VM – Prior Olomouc 30:27 
(14:17)
Velkomeziříčský celek začal hod-
ně rozpačitě a na jeho výkonu byla 
zřetelně znát nesouhra. Zkušený 
a vyzrálý celek soupeře snadno 
trestal časté nepřesnosti a naivní 
chyby domácích, v pohodě se 
dostával do velmi dobrých příleži-
tostí a s přehledem procházel přes 
neorganizovanou defenzivu. S při-
bývajícími minutami pak narůstal 
i brankový odstup (22. min. 10:11, 
26. min. 12:15, 27. min. 13:17). Po 
změně stran se začal výrazně měnit 
přístup domácích k vývoji utkání. 
Výkon založený na zlepšení defen-
zivní činnosti a rychlém přechodu 
na soupeřovu polovinu začal nést 
ovoce. S přibývajícími minutami 
jsme takřka bezchybným kolek-

tivním výkonem dokázali snížit 
soupeřův náskok (39. min. 17:22, 
46. min. 22:24). Vzrůstající vý-
kon brankářky Marty Zelníčkové 
a v této fázi nebývale pestrá souhra 
spojek (Hladíková D., Vidláková R., 
Hammerová T.) byly rozhodujícím 
prvkem obratu ve vývoji utkání (54. 
min. 27:24). Závěrečné dramatické 
okamžiky souboje (56. min. 28:27) 
se díky větší vůli po vítězství po-
dařilo domácím hráčkám zvládnout 
a připsat si tak cenné body pro prvo-
ligový návrat??? 7 m – hody 5/3:9/7, 
vyloučení 3:5. 
Hrály: Panáková L., Zelníčková 
M. – Vidláková R. (7), Hrůzová J. 
(6), Chlubnová J. (6), Plachetská Z. 
(4/3), Hublová H. (3), Hammerová 
T. (2), Mejzlíková K. (2), Fischero-
vá M., Hladíková D., Svobodová D. 
Trenér ing. Tvarůžek.             -záv-

EUROPEAN BAJAS CUP

Hráči Sokola VM proti Juliánovu.                                         Foto: -nav-




