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Tel. 604 853 080.

Zuzana Brodská

Změna tel. čísla:

739 246 129
Nehtové studio

Komenského 3/118

594 01 Velké Meziříčí

Fa Haban Tomáš
nabízí prodej polykarbonátu, sklolaminát 
v rolích, PVC desky, plexisklo, ruční nářadí,
elektro instalační materiál, autodoprava

Při předložení tohoto inzerátu sleva 5 %.

www.haban.cz, 739 435 941
Malá stránka 345, Velké Meziříčí

Ing. Ladislav Molnár

568 875 403,
736 484 434

Otevřeno
Po–Pá 9–17 h
So 8–12 h

(vedle zámku)

jehličnany, túje na živé ploty, 
okrasné dřeviny

Od pol. října
pro vás připravujeme široký 
sortiment ovocných stromů.

Nenechte si ujít další díl cyklu Šumná 
města, která jsou zastavením u opo-
míjených či chátrajících památek mo-
derní architektury.
V díle Šumné Horácko, který zve-
řejní Česká televize v pondělí 13. 
října 2008 na druhém programu 
ve 21.25, projíždí svérázný průvod-
ce a básnící architekt David Vávra 
s dobovým hasičským vozem Tasov, 
Velké Meziříčí a Třebíč. 
Režisér Radovan Lipus spolu s pro-
tagonistou divadla Sklep Davidem 
Vávrou se ve Velkém Meziříčí za-
měřili na rohovou budovu lékárny 
U Černého orla, o níž se David Vá-
vra vyjádřil jako o té nejvelkorysejší 
architektuře v našem městě, na no-
vou synagogu na Novosadech, bu-
dovu spořitelny na náměstí, na dál-
niční most či novogotickou přestav-
bu zámku. Celý díl Šumné Horácko 
rámuje Tasov a Jakub Deml, u které-
ho příběh začíná a zase končí. Natá-
čení ve Velkém Meziříčí i v Tasově 
proběhlo v září loňského roku a v na-
šem týdeníku jsme o něm psali v čís-
le 33/2007.

Martina Strnadová

Šumná města 
tentokrát z Velkého Meziříčí a Tasova

Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu
s informacemi o volbách

◄ Režisér Radovan Lipus (vlevo) 
spolu s architektem a hercem Davi-
dem Vávrou před novou synagogou 
na Novosadech ve Velkém Meziříčí 
při natáčení dílu Šumné Horácko vlo-
ni v září.    Foto: Martina Strnadová

Zdejší Ski klub se začal připravovat 
na zimní sezonu 

Zakoupili chladicí věž

Ski klub Velké Meziříčí převáží chladicí věž na vodu, kterou  zakoupil 
v PBS Velká Bíteš. Bude přiřazena do systému umělého zasněžování sjez-
dovky na Fajtově kopci.                                                         Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští lyžaři nehodlají 
vyčkávat na mrazy kolem mínus de-
seti stupňů Celsia, ale chtějí dokázat 
efektivně vyrábět technický sníh 
i při venkovních teplotách kolem 
mínus dvou tří stupňů. 

Proto v minulém týdnu zakoupili 
z První brněnské strojírny ve Velké 
Bíteši chladicí věž SAV-32. Ta bude 
podle sdělení manažera Ski klubu 
Jiřího Pálky zařazena do systému 
umělého sněžení. „Jde o to, že uve-
dené zařízení je schopno vychladit 
vodu z několika stupňů Celsia na 
nulovou hodnotu. Vodu, kterou čer-
páme z přilehlého rybníka, dokáže 
tedy zchladit ze čtyř pěti stupňů 
k 0 stupňům Celsia. A to budeme 
využívat při výrobě umělého sně-

hu, kterým pak budeme zasněžovat 
sjezdovku,“ vysvětluje J. Pálka. 

Ten také doplnil, že mikrochla-
diče SAV jsou malé mokré atmo-
sférické chladiče průmyslové vody. 
Přiváděná voda je rozprašována 
speciálními tryskami na chladicí 
výplň z tvarovaných desek, stéká 
po jejich stěnách a předává tak 
teplo vzduchu. Ten proudí proti 
pohybu vody působením sacího 
ventilátoru, umístěného v horní 
části chladiče.              Iva Horká

(Před zimní sezonou nahlédneme 
v samostatném článku „pod poklič-
ku“ toho, jak se vlastně vyrábí tech-
nický sníh na Fajtově kopci a jak se 
výše uvedený chladič osvědčil.)

Charita chce rozšířit stacionář. 
Město jí v tom pomůže

Oblastní charita Žďár nad Sázavou připravuje rekonstrukci a rozšíření 
denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Objekt se nachází na Čechově 
ulici a je ve vlastnictví města Velké Meziříčí stejně jako pozemek, na němž 
je postaven. Charita chce získat fi nance potřebné k rekonstrukci z evrop-
ských fondů, a proto žádá město o odprodej budovy stacionáře včetně 
zahrady. Vlastnictví objektu nebo dlouhodobý pronájem jsou totiž jednou 
z podmínek získání fi nancí. „V současné době poskytuje stacionář Nesa 
služby dvanácti uživatelům. Jeho kapacita byla naplněna hned od počátku. 
Dnes je nutno ji rozšířit. Po rekonstrukci bude stacionář pro pětadvacet 
klientů a k naplnění této kapacity by došlo do pěti let. Takový projekt je 
nákladný, jeho rozpočet se blíží dvaceti milionům,“ vysvětlila velkome-
ziříčským zastupitelům na zářijovém jednání hlavní důvody žádosti Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dále uvedla, že v pří-
padě úspěchu a získání evropských peněz na projekt by byla nutná třiceti-
procentní spoluúčast žadatele. „Žádáme proto o pomoc s dofi nancováním 
projektu i město Velké Meziříčí. Část peněz nám již přislíbil kraj Vysočina 
a zbytek musíme zajistit z vlastních zdrojů – z Tříkrálové sbírky,“ dodala 
Jana Zelená. Zastupitelé souhlasili s pomocí formou dotačního příslibu 
na fi nancování spoluúčasti. Město tedy prodá charitě objekt stacionáře za 
dva miliony korun, které jí pak v podstatě z rozpočtu na příští rok vrátí. 
Půjde tak o dvoumilionový příspěvek města na poskytování služeb zdejším 
klientům. Celá transakce se uskuteční pouze v případě, že charita se svou 
žádostí o fi nance z Regionálního operačního programu Jihovýchod uspěje. 
Denní stacionář Nesa slouží osobám s mentálním a kombinovaným posti-
žením. V objektu na Čechově ulici dosud sídlí společně se Základní školou 
a Praktickou školou Velké Meziříčí. 
Ta se však bude brzy stěhovat do 
nových prostor – nad školní jídelnu 
na Poštovní ulici.   

Martina Strnadová

• plastová okna REHAU
• el. vrata a brány
• obklady, dlažby – prodej
• koupelny na klíč

Brněnská 201/11, Třebíč
Tel.: 568 820 425, 774 117 570, 777 117 570

www.az-kratochvil.cz

Uzavřený pravý jízdní pás na dálnici D1 u Velkého 
Meziříčí, který je v rekonstrukci, způsobuje problémy. 
Kolony se tvoří nejenom na dálničním mostě a v celém 
úseku opravovaného pásu, ale také ve městě. Podle sdě-
lení jednoho z řidičů trvalo například v pátek 3. října 
projetí Velkým Meziříčím více jak hodinu a půl.

Řidiči se proto musí obrnit velkou dávkou trpělivos-
ti, protože úsek mezi kilometrem 145,115 až 147,350 
má být podle plánu uzavřen až do odpoledních hodin 
3. listopadu letošního roku. Do té doby bude provoz 
v místě uzavření pravého jízdního pásu veden v levém 
pruhu ve směru Brno-Praha dvěma jízdními pruhy a ve 

Řidiči se musí obrnit trpělivostí. Probíhá oprava dálničního pásu

Kolony se tvoří všude

směru Praha-Brno jedním. Podle informací z Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR je v tamních místech pokládána 
nová dvouvrstvá cementobetonová vozovka. Náklady 
se pohybují kolem 130 milionů korun. Tímto ale prá-
ce na opravách v úseku Velkého Meziříčí nekončí, na 
příští rok je naplánována rekonstrukce pravé strany 
dálničního mostu D1 a výstavba protihlukové stěny 
Velké Meziříčí-východ. 

Iva Horká
(Jaký názor mají na celou věc někteří zdejší oby-

vatelé, čtěte v samostatném článku Kolaps v dopravě 
na straně 5.)

V důsledku opravy pravého dálničního pásu nad Velkým Meziříčím se tvoří kolony jak na zmíněné doprav-
ní tepně, tak v našem městě. Snímek zachycuje práce na rekonstrukci dálnice.                   Foto: Iva Horká



Číslo 35 8. října 2008 strana 2
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Zprávy z jednání Rady města z 24. 9. 2008
(Dokončení z minulého čísla.)
  Rozdělení: 220 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace 
      Mostiště
 ch) Zdroj:  33,5 tis. Kč – § 3612 příjmy z prodeje bytů
  Rozdělení:  33,5 tis. Kč – § 3612 ukončení nájemního vztahu 
      – vrácené neodbydlené nájemné
 i) Zdroj:  49 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová 
  Rozdělení:  49 tis. Kč – § 6171 výměna střešních oken (nová 
      budova), Náměstí č. p. 28
 j) Zdroj:  43 tis. Kč – § 3141 oprava izolace podlahy 
      kuchyně ZŠ Oslavická
  Rozdělení:  40 tis. Kč – § 3113 klimatizace učeben VT
      ZŠ Oslavická
     3 tis. Kč – § 3421 projekt dopravního hřiště
      – ZŠ Oslavická
 k) Zdroj:  30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  30 tis. Kč – § 2321 úhrada projekt. dokumentace 
      kanalizace Náměstí – rozšíření  
      rozsahu rekonstrukce.
 7. Rada města vzala na vědomí informace o organizaci práce na úseku 

péče o lesní majetek města Velké Meziříčí a prezentaci společnosti 
LESOPROJEKT BRNO na téma Ekonomika LHC Městské lesy 
Velké Meziříčí

 8. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služ-
by VM s. r. o. schválila smlouvu o spolupráci s Českým rozhlasem 
Region.

 9. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor :
1. s fi rmou Šudoma, s. r. o., Třebíč – štítové stěny domu na ul. 

Sokolovská 287/2, Velké Meziříčí za účelem reklamní plochy 
a umístění bilbordu s propagací značky Peugeot a společnosti 
o velikosti 5×2,4 m (12 m2). 

2. s Bohuslavem Ludvíkem – Prolog, Velké Meziříčí na umístění 
zařízení pro šíření signálu bezdrátového internetu na domě ul. 
Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí. 

3. s fi rmou Buildingcentrum – HSV, s. r. o., Velké Meziříčí na 
volné prostranství v areálu na ul. Karlov 169/88, Velké Meziříčí 
o celkové ploše 6×5 m (30 m2) za účelem uskladnění schodišť 
UNIMO buněk.

10. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových 
prostor – učebny hudební nauky v 3. NP budovy č. p. 808/7 na ul. 
Poříčí, Velké Meziříčí mezi Základní uměleckou školou Velké Me-
ziříčí pro výuku anglického jazyka.
Rada města dále schválila pro konání jazykového kurzu Brána k jazy-
kům otevřená pro školní rok 2008/2009, pořádaného v Základní škole 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, sazbu za pronájem učebny.

11. Rada města:
1. vzala na vědomí zprávu o výsledcích akce Otevření věže kos-

tela
2. souhlasila s poskytnutím jedné poloviny výtěžku tržeb ze vstup-

ného, tedy 20 tis. Kč jako dotaci Římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže

3. doporučila zařadit tuto akci i do návrhu rozpočtu 2009
12. Rada města souhlasila:

1. s uzavřením náměstí 2. 5. 2009 nebo 9. 5. 2009 v době od 12 do 1 
hodiny následujícího dne z důvodu uspořádání 39. ročníku soutěže 
v požárním útoku Memoriál Jaroslava Vaňka

2. s poskytnutím fi nančního příspěvku na zajištění odměn pro vítěze 
na výše uvedenou akci

3. s bezplatným umístěním stánků s občerstvením při konání akce
13. Rada města udělila výjimku dle č. VII. písm. b) vnitřní směrnice 

č. 4/2007, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Velké Meziříčí, a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého roz-
sahu „Stavební úpravy obřadní síně hřbitova Velké Meziříčí“ přímo 
společnosti VÝTAHY s. r. o., Velké Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta

Beseda z paralympiky pro 
žáky základních škol Sokolovská, 
Školní a pro gymnazisty proběhla 
minulý týden v úterý 30. září 2008 
v kinosále velkomeziříčského 
Jupiter clubu. Za dětmi přijela 
paralympijská vítězka z Pekingu 
Eva Kacanů, která vybojovala 
zlato v atletické disciplíně – vrhu 
koulí. Dalším medailistou byl 
Radek Procházka (na snímku 

uprostřed) – ten získal bronz 
v bocii. A konečně třetím hostem 
byl t r icyklista Josef Winkler, 
který vybojoval v Pekingu sedmé 
místo v závodě na 24,2 kilometru 
dlouhou trať. Bližší informace 
o paralympijských medailistech, 
kteří si naši pozornost jistě za-
slouží, přineseme v příštím čísle 
týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martina Strnadová

Žáci besedovali s paralympiky

V polovině října proběhnou už 
druhé letošní volby. Na rozdíl od 
prezidentských voleb budou moci 
občané ve dnech 17. a 18. října 
a o týden později pak ve druhém 
kole senátních voleb přímo roz-
hodnout, kdo je bude zastupovat 
v krajích, a jak svou vůlí obmění 
třetinu Senátu. „Výsledek těchto 
voleb může nejen na mnoho let 
změnit rozložení politických sil 
v České republice, míní někteří, 
„ale navíc mohou ovlivnit to, zda 
budou kraje pokračovat v úspěšném 
rozvoji,“ přidávají další. 

Volební místnosti budou v pá-
tek otevřeny od 14 do 22 hodin, 
v sobotu od 8 do 14 hodin. Na 
Vysočině je celkem 1137 volebních 
místností, ve Velkém Meziříčí je 
jich 11 – přesně tolik je volebních 
okrsků.
Volby do Zastupitelstva kraje 

Vysočina
Celkem se o přízeň voličů utká 

14 politických stran a hnutí. Jsou 
to Strana zdravého rozumu* 
Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová* 
Pravý Blok* Česká strana sociál-
ně demokratická* Občanská de-
mokratická strana* Komunistická 
strana Čech a Moravy* Koalice 
s názvem Dělnická strana – za 
zrušení poplatků ve zdravotnic-
tví tvořená politickými stranami 
Dělnická strana a Demokratická 
strana sociální spravedlnosti* 
SNK Evropští demokraté* Strana 
zelených* SDŽ – Strana důstoj-
ného života* Koalice s názvem 
Dohoda pro Vysočinu tvořená 
politickými stranami Aktiv ne-
závislých občanů, Unie svobody 
– Demokratická unie a Strana 
práce* Koalice s názvem Konzer-
vativní koalice tvořená politický-
mi stranami Konzervativní strana, 
Koruna Česká (monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska), 
Právo a Spravedlnost, Repub-
likánská strana zemědělského 
a malorolnického lidu* Mora-
vané* Sdružení pro republiku 
– Republikánská strana Česko-
slovenska (SPR-RSČ)*

Kdo například kandiduje 
v krajských volbách?

Vybrali jsme některá jména lidí, 
kteří se ucházejí o přízeň voličů 
a chtějí pak v případě úspěchu za-
sednout do lavic krajského zastupi-
telstva v Jihlavě. Soustředili jsme se 
na jména známá, ale také převážně 
na lidi z našeho regionu. Uvádíme 
taktéž jejich věk a bližší údaje 
o nich. O post krajského zastupitele 
se tedy ucházejí František Bradáč 
(52) a Josef Komínek (49) starosta 
a místostarosta našeho města. Mi-
roslav Báňa (39) a Alena Malá (47), 
starosta a místostarostka Velké 
Bíteše. Pavel Pešek (51) a Jiří Kaše 
(50), velkomeziříčští radní. Radovan 
Necid (41), velkomeziříčský zastu-
pitel. Z Měřína Ivo Rohovský (61), 
krajský radní, a Karel Pacal (40), 
asistent poslance. Hoteliér Jiří Rauš 
(51) z Velké Bíteše. Grafi k Michal 
Číhal (24) a sekretářka ředitele FÚ 
ve Velkém Meziříčí Jiřina Sýkorová 
(41). Josef Fabík (55), starosta Ra-
dostína nad Oslavou. Karel Pačíska, 
starosta Bystřice nad Pernštejnem. 
Znovukandiduje Miloš Vystrčil 
(48), současný hejtman našeho 
kraje. Jeho náměstci Václav Kodet 
(50), Pavel Hájek (62) a náměst-
kyně Marie Černá (51). Krajští 
radní Jaroslav Hulák (55), Jiří 
Vondráček (52), Miroslav Houška 
(49), Tomáš Hermann (43). A další.

Volby do Senátu 
1. kolo proběhne v pátek 17. 

a v sobotu 18. října 2008 (vyhlášeno 
prezidentem republiky na základě §1 
odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky).

2. kolo se koná opět v pátek, a to 
24. a v sobotu 25. října 2008 (pro-
běhne 7. den po 1. kole dle § 76 odst. 
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky).

A kdo se uchází 
o post senátora?

Dagmar Zvěřinová (ČSSD), Josef 
Mach (KDU–ČSL), Jan Slámečka 
(KSČM), Jaromír Brychta (ODS), 
Zdeněk Tomášek (Politika 21), Kvě-
toslav Šafránek (Sdružení nestraní-
ků) a Josef Novotný (SNK–ED).

Připravila: Iva Horká

Co se hodí vědět o volbách Informace k volbám do Zastupitelstva 
kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech – v pátek 17. 

října 2008 od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 
hodin. Ve volebním obvodu č. 51, což je okres Žďár nad Sázavou, se ve 
stejné dny a ve stejném čase konají taktéž volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. 

Ve volbách do Zastupitelstva kraje volič hlasuje pouze v místě, kde je 
zapsán do stálého seznamu voličů. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb (tedy 18. 10. 2008) dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Voličské průkazy 
se pro tyto volby nevydávají. 

Volič, který při volbách do Senátu Parlamentu ČR nebude moci volit 
v místě svého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu v místě jeho trvalé-
ho bydliště, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů 
(do 16 hodin dne 15. 10. 2008). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrs-
ku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu (tedy v okrese 
Žďár nad Sázavou). 

Pokud žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská ve voleb-
ním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se 
konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení 
hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou v pátek 24. října 2008 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. října 2008 od 8 do 14 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
již voliči nebudou dodány předem, ale obdrží je přímo ve volební 
místnosti ve dny voleb.

Okrsková volební komise umožní voliči hlasovat poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem ČR). V rámci realizace volebního práva si mohou občané, 
jimž skončila platnost občanského průkazu a dosud si nepožádali o nový 
a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Městském úřadě Velké 
Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu 
na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů a jeho 
platnost je jeden rok. Občan k žádosti o OP předloží 2 fotografi e a matriční 
doklady (rodný list, oddací list). Ve dnech voleb bude na Městském úřadě 
Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na 
počkání, a to následovně: v pátek 17. 10. 2008 v době od 8 do 18 hodin, 
v sobotu 18. 10. 2008 v době od 9 do 12 hodin. V případě konání druhého 
kola do Senátu Parlamentu ČR takto: v pátek 24. 10. 2008 v době od 8 
do 18 hodin, v sobotu 25. 10. 2008 v době od 9 do 12 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad (na městském úřadě ve Velkém Meziříčí na podatelně, tel. č. 
566 501 111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky pro oboje volby s poučením o způsobu hlasování budou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že 
dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči 
s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací 
lístky vyzvednout na podatelně městského úřadu.             -šve, krejsk-V Křižanově chodí po novém

Křižanovští dokončili chodníky po celé obci. „Za čtrnáct dní budeme 
kolaudovat třetí etapu, a to chodníky na Meziříčské a Ořechovské ulici,“ 
sdělil starosta Křižanova Antonín Kania. Obec získala na jejich stavbu 
dotaci z fondu dopravní infrastruktury. Ta činí 2 miliony 503 tisíc ko-
run z celkové částky 3 miliony 530 tisíc korun. Právě tolik stálo devět 
set třicet pět metrů chodníků. Křižanov tak ze svého přidal 1 milion 27 
tisíc korun. Křižanovští tedy chodí téměř všude po nově zbudovaných 
cestách pro pěší. A mělo by to tak nějakou dobu zůstat, protože obec má 
navíc kompletně opravené inženýrské sítě v zemi. „To mě těší ze všeho 
nejvíc, že po několika letech máme všechny sítě hotovy – vodovod, plyn 
i kanalizaci,“ dodal starosta Kania.                              Martina Strnadová

Po týdnech nejistoty, protestů 
a pocitu bezmoci se dostává obcím 
na Vysočině naděje, že pobočky 
České pošty na Vysočině zůstanou 
v dosavadní podobě. Hejtmanovi 
Miloši Vystrčilovi se dostalo od 
ministra vnitra ČR Ivana Langera 
ujištění, že minis-
terstvo vnitra jako 
zřizovatel České 
pošty v žádném 
případě nepodpo-
ří žádnou změnu, 
která by vedla ke 
snížení kvality 
služeb České 
pošty na malých 
obcích. 

Hejtman se do 
záležitosti vložil, 
neboť jednadva-
ceti obcím na Vy-
sočině hrozilo, že lidé zde přijdou 
i o další služby, které Česká pošta 
výlučně poskytuje. 

„Úvahu, že v současné době při 
stávající věkové skladbě obyvatel-
stva našeho venkovského regionu 
může pošty na obcích nahradit 

internetové bankovnictví nebo 
zatím nevyzkoušená a časově ne-
spolehlivá motorizovaná rozvážka, 
považuji za špatnou. Shodli jsme 
se s ministrem vnitra na tom, že je 
nutné, aby se Česká pošta chovala 
k našim obcím mnohem citlivěji. 

Není možné, aby 
kvalita veřejné 
služby na malých 
venkovských ob-
cích byla horší než 
ve městech a jsem 
rád, že mě ministr 
vnitra ubezpečil, 
že má stejný ná-
zor,“ řekl hejtman 
Miloš Vystrčil po 
rozhovoru s minis-
trem Langerem.

Nyní se připra-
vuje na 9. října, 

v rámci plánované návštěvy naše-
ho regionu, setkání ministra vnitra 
ČR Ivana Langera a generálního 
ředitele České pošty Petra Sedláčka 
se starosty obcí Vysočiny, kterým 
Česká pošta oznámila záměr zruše-
ní.                          Jitka Svatošová

Naděje, že pobočky České pošty 
na Vysočině zůstanou, vzrostla

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči jezdí v opraveném autě. Jejich 
cisternová automobilová stříkačka CAS 32 již byla ve špatném stavu, 
a proto prošla kompletní generálkou. Klíčky od staronového auta předal 
starostovi SDH Miroslavu Jágrikovi a veliteli SDH Jaroslavu Šišpelovi 
v pondělí 29. září starosta města František Bradáč. 

Stříkačka hasičů je již z roku 1974 a nyní byla poprvé v kompletní 
opravě. Město ji pro dobrovolné hasiče získalo od hasičského záchranného 
sboru v roce 1999. Do té doby s ním vyjížděli k zásahům profesionální 
hasiči. „Teď po opravě má stříkačka zcela novou nástavbu, opravený 
podvozek, převodovku,“ vyjmenovává Jaroslav Šišpela. Generálka stála 
více než milion korun. Zcela nová stříkačka by vyšla na milionů sedm. 
„Nám tahle Tatra 148 vyhovuje. Do terénu i do lesa je vhodnější než dnešní 
auta. Oproti nim má taky větší objem cisterny. Ta naše pojme sedm tisíc 
litrů vody a nové vozy jsou jen na dva tisíce litrů,“ dodává Šišpela. 

V opravené cisternové automobilové stříkačce se střídá desítka řidičů 
z dvaceti členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří vlastní 
profesní průkaz. Mimo zásahové výjezdy najede každý řidič měsíčně ale-
spoň dvanáct až patnáct kilometrů kondičních jízd po silnici i v terénu.

Martina Strnadová

Hasiči mají opravené auto

Starosta města František Bradáč předal veliteli SDH Jaroslavu Šišpelo-
vi (vpravo) a starostovi SDH Miroslavu Jágrikovi (uprostřed) klíče od 
opravené tatrovky s přáním, aby dál dobře sloužila. 

Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO KRAJE
(Pokračování z minulého čísla.)

Ve dvou minulých dílech našeho 
malého seriálu o možnostech čer-
pání fi nancí z Programu rozvoje 
venkova jsme se věnovali spíše 
drobným podnikatelům a obcím 
s počtem obyvatel do pěti set. Tuto 
možnost mají ale i majitelé lesů 
a zemědělci. Tentokrát jsme se 
spolu s JUDr. Dianou Kutnero-
vou (viz foto), manažerkou Mikro-
regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, 
zaměřili právě na ně.
Program rozvoje venkova mohou 
využít i majitelé lesů?

Určitě. Z programu rozvoje ven-
kova mohou čerpat rovněž fyzické 
nebo právnické osoby, obce (svaz-
ky obcí) hospodařící v lesích, kte-
ré jsou ve vlastnictví soukromých 
osob nebo sdružení soukromých 
osob s právní subjektivitou.
Na co konkrétně mohou fi nanční 
prostředky získat?

Dotace lze čerpat například na 
pořízení nových strojů. O tuto dota-
ci může žádat i fyzická osoba, kte-
rá nevlastní jakékoli živnostenské 
oprávnění. Postačí jen, že je napří-
klad majitelem nebo nájemcem lesa. 
Dále lze získat dotaci na technické 
vybavení provozoven, výstavbu, 
modernizaci, rekonstrukci a opravy 
lesních cest, zařízení upravujících 
vodní režim v lesích včetně souvi-
sejících objektů, či na výstavbu, 
modernizaci, rekonstrukci a opravy 
ostatních objektů a zařízení slouží-
cích lesnímu hospodářství.
Jaká je v těchto případech míra 
dotace?

V případě pořízení st rojů 
a technického vybavení provozo-
ven maximálně padesát procent 
způsobilých výdajů. Na výstavbu, 
modernizaci a rekonstrukci lesních 
cest, zařízení upravujících vodní 
režim a dalších zařízení a objektů 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko radí zájemcům o evropské peníze
dokonce až stoprocentní.

Podpora je poskytována v reži-
mu „de minimis“. To znamená, že 
celková výše podpory poskytnutá 
jednomu subjektu nesmí v období 
tří let přesáhnout 200.000 EUR.
Postup při podání žádosti o dota-
ci je stejný jako u podnikatelů?

Ano, k žádosti se připojí projekt 
včetně příloh.
Mohou z PRV čerpat fi nance i ze-
mědělci a za jakých podmínek?

Ano. Navíc 
jedno z opatře-
ní je určeno pro 
mladé země-
dělce do čty-
řiceti let, kteří 
zahajují země-
dělskou činnost 
poprvé. Žadatel 
musí dosáhnout 
minimální 
zemědělské 
kvalifi kace.
Je výše dotace 
pro ně také nějak omezena?

Výše dotace činí cca 1.100.000 Kč 
– maximálně 40.000 EUR dle aktu-
álního kurzu.
Na co je určena dotace pro ze-
mědělce? 

Žadatel může fi nancovat investi-
ce v rámci rostlinné nebo živočišné 
výroby, výroby osiv a sadby, zpra-
cování a prodeje vlastní produkce. 
Dále může pořídit stroje pro ze-
mědělskou výrobu nebo nakoupit 
pozemky a již postavené stavby.

Dalším druhem dotace je dotace 
na stavby a technologie pro živočiš-
nou a rostlinnou výrobu. Dotační 
prostředky jsou určeny i pro vý-
stavbu a modernizaci biopalivové 
stanice, kotelny a výtopny, na 
výstavbu a modernizaci zařízení 
na výrobu tvarovaných biopaliv. 
Dotaci je možno získat i na rozvoj 

inovací a přidávání hodnoty při vý-
robě produktů pro lidskou potravu 
nebo krmiva.
Je některý ze žadatelů nějakým 
způsobem zvýhodněn?

Ano. Vyšší míru podpory zde 
mají právě ti zemědělci, kteří ke dni 
podání žádosti nedosáhli 40 let. 
Je v tomto případě zpracování 
projektu snazší než například 
u podnikatelů?

Projekt ani pro tento typ žadatelů 
není jednodu-
chý. Žadatel 
musí zpracovat 
podnikatelský 
plán, který je 
přílohou pro-
jektu, doložit 
vlastnický 
nebo nájemní 
vztah k země-
dělské půdě 
a podobně.
Zapomněli 
jsme na nějaký 

obor, který může využít fi nancí 
z PRV?

Obce společně s nestátními 
neziskovými organizacemi a zá-
jmovými sdruženími právnických 
osob a církvemi mohou žádat 
o dotace určené pro ochranu a roz-
voj kulturního dědictví venkova. 
Předmětem dotace mohou být 
studie a programy obnovy, využití 
a regenerace kulturního dědictví 
venkova – například kulturních 
památek, památkově významných 
území, historických parků, ale 
také zahrad či alejí. Dále lze získat 
fi nance na obnovu a zhodnocování 
kulturního dědictví venkova či na 
stálé výstavní expozice a muzea. 
Maximální výše dotace je v těchto 
případech devadesátiprocentní.

Dalším oborem pak je cestovní 
ruch v malých obcích. I na jeho 

rozvoj lze čerpat dotace z PRV.
Na co konkrétně lze využít fi nancí 
z PRV v cestovním ruchu?

Dotaci lze získat v prvním 
záměru na budování pěších tras, 
vinařských stezek a hippostezek. 
V druhém záměru je podporována 
zejména výstavba malokapacitních 
ubytovacích a stravovacích zaříze-
ní, půjčoven sportovních vybavení 
a objektů a ploch a pro sportovně re-
kreační vyžití. Ubytovací kapacita 
musí mít maximálně šedesát lůžek.
Kdo může v tomto případě požá-
dat o dotaci?

O dotaci mohou žádat fyzické 
a právnické osoby, které podnikají 
v zemědělské výrobě a nezeměděl-
ské subjekty, které zahajují svoji 
činnost nebo ke dni podání žádosti 
o dotaci podnikají méně než dva 
roky. V prvním záměru mohou 
žádat o dotaci i nestátní neziskové 
organizace a zájmová sdružení 
právnických osob. Maximální 
výše dotace u prvního záměru 
činí devadesát procent, maximál-
ně však 1 milion 500 tisíc korun, 
u druhého záměru pro náš region 
je to šedesát procent způsobilých 
nákladů., maximální výše činí 10 
milionů korun.
Jaký je harmonogram podávání 
žádostí?

Pro předkládání žádostí na mo-
dernizaci zemědělských podniků 
je to únor-březen 2009, v případě 
přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům je 
termínem červen 2009, pro oblast 
investice do lesů je to říjen 2008. 
Žádosti o dotace na zahájení čin-
nosti mladých zemědělců lze podá-
vat opět v období února až března 
2009 a na podporu cestovního 
ruchu pak v červnu 2009.

Připravila: Martina Strnadová
Foto: Martina Strnadová

Kardiocentrum na Vysočině má rok
Kardiocenturm Vysočina CZ provozované soukromou společností po 

roce svého provozu bilancuje. Pracují v něm tři lékaři a pět sester. Do 
konce loňského roku lékaři vyšetřili 320 pacientů a udělali jim 124 balon-
kových angioplastik. Letos za plného provozu specializované pracoviště 
provedlo už 1 700 koronarografi ckých vyšetření, z toho bylo 804 plastik. 
V 1 200 případech lékaři implantovali výztuže tepen, ošetřili 220 pacientů 
s akutním infarktem. Jihlavské kardiointervenční centrum bylo celkově 
dvaadvacátým pracovištěm v republice. Úmrtnost na infarkt v kraji Vy-
sočina za rok od zahájení provozu kardiocentra v jihlavské nemocnici 
podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavla Hájka poklesla 
přibližně čtyřikrát. Je to přímý výsledek včasné dostupnosti lékařské 
péče, kdy pacienti z Vysočiny už nejsou v případě akutních infarktů 
myokardu převáženi do vzdálených nemocnic v sousedních krajích, řekl 
Pavel Hájek při Dnu kardiologické péče kraje Vysočina, který se konal 
26. září 2008.

Technické vybavení jihlavského kardiocentra podle primáře Ivana 
Horňáčka odpovídá úrovni fakultních nemocnic. Do budoucna se proto 
kardiocentrum chce zaměřit více na osvětu, pacienti totiž přicházejí 
k lékaři často pozdě. „Aby se mohl akutní infarkt léčit balonkovou me-
todou a angioplastikou, měli by být v nemocnici do 12 hodin od vzniku 
bolesti. Nejlepší jsou první dvě hodiny, kdy se může nejvíc zachránit,“ 
řekl Horňáček. Pokud pacienti vyčkávají déle, poškodí se levá srdeční 
komora tak, že dochází k nenapravitelným škodám.

V návaznosti na vybudování Kardiocentra vzniklo od 1. ledna samo-
statné kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava, zajišťující lůžkovou 
a ambulantní péči. Disponuje 50 lůžky, z toho 6 lůžek koronární jed-
notky. Na oddělení pracuje 62 zaměstnanců, z toho 13 lékařů. „Mezi 
naše pacienty se řadí ti s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními 
a strukturálními vadami srdce, poruchami rytmu nebo s onemocněním 
aorty. Průměrná doba hospitalizace na našem kardiologickém odděle-
ní je 3,5 – 4 dny,“ uvedl primář oddělení Zdeněk Klimsa. Za prvních 
devět měsíců provozu bylo na jihlavském kardiologickém oddělení 
Nemocnice Jihlava hospitalizováno 2 200 pacientů a téměř 4,5 tisíce 
pacientů vyšetřili lékaři ambulantně. Hlavním cílem nového oddělení je 
získání akreditace pro obor kardiologie. Vznik kardiologického oddělení 
podpořilo investiční dotací i krajské zastupitelstvo, které loni v červnu 
Nemocnici Jihlava poslalo 20 mil. Kč na nákup přístrojového vybavení 
nezbytného pro nasmlouvání nového pracoviště a nezbytné související 
stavební úpravy.

V kraji Vysočina se každoročně vyskytne 2 350 pacientů s vážným 
podezřením na akutní koronární syndrom. U 1 000 z nich se právě pro-
bíhající srdeční infarkt skutečně prokáže. Asi 350 pacientů s akutním 
srdečním infarktem je ve velmi těžkém až kritickém stavu. Dalších 
přibližně 700 pacientů je infarktem bezprostředně ohroženo.

Jitka Svatošová

Jak jsme informovali v minulém 
čísle, koncem letošního září se 
uskutečnil projekt Krajské správy 
a údržby silnic Vysočina s názvem 
Zelená krajnice. Šlo o úklidovou 
akci, která proběhla současně na 
dvou místech v okrese Žďár nad 
Sázavou – na silnici II/602 z Vel-
kého Meziříčí do Jabloňova a na 
silnici II/360 z Velkého Meziříčí do 
Oslavice. Zúčastnilo se jí jedenáct 
studentů z I. a II. ročníku velkome-
ziříčského gymnázia. Za spolupráce 
pracovníků krajské správy a údržby 
silnic mladí lidé odklízeli odpad-
ky z černých skládek a u příkopů 
krajských silnic. Přestože počasí 
nebylo zrovna příznivé, podařilo 
se za tři hodiny nasbírat přes jednu 
tunu odpadků.

„V osm hodin ráno se studenti 
soustředili na cestmistrovství ve 
Velkém Meziříčí, kde absolvovali 
školení o bezpečnosti práce a obdr-
želi ochranné pomůcky - výstražnou 
vestu, rukavice a sběrací kleště,“ 
informovala Eva Neuwirthová 
z krajského úřadu v Jihlavě, „poté 
se odebrali na vybraná místa čer-
ných skládek a pod dohledem pra-
covníků Krajské správy a údržby 

Sesbírali přes tunu odpadků

silnic Vysočiny začali se sběrem. 
Nejvíce odpadu se nacházelo na 
odpočívadlech a v příkopech. Mezi 
nasbíraným komunálním odpadem 
se  objevovaly  PET lahve, kelímky 
od nápojů, skleněné lahve, sta-
vební suť v igelitových pytlích, 
oděvní součásti, dětské papírové 
pleny nebo pneumatiky osobních 
vozidel.“

Celkový objem a hmotnost 
nasbíraného odpadu dosáhla 1,26 
tuny, což představovalo plnou 
traktorovou vlečku. Tento výsle-
dek překvapil i samotné účastníky. 
Po tříhodinové akci studenti dostali 
od krajských silničářů občerstvení 
a vrátili se zpět  do školy. 

„Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny vynakládá každý rok ne-
malé fi nanční prostředky na úklid 
a likvidaci odpadu na silnicích II. 
a III. tříd. Tento projekt se projevil 
jako zdařilý a proto věřím, že se po-
daří dostat ho do povědomí široké 
veřejnosti a zejména mladých lidí. 
Podobnou  akci plánujeme usku-
tečnit i v příštích letech,“ uvedl po 
skončení akce Zdeněk Vacek, ředi-
tel Krajské správy a údržby silnic 
Vysočina.          Zprac: Iva Horká

Za tři hodiny studenti gymnázia nasbírali plnou vlečku odpadků u silnice 
do Jabloňova a do Oslavice.                                          Foto: archiv KrÚ

Herecký kumšt Simony Stašové v hlavní roli hořké 
komedie Drobečky z perníku mohli ocenit velkomezi-
říčští diváci ve čtvrtek 2. října. Právě tehdy do Jupiter 
clubu zavítalo Divadlo A. Dvořáka Příbram, jež má 
hru amerického dramatika Neila Simona v režii Milana 
Schejbala ve svém repertoáru. Simoně Stašové ztvár-
nění hlavní postavy Evy Mearové přineslo Thálii 2007. 
A herečka ve Velkém Meziříčí ukázala za co. 

V dalších rolích se vedle Stašové objevili Radka 
Filásková coby Evyina dcera Polly Mearová, Čestmír 
Gebouský jako Jimmy Perry, Helena Karochová v ro-
li Toby Landauové, Ernesto Čekan ztvárnil postavu 
Lou Tannera a konečně Vojtěch Záveský jako Španěl 
Manuel.

Hra Drobečky z perníku bývá označována jako 
jedna z nejúspěšnějších Simonových her. Je inspiro-
vána skutečným příběhem slavné fi lmové hvězdy Judy 
Garland a její neméně slavné dcery Lisy Minnelli.

Tragikomický příběh rozehrává návrat Evy, bývalé 
zpěvačky s dávno vyhaslou slávou a alkoholičky, 
domů z léčení. Ještě ve dveřích je plná očekávání 
a víry v lepší dny. Šťastná, že opustila stereotyp mezi 
zdmi léčebny. Již při prvním kroku do svého omšelé-
ho a zadluženého bytečku však začíná ztrácet pevnou 
půdu pod nohama. Čeká na ni dvojice nejlepších přá-
tel – homosexuál Jimmy a věčně mladá Toby. A spolu 

Simona Stašová ukázala, zač získala Thálii

s nimi docela obyčejné situace a problémy, které musí 
řešit. Jimmy i Toby se plácají ve svých mindrácích 
a nenaplněných snech. Jimmyho tíží jeho nenaplněné 
herecké ambice. Toby se zase děsí zahlédnout ve své 
tváři vrásku. Oba přesto překypují vůlí kamarádku 
Evy podpořit a podržet. Jejich upřímně míněnou snahu 
však poněkud hatí hňácání se ve vlastních problémech, 
čehož neušetří ani Evy. Do toho vstupuje Evyna dcera 
Polly, která ve svých sedmnácti chce konečně najít svou 
matku. Jenomže Evy nemá sílu žít sama ani s někým. 
Je nejistá ve vztahu k dceři, kterou navenek odhání, ale 
v koutku duše touží mít ji u sebe. Bojuje sama se sebou 
při setkání s bývalým milencem. Kde na to všechno 
vzít sílu? Řešení je tak lehce nadosah!  Evy svůj vnitřní 
souboj prohrává vypitím první odpírané skleničky. Jen 
jedna jediná sklenka může způsobit pád do samoty, 
odkud není návratu. Paradoxně ta nejmladší, napůl 
dospělá a napůl dítě – Polly – v sobě dokáže najít nej-
víc síly, aby to mezi všemi těmi ztroskotanci ustála, 
a snaží se zachovat pevný řád. Díky ní má Evyina 
tragikomická cesta nadějeplný konec.

Simona Stašová se o lidskou důstojnost Evy pere 
stejně přesvědčivě, jako se během chvíle potácí na vrat-
kých nohou v ponížení. Držitelka Thálie předvedla, že 
divadelní cenu dostávají opravdu jen ti nejlepší.  

Text a foto: Martina Strnadová

Bourají komín
Demolice areálu bývalého Svitu 

v centru Velkého Meziříčí je v pl-
ném proudu. 

Zbourána je již většina objektů 
a nyní došlo i na komín. Ten se 
nachází v blízkosti budovy, kde 
fungovala diskotéka Florida. 

Pracovníci firmy ho začali na 
začátku tohoto týdne rozebírat 
ručně. Část prací za ně ale posléze 
udělá bagr.

Bližší informace včetně foto-
grafií přineseme v příštím čísle 
týdeníku Velkomeziříčsko.

Iva Horká

Pracovníci rozebírají komín ruč-
ně.                     Foto: Iva Horká



Číslo 35 8. října 2008 strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

Děkuji
Nedávno se  u příležitosti slavnosti sv. Václava často hovořilo a psalo 

o začátcích českého státu. Sdělovací prostředky nám nabízely různé 
pohledy na Václava, jeho matku, babičku a samozřejmě i na jeho bratra 

Boleslava. Autoři, každý po svém, hledali inter-
pretace historických událostí a snažili se je využít 
k přednesení svých politických či náboženských 
názorů. „Proč já mám být horší,“ přemýšlím 
a ještě jednou začínám hledat ve své knihovně 
a na internetu. Znovu mám před očima jména: 
Václav, Vojtěch, Radim, Doubrava, Ludmila. 
Kdo byli, co dělali, co na nich bylo zvláštního 
a výjimečného? A tak jsem dospěl k tomu, že 
bych zde rád zmínil a připomenul dvě z výše 
jmenovaných osob.

Doubravka, též Dobrava nebo Dubravka († 977) 
byla dcerou českého knížete Boleslava I., neteří sv. Václava. V roce 965 se 
provdala za polského knížete Měška. Jemu porodila zcela jistě jednoho syna, 
pozdějšího polského krále Boleslava Chrabrého. Doubravka značně přispěla 
k tomu, že Měšek I. přijal křest. Saský letopisec Thietmar Merseburský, 
který zaznamenal i události českých dějin, o Doubravce píše: Neboť tato 
Kristu věrná paní, když poznala, že manžel její je naplněn různými bludy 
pohanskými, horlivým důmyslem své vznešené mysli stále a stále přemítala, 
jak by ho k sobě přidružila i ve víře… Manželství Doubravky a Měška 
utvrdilo česko-polské porozumění, které vydrželo až do kněžniny smrti. 

Svatý Vojtěch (okolo 957–997), jehož úplný životopis nemusíme připo-
mínat, byl odhodlaným šiřitelem křesťanské víry. V převážně pohanských 
krajích – v Čechách, na Moravě a Slovensku – se snažil vymýtit největší 
nešvary tehdejší společnosti. Po vyvraždění Slavníkovců pobýval Vojtěch 
v klášteře sv. Alexia na Aventinu, později se odebral do Polska ke knížeti 
Boleslavovi Chrabrému s cílem podniknout misijní cestu k pohanským 
Luticům nebo Prusům. Za cíl byly nakonec vybrány Prusy, kde byl 
Vojtěch 23. dubna 997 i se svými druhy zavražděn. Boleslav Chrabrý 
se chopil příležitosti získat pro mladé polské knížectví vlastního mu-
čedníka a světce. Vojtěchovy ostatky od Prusů vykoupil (prý je vyvážil 
zlatem) a uložil je v sídelním Hnězdně. V roce 999 byl Vojtěch papežem 
Silvestrem II. na žádost císaře Oty III. prohlášen za svatého. Vzápětí 
císař vykonal pouť k jeho hrobu a udělil polskému knížeti Boleslavovi 
Chrabrému významná privilegia. 

Dvě osobnosti českého národa stály u vzniku polského státu, polské 
církve, sjednocení Polska. A k tomu krátká interpretace – za jejich dílo 
a pomoc chci jako Polák říct DĚKUJI.                   P. Lukasz Szendzielorz

V sobotu 27. září se v obci 
Stránecká Zhoř konala již tradiční 
oslava sv. Václava. Celá akce byla 
zahájena mší svatou v obecní kapli 
sv. Benedikta. Poté občané čekali 
příjezd sv. Václava s družinou. Po 
průjezdu obcí a pozdravení občanů 
se všichni přesunuli na místní záme-
ček, kde celá tato oslava pokračovala 
programem. Po zdravici sv. Václava 
přivítal občany místostarosta obce 
Stanislav Štěpánek. Přivítal i vzác-
né hosty – místopředsedu poslanec-
ké sněmovny parlamentu ČR Jana 
Kasala, dále kandidáta do senátu, 
starostu obce Osová Bítýška Josefa 
Macha a děkana velkomeziříčské 
farnosti P. Lukasze. Po odeznění 

Oslava sv. Václava ve Stránecké Zhoři

státní hymny se programu ujala sku-
pina historického šermu TAS, která 
si připravila pro diváky dva vstupy. 
Jako další z účinkujících zatančily 
dívky z tanečního kroužku při ZŠ 
Měřín. K poslechu a tanci hrála sku-
pina Šafářanka z Ústavu sociální 
péče Křižanov. Posledním bodem 
programu byl nádherný ohňostroj. 
Pořadatelé děkují všem, kteří se 
nezištně podíleli na přípravě celé 
akce včetně lukostřelby pro děti, 
která probíhala již v odpoledních 
hodinách.Velký dík patří i kuchař-
kám, které napekly koláče a cukroví 
v hojné míře.

Text a foto: 
Obecní úřad Stránecká Zhoř

Svatý Václav

Poznámka čtenáře
V 34. čísle Velkomeziříčska se František Sitta pozastavuje nad tím, 

že někdo vyhodil do kontejnerů na hřbitově nějaké koberce. Upozorňuje 
také na to, že pro likvidaci odpadů byl ve Velkém Meziříčí zřízen sběrný 
dvůr. Má v podstatě pravdu a člověk by se mohl podivovat, proč někdo 
odvezl nepotřebné koberce do kontejneru na hřbitově a ne do sběrného 
dvora. Vždyť odevzdání ve sběrném dvoře by bylo jednodušší. Jenomže… 
Otevírací doba v recyklačním a sběrném dvoře je v některé dny nesmy-
slně krátká: v pondělí je pouhé dvě hodiny od 13 do 15 hodin, což není 
vhodné ani pro ranní ani pro odpolední směnu. A v úterý i ve čtvrtek má 
sběrný a recyklační dvůr dokonce celý den zavřeno! A to je jistě velký 
rozdíl proti stavu před několika roky, kdy lidé mohli vyhodit odpad do 
kontejnerů, umístěných před skládkou, prakticky kdykoliv. Může se stát, 
že občan v dobré víře jede po příchodu ze zaměstnání odevzdat koberce 
do sběrného dvora například v úterý odpoledne; přijede před bránu a ono 
je zavřeno. Člověka tento stav určitě naštve. Co teď ale s těmi koberci? 
Někdo je veze s nadáváním zpátky domů, jiný je vyrovná před bránu sběr-
ného dvora, no a někoho napadlo odevzdat je technickým službám města 
jinak, a to uložením do kontejnerů na hřbitově. Aby k takovým situacím 
nedocházelo, je třeba, aby technické služby zejména v pondělí, v úterý a ve 
čtvrtek podstatně rozšířily ve sběrném dvoře otevírací dobu!   Jan Blažek

(11. díl – pokračování z čísla 
33/2008)

ZATLOUKÁ SE HŘEB
Když se P. Burian v poslední den 

roku 1957 loučil z kazatelny s právě 
míjejícím rokem, vyslovil věty, kte-
ré se na něm podivuhodně vyplnily 
již za několik měsíců, kdy na mezi-
říčské faře naposledy vydýchl. Od 
doby tohoto jeho kázání uplynulo 
půl století, ale jako by se vše událo 
včera: „Ohlédneme-li se dnes zpět 
po uplynulém roce a zahledíme-
-li se do mlhovin roku příštího, 
je nám jako poutníku, který zpět 
zíraje – oddychuje a hledě vpřed 
- přemýšlí, čeho bezpečného by 
se zachytil, aby i tuto cestu šťastně 
dokonal. Ach, ovšem! Duše naše se 
v tomto proudu času ohlíží po ně-
čem pevném a stálém. A to je Bůh, 
o němž říká Písmo sv.: „Věčně trvá 
jeho slitování a všecko v rukou jeho 
spočívá!“ /…/ Snad slyšeli letos 
mnozí v vás ony smutné rány, jimiž 
zatloukali rakev osoby vám milé. 
Snad mnohý z vás stižen byl ně-
jakou nehodou, ztrátou, soužením. 
Snad mnohý pocítil na sobě, že mu 
ubývá sil, tělo chřadne, že ho počal 
znenáhla opouštět zrak i sluch, že 
zdraví utrpělo citelnou ránu? /…/ 
A tak zatlouká se hřeb po hřebu, 
až se konečně nasadí poslední. 
Pro mnohého jest již ukován: „Hle 
na mísu uložil jsi dny mé, Hospodi-
ne,“ volá Žalmista Páně „a bytost 
má jest jako nic před Tebou. Dej mi 
znát konec můj a počet dnů mých, 
jaký jest, abych věděl, čeho se mi 
nedostává“. Jak tedy křesťane můj, 
kdyby tento odcházející rok byl pro 
tebe rokem posledním? /…/ Jelikož 

jeden rok posledním být musí, kdo-
pak nám zaručí, že tím posledním 
pro tebe nebude právě rok nastá-
vající? Ó nevzdaluj od nás, Pane 
a Otče náš, svojí ruky, abychom 
jedenkráte, až se přiblíží poslední 
den našeho života, mohli se jí ucho-
pit a uvedeni byli do života věčného, 
kde bychom mohli s Tebou, s Tvý-
mi anděly a svatými oslavit věčný 
Nový rok. Amen.“ 
PRACH A NESMRTELNOST

P. Bohumil Burian byl boží ru-
kou odveden do věčného království 
29. dubna 1958. To málo, co po sobě 
zanechal, odkázal chudým a po-
třebným, a knížky svým sestrám. 
Na jeho pohřeb se do Velkého Mezi-
říčí 2. května 1958 sjelo na sto kněží 
a stovky přátel, farníků a známých. 
Smuteční obřady vykonal d. p. Josef 
Kratochvíl. Nad hrobem se vystří-
dalo několik řečníků, mezi jinými 
také Petr Hřebíček z Drnovic, který 
se loučil za rodáky slovy: „…lesy 
tam u nás ztichly 
smutkem.“ 

Vzpomíná Bu-
rianův synovec 
ing. Bohumil Do-
ležal (nar. 1944): 
„Pohřeb musel 
být posunut kvůli 
oslavám 1. máje. 
Protože prý 
“nějaký pohřeb“ 
nemůže narušit 
radostnou oslavu 
svátku práce 
– tak to bylo ko-
mentováno funk-

cionáři KSČ ve městě. Naše rodina 
šla hned za rakví. V té době se ještě 
chodilo pěšky, přes celé město až na 
Karlov, který je vzdálen asi dva kilo-
metry od kostela. Pohřbu se zúčast-
nilo veliké množství lidí, zejména 
z okolních vesnic, navzdory tomu, 
že všude byl ze strany mocenského 
aparátu veden nátlak, aby se účast-
nilo co nejméně lidí. Ve školách byl 
nařízen přísný zákaz – kdo z žáků 
se zúčastní tohoto pohřbu, dostane 
ředitelskou důtku. Přesto školáků 
přišlo dost a těch ředitelských 
důtek nebylo málo. Zvláště horlivý 
byl učitel Bartušek, který se vyzna-
čoval nenávistným postojem k církvi 
a k věřícím. My jako rodina jsme za 
účast na pohřbu nepocítili žádnou 
přímou a okamžitou odplatu. Měsíc 
nato jsem byl zavolán do ředitelny 
a bylo mi řečeno, ať se nehlásím na 
žádnou střední školu, že nedostanu 
schválení. Pamatuji si větu: „Však 
víš proč!“ Ještě hůř dopadla moje 

sestra Boženka, která se výborně 
učila – stejný scénář, stejné před-
volání, stejná slova, pouze s tím 
rozdílem, že jí bylo řečeno: „Máš 
jedinou možnost – vyučit se šva-
dlenou.“ Důsledek toho, že jsem 
synovcem p. faráře Buriana jsem 
měl pocítit ještě jednou, a to v roce 
1961, kdy jsem se hlásil na střední 
školu. Opakoval se scénář z roku 
1958 – předvolání do ředitelny, kde 
Dr. Kindra prohlásil, že mi povolí 
pouze studium na zemědělské nebo 
stavební škole.“ 

Završil se tak pozemský ži-
votní příběh neokázalého muže, 
vzdělaného a moudrého kněze, 
nebojácného a poctivého, vyhraně-
ného i odpouštějícího, a usilujícího 
o pravdu Kristovu, kterému bylo 
dáno proplouvat divokými peřejemi 
dvou represivních režimů. Netřeba 
dodávat, jaká dramata musel ve 
svém srdci prožívat. Leccos bylo 
naznačeno, leccos je již smlčeno. 
Znovu vzpomíná Burianův synovec 
ing. Bohumil Doležal: „Strýček 
byl velmi dobrotivý člověk. Zvláště 
k nám dětem. Na každé narozeni-
ny, svátek a Vánoce jsme od něho 
dostávali knihy a nějakou korunu. 
Teprve po jeho smrti, v pozdějším 
věku jsem si uvědomil, koho jsme 
v jeho osobě tak brzkým odcho-
dem ztratili. Člověka vzdělaného 
a laskavého, který svůj úřad bral 
jako poslání mu svěřené. Kněze, 
který byl přístupný modernímu 
světu a současně zásadový a spra-
vedlivý v otázkách víry. Pro naši 
rodinu byl opravdovou oporou, 
nejen materiální, ale i morální.“

  Miloš Doležal (Pokr. příště.)

Ceny nemovitostí,
znalecké posudky a mýty kolem nich 

(Pokračování z čísla 34.)

Již několik let naše základní 
škola ve Lhotkách spolupracuje 
s Policií ČR na preventivním pro-
jektu AJAX.

Hlavní náplní tohoto programu 
jsou situace, se kterými se mohou 
děti v běžném životě setkat. Z mno-
ha témat jsou to například šikana, 
trestné činy, 
závislosti 
na drogách, 
alkoholu, 
hazardních 
hrách, 
tabáku, 
styk s ne-
známými 
lidmi, ne-
bezpečí při 
požárech, 
dopravních 
nehodách, 
přivolání 
pomoci jak pro sebe, tak pro ka-
marády. Veliký prostor je věnován 
také dopravní výchově – malý 
chodec a cyklista. 

Na začátku školního roku 
každý žák dostane pracovní sešit 
– Ajaxův zápisník, který slouží ke 
společné práci ve školním prostředí. 
Děti průběžně plní úkoly rozdělené 
po měsících, a tak se nenásilnou for-
mou dozvídají mnoho zajímavého. 
Je zde uvedena celá řada důležitých 

Častá otázka návštěvníka realitní 
kanceláře zní, jak dlouho je platný 
znalecký posudek? Obecně lze říci, 
že tak dlouho, dokud se nezmění 
podmínky, za kterých byl zpraco-
ván. A hlavní podmínky se mění 
vždy s novým letopočtem, mění 
se stáří staveb a dále při změně 
oceňovacího předpisu, což může 
být i během roku. Dále je nutné 
posudek přepracovat, došlo-li na 
oceňovaných nemovitostech ke 
změnám. Například ke zboření, či 
poškození stavby, poškození po-
rostu nebo naopak ke zhodnocení 
stavebními změnami, modernizací, 
rekonstrukcí, opravou, přístavbou, 
novou výsadbou porostů apod.

A co realitní kanceláře, jak 
určují ceny svých nabídek, za 
jaké ceny prodávají nemovitosti? 
Není kancelář jako kancelář. Ty 
zavedené, s dlouhou praxí, mají 
velké zkušenosti s prodejem. Znají 
požadavky a možnosti kupujících, 
mají velké množství srovnatelných 
příkladů z minulosti, dovedou vy-
hodnotit i důvody neuskutečněných 
prodejů. Proto nejžádanější odhadci 
nemovitostí pocházejí z realitních 
kanceláří. Mají informace z první 
ruky, spolupracují s partnery ve 

svém regionu, jsou aktivními 
účastníky trhu. Je někdy nepocho-
pitelné, komu a za jakých podmínek 
jsou vlastníci nemovitostí ochotni 
prodej svého majetku svěřit. Není 
ani důležitá výše provize, která by 
se měla pohybovat v rozumných 
mezích, ale to, komu svěříme pro-
dej. Jak umí odvodit a obhájit cenu, 
jaké má zkušenosti s prodejem, 
jakou má odbornost, jak kvalitní 
má zázemí, s kým spolupracuje, 
kdo je zodpovědný za celý obchod 
apod. To se obtížně získá u agentů, 
či takzvaně makléřů pracujících na 
IČO pro různé celostátní realitní 
sítě zaručeně největší, nejlevnější, 
nej nej nej, s praktikami: koupím 
ve vaší ulici dům nebo byt i s hy-
potékou, i k rekonstrukci…, platím 
ihned a hotově.

Už první jednání v realitní kan-
celáři a způsob odvození a zdů-
vodnění ceny vaší nemovitosti 
vám napoví, s kým máte tu čest. 
Skutečný odborník je schopen 
doložit spoustou argumentů, jak 
k ceně došel a cenu nestřílí od 
pasu. Doporučuji ověřit si reálnou 
tržní cenu mnohdy těžce nabytého 
jmění u zkušených kanceláří.

Ing. Bořivoj Pejchal

informací směřujících k co možná 
největší bezpečnosti dětí jak doma, 
tak venku na ulici, v dopravě nebo 
ve škole. Zápisníkem děti provází 
služební pes Ajax se svým poli-
cistou Standou, kteří je zábavnou 
formou učí, jak se mají správně 
chovat. Hlavní myšlenkou projektu 

je upevnění 
vzájemných 
vztahů, 
nalezení 
společných 
chvilek pro 
rozhovor, 
sdělení 
životních 
zkušeností. 
Všechny 
kapitoly 
jsou dopl-
něny celou 
řadou ob-

rázků a úkolů, které prověřují, co 
se již děti s Ajaxem naučily.

Na zakončení dvouleté etapy pro-
jektu nás ve škole ve čtvrtek 2. 10. 
navštívili psovodi z Okresního 
ředitelství Policie ČR ve Žďáru 
nad Sázavou, kteří nám předvedli 
ukázky výcviku služebních psů 
– základní poslušnost, obratnost, 
zadržení pachatele. Program se 
zájmem sledovaly i děti z MŠ. 
Text a foto: Žáci a učitelky ZŠ Lhotky

AJAX – rádce a pomocník

P. Burian v posteli třebíčské nemocnice s nemocným 
srdcem (asi 1956).                               Foto: archiv MD

Do nebe se nejede v kočáře !
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Dne 29. září 2008 proběhlo projednání Komunitního plánu zdraví 
a kvality života ve Velkém Meziříčí v prostorách koncertního sálu Jupiter 
clubu Velké Meziříčí. Jednání moderoval ing. Petr Švec, ředitel Národní 
sítě Zdravých měst podle nové metodiky NSZM. 

 K účasti byli osobně přizváni všichni vedoucí jednotlivých odborů 
městského úřadu Velké Meziříčí, ředitelé místních škol a jiných institucí, 
a další jednotlivci. Široká veřejnost byla o akci předem informována pro-
střednictvím plakátů, novinových článků a internetových stránek města. 
Určitá prezentace připravovaného programu proběhla také v rámci „Dne 
zdraví“, pořádaného 25. září 2008 v prostorách Jupiter clubu Velké Mezi-
říčí. Město zde mělo vystavený informační panel s výsledky projednání 
Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí z loň-
ského roku 2007 a občané měli možnost vyjádřit své názory ke zlepšení 
životních podmínek ve městě. Výsledkem této jednodenní ankety byl 
přehled návrhů ze všech oblastí života ve městě, který byl v tištěné podobě 
předložen k dalšímu projednání. Tento panel i s připevněnými návrhy 
bylo možné spatřit v den projednání Komunitního plánu ve výstavní 
síni Jupiter clubu. 

Akce byla zahájena v 15.30 hodin předáváním cen výhercům, kteří 
vyplnili na „Dni zdraví“ dotazníky Střediska ekologické výchovy (SEV) 
Ostrůvek. Jako další bylo na pro-
gramu vystoupení vedoucího 
správního odboru MěÚ ing. Jose-
fa Švece s prezentací uplynulých 
akcí, které se dosud uskutečnily 
v rámci Národní sítě Zdravých 
měst České republiky. Účastníci 
tak byli seznámeni s účinností 
projektu, měli možnost zhléd-
nout fotografie z otevření na-
učné stezky v Balinském údolí, 
fotografie dokumentující nově 
vybudované jezírko, a vznikající 
pocitovou stezku s jezevčí norou 
na zahradě SEV Ostrůvek a také 
fotografi e ze „Dne zdraví“. 

Po prezentaci vystoupil se 
svým projevem ředitel Národní 
sítě Zdravých měst ing. Petr 
Švec. Ten vysvětlil postup při 
projednání komunitního plánu a zahájil tak samotné jednání. Následně 
u jednotlivých stolů probíhala diskuze, jejímž výsledkem měly být vždy 
dva největší problémy z každé oblasti – tedy veřejné správy, strategického 
rozvoje a urbanismu; zdravého životního stylu a zdravotnictví; životního 
prostředí; sociálních věcí; vzdělávání; volného času, kultury a sportu; 
podnikání a služeb; dopravy; zemědělství a venkova. Oblastí a tedy také 
stolů, u kterých se sdružovali účastníci, bylo celkem devět. Po ukončení 
diskuze měli jednotliví zástupci z každé oblasti možnost vystoupit se 
svým návrhem. O jednotlivých bodech se následně hromadně diskutovalo 
a každý z účastníků mohl vznést své připomínky. 

První byly představeny návrhy z oblasti dopravy. Jako nejdůležitější 
bylo stanoveno zvýšení dopravní bezpečnosti se zvýšenou pozorností na 
chodce a rozvoj cyklistické dopravy s důrazem na bezpečnost. Zároveň 
se také objevily další připomínky, a to zejména ze strany životního pro-
středí. Týkaly se především vybudování protihlukové stěny u dálnice, 
byla nastolena otázka účelnosti ve věci vybudování silnice z Bystřice 
nad Pernštejnem přes Velké Meziříčí a také výstavby silnice, která by 
měla v budoucnu vést přes Čechovy sady. Rovněž bylo poukázáno na 
problém parkování ve městě. 

Za oblast podnikání a služeb byl jako hlavní problém defi nován nedosta-
tek pozemků pro rozvoj podnikání související s vyprodanou průmyslovou 
zónou ve městě. Tento nedostatek by se měl v budoucnu řešit a pozemky by 
měly být k dispozici především podnikům nabízejícím pracovní možnosti 

výše kvalifi kovaným zaměstnancům. Jako druhý problém byl stanoven 
počet nepokrytých pracovních míst v řemeslech. Další připomínka se 
týkala parkování podnikatelů na náměstí. 

Z oblasti volného času, kultury a sportu vzešel návrh na rozšíření 
možnosti využití volného času (kultury) především pro středoškolskou 
mládež a seniory a nové kapacity pro sport v podobě multifunkčního 
zařízení. Další připomínka se týkala plaveckého bazénu s rozšířenými 
kapacitami pro další sportovní činnosti. 

Životní prostředí požadovalo především protihlukovou stěnu a péči 
o čistotu města. Zároveň bylo poukázáno na nutnost komplexní a od-
borné péče o zeleň ve městě (zachování lip na náměstí) a vybavení 
města odpadkovými koši na psí výkaly, případně důslednou kontrolu 
nad majiteli psů. 

Projednání týkající se ostatních oblastí proběhlo již bez dalších při-
pomínek. Ve jménu vzdělávání byl vznesen požadavek na rekonstrukci 
a modernizaci objektů vzdělávacích zařízení a jejich zázemí a na optima-
lizaci sítě škol v závislosti na demografi ckém vývoji. Účastníci hledající 
problémy v oblasti sociálních věcí zdůraznili potřebu volnočasového 
klubu pro neorganizovanou mládež a potřebu bydlení v krizových si-
tuacích. Z oblasti zdravotnictví vzešel návrh na zachování služeb LSPP 

a řešení nedostatku dětských a zub-
ních lékařů. Ve věci veřejné správy, 
strategického rozvoje a urbanismu 
padla volba na problém vzájemné 
komunikace veřejnosti a radnice 
a urbanismu, který by měl být cit-
livý k životnímu prostředí. Oblast 
zemědělství a života na venkově ne-
byla zastoupena žádným z účastníků, 
a tak o problémech hlasovali všichni 
společně. Byla vyhlášena pouze nut-
nost podpory životních podmínek na 
venkově (místních částech) a tato 
podpora by se měla týkat především 
bydlení a dopravní přístupnosti. 

Tyto projednané návrhy byly ná-
sledně sepsány a účastníci dostali 
příležitost hlasovat ještě jednou 
sami za sebe, každý celkem dvěma 
hlasy. Níže přiložená tabulka obsa-

huje seznam všech stanovených problémů i se závěrečným hodnocením 
jednotlivců. Podle počtu bodů bylo vybráno deset největších problémů 
města Velké Meziříčí:
 1. Péče o čistotu města
 2. Rozvoj cyklistické dopravy s důrazem na bezpečnost
 3. Volnočasový klub pro neorganizovanou mládež
 4. Protihluková stěna
 5. Rozšíření možnosti využití volného času (kultura) pro střední školy 

a seniory
 6. Bydlení v krizových situacích
 7. Řešení nedostatku dětských a zubních lékařů
 8. Rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacích zařízení a jejich 

zázemí
 9. Vzájemná komunikace veřejnosti a radnice
10. a) Nové kapacity pro sport (multifunkční zařízení)
 b) Urbanismus – citlivě k životnímu prostředí

Tyto výsledky budou dále zpřístupněny široké veřejnosti formou an-
kety a obyvatelé Velkého Meziříčí tak dostanou příležitost o problémech 
hlasovat. 

Pro účastníky bylo předem připraveno občerstvení a jednotlivé stoly 
byly dostatečně informačně i materiálně vybaveny. Jednání bylo ukon-
čeno losováním tomboly a výherci byli odměněni cenami, které k akci 
zprostředkovalo Středisko ekologické výchovy na Ostrůvku.       -MěÚ-

Projednávali Komunitní plán zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí

Trápí nás nečistota ve městě, cyklostezky i málo lékařů

Doba, kdy hlavním a někdy 
téměř jediným úkolem dobrovol-
ných hasičů bylo hašení požárů, je 
dávnou minulostí. Dnes se podílejí 
na celé řadě nejrůznějších zásahů 
a činností, které vyžadují vysokou 
odbornost. 

V měsíci září se členové jednot-
ky SDH města Velká Bíteš cvičili 
ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel, což za-
končili víkendovým soustředěním 
20.–21. září 2008, kdy se intenzivně 
teoreticky a prakticky obeznámili 
se základy předlékařské první po-
moci, taktiky při zásahu u dopravní 
nehody, psychologickými aspekty 
záchrany, právy a povinnostmi zá-
chranáře. Byli seznámeni s vyba-
vením CAS 20 MAN TGM 18.330 
4×4 BB. Vozidlo je vybaveno vy-
prošťovacím zařízením LUCAS, 
variantou pro dvě vyprošťovací 
zařízení současně (rozpínák, nůž-
ky) s dvojitým hadicovým navijá-
kem (připojení rychlospojkami) 
a motorovou pohonnou jednotkou, 

VRVN-1, plně vybaveným zdra-
votnickým batohem Paramedic, 
svinovacími nosítky SKED a jed-
noduchým kyslíkovým záchranář-
ským přístrojem SATURN OXY. 
Dále byli proškoleni v používání 
automatického externího defi brilá-
toru, který je novinkou ve vybavení 
požární stanice. 

Hasiči nacvičovali vyprošťo-
vání a manipulaci se zraněnými 
osobami, prováděli laickou re-
suscitaci i resuscitaci za použití 
kardiopumpy, AED, ručního dý-
chacího přístroje včetně zajištění 
dýchacích cest. Dále navštívili 
výjezdové středisko Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina 
Velké Meziříčí, kde byli proško-
leni o vzájemné spolupráci mezi 
ZZS a hasiči při zásahu. Na závěr 
obdrželi členové osvědčení od 
Českého červeného kříže – držitele 
Evropského certifi kátu pro výuku 
první pomoci (EFAC). Sponzorům 
tímto velice děkujeme.     

 SDH Velká Bíteš

Nová odbornost jednotky SDH 
města Velká Bíteš 

Kolaps v dopravě 
Naprosto zbytečný kolaps v dopravě ve Velkém Meziříčí 3. 10. odpo-

ledne. Kolona pomalu jedoucích vozidel ve směru od Jihlavy sahala až 
za nájezd na dálnici u Jestřábce (projetí VM trvalo více jak 1,5 hodiny) 
a přitom stačilo, aby se policie státní nebo páni městští strážníci posta-
vili na křižovatky a místo semaforů začali řídit dopravu sami. Tak by se 
minimálně 2× až 3× zrychlil průjezd městem. (Vždyť např. v intervalu 
zelené na křižovatce od Mostišť projela pouze 2 vozidla, zatímco ve 
směru od Jihlavy stála celá kolona.) Ovšem postavit se na křižovatku 
a řídit provoz je již určitá práce. Takže páni městští strážníci raději chodí 
po parkovišti a sledují, zda náhodou někdo neprojede po Paloukách nebo 
vybírají pokuty za špatné nastavení parkovacích hodin na Novosadech, 
ale vůbec nejraději se vozí ve služebním autě. Rovněž státní policie, která 
byla na stav upozorněna, přislíbila, že se na situaci podívá. Myslím si, že 
se podívala akorát z okna, protože pro zlepšení situace nic neudělala.   -pe-

Zpěvák a tanečník Tomáš Be-
roun přijel 30. září koncertovat na 
domácí půdu do Velkého Meziříčí 
v rámci akce Den s paralympiky. 
Přivezl s sebou svoji novou kapelu 
Eclipse složenou z mladých talen-
tovaných muzikantů, které spojuje 
cit pro kvalitní nepovrchní hudbu. 
V Jupiter clubu se tak představili 
již zmiňovaný Tomáš Beroun, 
který z našeho města pochází. 
Beroun v kapele nejen zpívá, ale 
podílí se na repertoáru i autorsky. 
Vedle něj na kytaru zahrál Jakub 
Juránek, jenž v kapele působí také 
jako autor a zpěvák. Dalším, kdo 
se z nového uskupení představil, 

Tomáš Beroun představil kapelu Eclipse
byl kontrabasista a baskytarista 
Martin Kapusnik, který pochází ze 
Slovenska. Za bicí usedl Otto Hejnic. 
Ten koncertoval nějaký čas různě po 
světě, a také strávil dva roky v an-
gažmá v USA. A konečně na piano 
zahrál Vít Křišťan, jenž v současné 
době studuje první ročník oddělení 
jazzového piana na Univerzitě im. 
Karola Szymanowskiego v polských 
Katowicích u profesora Wojciecha 
Niedziely. Všichni tito hudebníci 
společně připravili posluchačům 
více než hodinový koncert v at-
mosféře jazzové harmonie. Právě 
v duchu moderního jazzu se totiž 
tvorba Eclipse ubírá. Sami muzi-

kanti své hraní nedokážou zařadit 
do nějaké škatulky. „Naše hudba 
vychází z jazzové harmonie a je 
hlavně hodně o pocitech. Ze stylů 
je tam od každého trochu,“ sdělil 
Tomáš Beroun a dodal, „víme, že 
naše hudba neosloví úplně všechny 
tady v sále, a proto jsme zvědaví 
na vaše reakce. Rozhodně jsme ale 
rádi, že vám tady ve Velkém Meziříčí 
můžeme zahrát.“ Mimo to také To-
máš Beroun pozdravil v obecenstvu 
děti z Dětského střediska Březejc. 
Mezi návštěvníky také vedle To-
mášovy rodiny a přátel nechyběli 
ani klienti z ÚSP Křižanov, z Den-
ního stacionáře Nesa či členové HSC 
Velké Meziříčí. Repertoár kapely 
Eclipse, který mohli posoudit i Vel-
komeziříčští, je především z jejich 
vlastní autorské dílny. Zazněly tak 
například písničky Tiše tu stojím, 
Bublifuk či Dáváš mi stín. Pro za-
jímavost – dvě posledně jmenované 
skladby od autorů Tomáše Berouna 
a Jakuba Juránka postoupily do 
semifinále soutěže Česko hledá 
písničku. Z převzatých se mohli 
přítomní zaposlouchat například 
do skladby Muntula Moto od jazz-
mana Richarda Bona či do další od 
Stevieho Wondera. 

Akci podpořil kraj Vysočina 
a město Velké Meziříčí, o skvělý 
zvuk se postarala velkomeziříčská 
fi rma Music Data.

Text a foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčská trampská a country kapela Weget si 
čas od času dává dostaveníčko v restauraci na Fajtově 
kopci, kde hraje jak pro svoje potěšení, tak pro své 
příznivce. Minulý pátek večer to bylo právě deset let, co 
se členové se svými fanoušky v tamních místech schá-
zejí. A kapela zmíněné výročí také náležitě oslavila. 
Z rukou manažera Ski klubu Jiřího Pálky a jeho kolegů 
– Mexičanů na jeden večer – převzala ocenění Zlatý 
krák za dlouholeté hraní a spokojenost – především 
fanynek. Tak to alespoň prezentoval kapelník Jaroslav 
Pavlas, k němuž se přidali i ostatní, kteří cenu uvítali 
s radostí. Jak by také ne. 
Byla totiž k snědku. Zla-
tý krák nebylo nic jiného 
než tlačenka ve tvaru ko-
houta, jemuž ocasní pera, 
křídla i hřebínek tvořil 
špek obalený v mleté 
červené paprice. 

Pro Wegeťáky, jak 
jim důvěrně říkají jejich 
přívrženci, to ale nebylo 
zdaleka první ocenění, 
které na Fajťáku dostali. 
„Jsou držiteli Měděného 
slavíka za šíření country 
muziky ve zdejších luzích 
a hájích, ale získali také 
cenu Křišťálové poháry 
za čirý přednes tramp-
ských písniček,“ přiblížil 
s humorem sobě vlastním 
Jiří Pálka. Ten prozradil, 
že další překvapení 
chystá.

A jak na několikáté 
uznání reagoval lídr ka-

Kapelník skupiny Weget Jaroslav Pavlas (vlevo) přebírá cenu Zlatý krák za dlouhole-
té hraní na Fajťáku od Jiřího Pálky ze Ski klubu (zcela vpravo).   Foto: Iva Horká

Weget hraje na Fajťáku už deset let
pely? „Velmi si ho vážíme a doufáme, že důvěru v nás 
vloženou nezklameme a budeme přinášet i nadále 
radost z muziky, kterou hrajeme,“ dodal s úsměvem 
J. Pavlas, v jehož hudebním týmu exceluje také osma-
osmdesátiletý houslista Ladislav Krevňák.

Kromě skupiny Weget se jako hosté na Fajtově kopci 
blýskli také bluegrassová kapela Fox z Polné a zdejší 
mladí muzikanti, kteří si říkají Seskupení Od chcíplýho 
psa. Ti kromě jiného zahráli například skladbu od sku-
piny Traband či od Petra Kůse z cédéčka Fámy.

Iva Horká

Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst (vpravo)   Foto: -ivh-

Akce na ostro.                                                            Foto: SDH Velká Bíteš
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Profesor Jan Švejnar
Velmi si vážím pana senátora Josefa Novotného. Reprezentuje v politice
slušnost a prosazuje důležité zájmy občanů a státu. Je modelovým pří-
kladem nezávislého senátora.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
profesor Univerzity Karlovy a katolický kněz

Senátora Josefa Novotného si nesmírně vážím pro jeho odvahu, čestnost a ne-
úplatnost. Uprostřed smutné doby, v níž tolik lidí vinou nezodpovědných a bez-
charakterních politiků  ztrácí důvěru v demokratický systém, dává Josef Novot-
ný soustavně svým důsledným bojem proti korupci  cenný příklad „hrdinství
všedního dne”. Morální zdraví společnosti, ba samo její přežití stojí na určitém
počtu spravedlivých ve veřejném životě  -  a senátor Josef Novotný bezesporu
k takovým lidem patří. Senát má smysl jen tehdy, zasedají-li v něm lidé jako on.
Jednoznačně podporuji jeho znovuzvolení.
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xx

x

Ing. Jiří Vítek, přednosta Železniční stanice Žďár n.Sáz. v. v.
S panem senátorem jsem se poprvé setkal jako přednosta železniční
stanice ve Žďáru. Přišel se zeptat na naše problémy, a jak může pomoci.
Nikdy jsem ho neviděl řečnit při slavnostních dokončeních akcí ČD, kde
jiní politici pronášeli plamenné projevy a konzumovali přichystané ob-
čerstvení, aniž by se o něco zasloužili. Tím pro ně, na rozdíl od pana se-
nátora, zájem do dalších oslav zase skončil.

Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana kraje Vysočina
Senátor Josef Novotný pracuje od počátku v dopravní komisi našeho
kraje, kde, vzhledem ke znalosti prostředí, obhajuje zejména opravy
a rekonstrukce silnic na okrese Žďár nad Sázavou a napojení odlehlej-

ších částí. Cením si jeho koncepční práce, je to
člověk, který upřednostňuje dlouhodobé cíle, ak-
tivně spolupracuje na tématech, které zajímají ob-
ce a jejich obyvatele. Jako senátor a bývalý sta-
rosta obcím významně pomohl při prosazení roz-
počtového určení daní.

MUDr. Jindřich Hauk, 
primář dětského oddělení Nemocnice 

Nové Město
Pana senátora Josefa Novotného si vážím pro je-
ho cílevědomost a nasazení pro dobrou věc. Zau-
jal mě tím, že vedle ekonomických potřeb klade
důraz na morální principy a priority. Pro občana je
dobře čitelný a pravdu říká vždy nahlas. Toto jsem
vnímal již v postojích komunálního politika a těší
mě, že zůstal stejný i ve "vysoké" politice. Pan se-
nátor ve mně uchovává naději, že i v politice může
člověk zůstat čestný.

Miloš Kalina, podnikatel, Bystřice nad Pernštejnem
Hrdě se hlásím k Moravě, ale jsem typický Čech. Pomlouvám, závidím
a toužím potrestat něčí úspěch. Jednou ale udělám výjimku, Josefa No-
votného znám od školních let. Nebudu trestat jeho úspěchy, je totiž pra-
covitý, lidem pomáhá a hlavně umí držet slovo! Budu ho volit do Senátu!

Rádi vám poradíme s výběrem rostlin pro vaši zahradu.
Nabízíme okrasné dřeviny, trávy a trvalky.
Od pol. října ovocné dřeviny a dušičkové aranžmá.

Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18

Vídeň 91, tel. 731 507 260, v.rozmarinova@seznam.cz

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a nemusíte dokládat faktury!

Peníze dostanete přímo na váš účet!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM

pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Nepůjde el. proud
dne 8. 10. 2008 od 7.30 do 14.30 
hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: ul. Spor tovní 
(u areálu Zdraví), Hotelová škola 
U Světlé, Mateřská škola Sportov-
ní, Lesní (zahrádky).
Děkujeme za pochopení.    -E.ON-

Zubní
pohotovost

11. 10. MUDr. Vladimíra Jelínko-
vá, Tyršova 223, Velká Bíteš
12. 10. MUDr. Eva Peňázová, 
Vratislavovo nám. 12, Nové Město 
na Moravě

Žiji tu s vámi.
Rozumím vašim potřebám.

JOSEF MACH
KDU-ČSL
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www.josefmach.cz

Zveme vás na setkání 
s kandidátem do Senátu 

Josefem Machem 
a jeho hosty,

které se koná 13.10. 2008
od 14 hodin na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Pana Josefa Macha přijdou podpořit:

VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU
Vlasta Parkanová 

ministryně obrany
Jan Kasal 

místopředseda Poslanecké 
sněmovny

Jaroslav Hulák 
člen Rady kraje Vysočina

František Bradáč 
starosta Velkého Meziříčí

Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina

Pavel Pešek, radní Velkého Meziříčí

Hudební produkce: Muzikanti Ladislava Prudíka
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren
a systémů „na klíč”, přijme do pracovního poměru:

Mechanik strojních a elektronických součástí
Požadavky: 
– vzdělání v oboru
– znalost NJ nebo ANJ na komunikativní úrovni podmínkou
– zkoušky  slaboproud, silnoproud
– svářečský kurz výhodou, není podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook (běžná znalost)
– řidičský průkaz sk. B
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nástup možný ihned, fl exibilní pracovní doba.

Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem 
na adresu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. se sídlem ve Velkém Meziříčí,
dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč”, 
přijme do hlavního pracovního poměru:

Stavební inženýr – Projektant
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí, povolení, 
vedení a organizace projektu a stavebního procesu, kontakt s doda-
vateli, příprava smluv atd.

Požadavky: 
– vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ aktivně výhodou, není podmínka
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad podmínkou
– práce s PC – Microsoft offi ce, Outlook
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nástup možný ihned, velmi dobré fi nanční ohodnocení. 

Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem na 
adresu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

Žaluzie,

Caha, tel.: 602 950 763.

Městský psí útulek daruje
2 štěňata – fenku a pejska – menšího vzrůstu.

Tel.: 723 778 248.

přijme

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA

Požadavky:  vyšší odborné vzdělání
  samostatnost a spolehlivost
  uživatelská znalost PC
  řidičský průkaz skupiny B výhodou
  komunikační a organizační schopnosti

Nástup 1. 1. 2009
Vaše nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
nejpozději do 15. 10. 2008 na výše uvedenou adresu

nebo e-mail: pavlicek@jednotavelmez.cz.

oznamuje změnu tel. čísla:
Kaštan 772 095 990.

Prodám

■ Brambory dobré chuti, vhod-
né k uskladnění, ruční sběr. Cena 
5 Kč/kg. Odpad 1 Kč/kg. Tel.: 
733 530 355.
■ Pásový masážní přístroj. Čtyři 
pásy, dvě rychlosti. Ocel + fi alový 
plast. Původní cena 3.299 Kč, nyní 
1.700 Kč. Tel.: 604 632 120.
■ Ford Fiesta, barva bílá, r. v. 1996, 
najeto 107 000 km, stav velmi dobrý, 
nízká spotřeba, 5× dveře, cena do-
hodou. Brambory na uskladnění, jak 
červené tak bílé. Tel.: 739 619 677.
■ ETZ 150, nová černá metalíza, 
nová baterie, nová STK, hranaté 
světlo, maska, bez blinkrů. Cena 
9.000 Kč. Tel.: 773 668 202.
■ Černá štěňata německého ov-
čáka, narozená 19. 8. 2008. Tel.: 
606 940 986.

■ Pět kusů zimních pneumatik 
Barum Polaris 2, rozměr 165/80 
R 13 83 T M + S včetně namonto-
vaných ráfků na Škodu 120, 125 
(pouze vcelku, hloubka dezénu 6 
až 7 mm – cena za kus 1.500 Kč). 
Samotné pneumatiky lze použít 
také na Škodu Favorit, Forman 
a Felicii. Dále prodám L + P 
blatník na Škodu 125 L, verze M1 
(nové) – cena za kus 500 Kč. Tel.: 
731 467 892.
■ Lyže 110 carwing + lyžáky č. 
21, chlapecké brusle č. 40. Tel.: 
602 782 393, 566 524 365.
■ Tmavý pánský oblek pro-
dloužený, vel. 106, OP Prostějov, 
užívaný pouze do tanečních. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 776 654 833.
■ Průtokové ohřívače na vodu, 
2 ks, ohřev přes 35 m měděných 
trubek. Objem 110 l. Cena za kus 
3.000 Kč. Tel.: 604 549 939.

(Pokračování na starně 7.)

Skupina Járy Kaštana

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

Firma D1 CARS s.r.o. se zaměřením na prodej nových 
vozů a zánovních vozů hledá pro svůj rozšiřující se 
kolektiv:  

kontakt: info@d1cars.cz, tel.: 724 560 249

- asistentku
- pracovníka na přípravu vozidel

Kontakt: p. Procházková

tel.: 602 325 108

Dodáváme kompletní zařízení

vyvíječe páry, pračky,

sušičky, mandly,

žehličky, žehl. stoly a prkna.

●



mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Padaná jablka, kvalitní a nena-
hnilá. 1 kg/1 Kč. Tel.: 608 038 550.
Nemovitosti

■ Prodám garáž v Čechových 
sadech. Tel.: 608 537 079.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,965 mil. Kč. RK 
nevolat! Tel.: 602 948 306.
■ Mám zájem o koupi nebo pro-
nájem garáže v ulicích Na Výslu-
ní, Gen. Jaroše a okolí. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 731 082 927.
■ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 ve 
VM. Tel. po 19. hodině 731 200 092.
■ Prodám dům v ul. Podhradí, 
Velké Meziříčí. Tel.: 777 575 511.

Otázka tolik diskutovaná právě 
v tomto období. Někteří z nás 
podzim milují pro svoji pestroba-
revnost, jiní jej nemají příliš v lásce, 
protože s ním přichází nestálé a ne-
vlídné počasí s velkými teplotními 
rozdíly. Náš organizmus to nemá 
v tomto období vůbec jednoduché 
právě kvůli teplotním rozdílům 
nebo proto, že prostě jen ráno ne-
odhadneme, co si vzít na sebe. Aby 
byl náš organizmus lépe připraven 
odolávat chladnému počasí, dopo-
ručujeme jej podpořit některými 
bylinkami. Jsou to rakytník řešetlá-
kový, třapatka nachová a vilcacora. 

Rakytník řešetlákový – tuto mimořádně zdravou rostlinu v knihách 
o bylinkách většinou nenajdeme. V posledních letech i k nám pronikly 
informace o až téměř zázračných léčivých schopnostech rakytníku. Tato 
rostlina vyniká mezi léčivými rostlinami mimořádným obsahem deseti 
vitamínů – antioxidantů A, skupiny B, C, E, F, K, patnácti stopových prvků, 
oleje a dalších aktivních látek. Rakytník má značné biostimulační účinky, 
výrazně podporuje imunitní systém a je vhodný při rekonvalescenci. Podpo-
ruje tvorbu žluči a trávicích enzymů, stimuluje činnost jater a plic a reguluje 
krevní oběh. Pomáhá tedy při plicních nemocech, léčí žaludeční vředy 
a různá kožní onemocnění včetně akné, je schopný tlumit bolest. Rakytník 
také zabraňuje vypadávání vlasů. Vynikající je pro očistu organismu od to-
xických zplodin, dále rozpouští hleny, zlepšuje stav kloubů při revmatizmu, 
vykazuje i protinádorové účinky. Používá se k léčbě ekzémů i hemoroidů. 
Rakytník řešetlákový patří mezi léčivé rostliny tradiční indické, tibetské 
i mongolské medicíny. V Indii je džem z rakytníkových plodů považován za 
prostředek proti chudokrevnosti a celkové ochablosti organizmu (asténii). 
Jeho používání bylo známé i ve starověké Evropě. Ve starém Řecku i Římě 
lidé znali jeho povzbuzující účinky. Vojáci Alexandra Makedonského prý 
užívali různých částí rakytníku proti únavě. Ve sportu je používám jako 
povolený doping, je také součástí stravy astronautů při kosmických letech. 
Velký boom v současné době zažívá v USA – jsou známy první pozitivní 
výsledky při léčbě rakoviny děložního čípku.

Echinacea, přírodní antibiotikum a prostředek proti infekci, pomáhá 
ničit bakterie i viry v organizmu. Působí tak, že stimuluje buňky imu-
nitního systému, které jsou klíčovou zbraní v boji proti infekci. Navíc 
podporuje v buňkách tvorbu přirozené protivirové substance zvané in-
terferon. Zabíjí bakterie a viry, redukuje alergie a nevídaně posiluje náš 
nespecifi cký imunitní systém, jehož včasná reakce na viry je rozhodují-
cí v době epidemií podzimních nemocí. Echinacea sehraje významnou 
roli při některých recidivujících nemocech, jako je zánět dásní, infekce 
močových cest a zánět středního ucha. Někdy se také používá při léčení 
streptokokových a stafylokokových infekcí, u herpetických infekcí, jako 
je pásový opar nebo herpes simplex, a při zánětech průdušek a vedlejších 
dutin nosních. Mezi autoimunní choroby, při nichž se může echinacea 
uplatnit, patří lupus, roztroušená skleróza, revmatická artritida aj. Určitý 
vliv může snad také mít na některé formy rakoviny, zvláště u pacientů 
s porušenou imunitou po chemoterapii a ozařování.

Počátky Vilcacory jako léčivé rostliny spadají přibližně do doby před 
2 000 lety. Moderní historie však objevuje léčivé účinky vilcacory tepr-
ve v 60. letech 20. století. Od té doby známe první etnofarmakologické 
způsoby užití a proběhlo první stanovení obsahu aktivních látek. K první 
komplexní studii, která měla za následek prodej prvních extraktů z vilca-
cory v Rakousku a SRN, došlo teprve počátkem 70. let. Rychle se šířící 
pověsti o jejím téměř zázračném působení podnítily zájem o tuto rostlinu 
u farmaceutických fi rem po celém světě. Významná imunostimulační 
aktivita je pravděpodobně výsledkem působení celého komplexu látek, 
přesto výjimečné účinky jsou připisovány především alkaloidu isopteridi-
nu. Triterpenoidní alkaloidy a glykosidy guinovikové kyseliny prokazují 
zřetelnou antivirózní aktivitu. Vilcacora se užívá při léčbě zánětlivých 
nemocí, astmatu, revmatizmu, artritidy, menstruačních poruch, infekcí 
močových cest a žaludečních vředů. V některých oblastech se užívá při 
léčbě duševních onemocnění, ale také jako preventivní, regenerační, 
protialergický a tonizující prostředek. Má silné stimulační, regenerační 
a antioxidační vlastnosti, čímž ochraňuje a zlepšuje funkce organismu 
proti nepříznivým vlivům prostředí.                                                   -pi-
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

Prodám

(Pokračování ze strany 6.)
■ VW Golf 2 1,6 diesel, r. v. 1984, 
šedá metalíza, STK 5/2009, cena 
24.000 Kč. Tel.: 604 549 939.
■ Brambory, odrůda Laura (čer-
vené, žlutomasé, velmi dobré na 
uskladnění). Cena 6 Kč/kg. Baleno 
po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ Peugeot 205 1.8 D, r. v. 1989, 
šedá metalíza, 5 dveří, GO náprav, 
rozvody, STK + emise 10/2009, rá-
dio, gum. rohože, sada zimních kol 
+ náhradní díly, slušný stav, cena 
16.000 Kč. Tel.: 776 634 525.
■ Rohovou kuchyňskou linku, 
kombinovaný sporák hnědé barvy, 
skříň – půl šatní, půl policová, výš-
ka 140 cm. Tel.: 776 703 818.
■ Levně starší obýv. pokoj – se-
kretář, knihovnu, skříň. Nábytek 
je světlý, leštěný, zachovalý. Tel.: 
776 029 416.
■ Pařák pozinkovaný na vaření 
brambor, objem 80 l, málo použí-
vaný. Kamna Petry. Hrnec smalto-
vaný, objem 50 l. Tel.: 605 739 926 
(ráno a večer).
■ Přívěsný vozík za OA na 
velkých kolech 14 s blatníky vně 
korby, 150×90×30, s deklem korby 
a plachtou. Obě čela otevírací, par-
kování „stoják“. Technický průkaz 
včetně osvědčení do dubna 09 
(400 kg – 80 km/h). Převod hradím. 
Cena 6.800 Kč. Tel.: 604 110 773.
■ Škodu Felicii 1.3 LX , r. v. 
1996, barva tmavě modrá, najeto 
153 000 km, nebouraná, nově TK do 
8/2010, velmi zachovalý stav interi-
éru, nové brzdy, mech. zabezpečení 
CONSTRUCT. Tel.: 721 115 741.
■ 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.
■ Klavír – pianino ruské výroby. 
Vhodné pro začátečníky. Cena 
5.000 Kč. Tel. od 19. do 20. hodiny 
732 181 331. 
■ Topnou naftu, cca 100 l, domácí 
vodárnu v chodu. Tel.: 608 344 164, 
776 244 164.
■ Strojek na uzavírání i ořezá-
vání plechovek (konzerv), průměr 
10 cm. Tel.: 721 776 216.
■ Malý motocykl Jawa 20 Pionýr. 
Tel.: 721 776 216.
■ Kotoučovou pilu s vozíkem 
vč. pily 300 mm, stůl asi 1×1 m na 
220 V, výroba Německo, super cena 
7.500 Kč. Tel.: 774 868 024.
■ Pultovou mrazničku Calex 
120, cena 500 Kč. Funkční. Tel.: 
776 702 730.

Firma
DVOŘÁK – TRUCKS
přijme do pracovního poměru 

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

– automechanika

Tel.: 604 897 679, dvorak@trucks.cz

Přijmeme řidiče
s řidičským oprávněním 

sk. C, s platným
profesním průkazem.
Nástup možný ihned.

– fi remní benefi ty
– stravenky
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní a životní pojištění
– možnost tuzemské firemní 

rekreace
– pracovní doba 5.30 – 14.00 h

Informace na tel. čísle: 
566 523 245,

mobil: 724 281 452.

Firma ROSE-M,
prodejna oděvů, Náměstí 84

Po–Pá 8–17
So 8–11
tel.: 566 520 355

ve Velkém Meziříčí.

zřizuje

www.internetjob.cz/power

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.

Zveme vás do prodejny

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)

Nabízíme se slevou 10 %
Darjeeling Castleton 

SFTGFOP I
Darjeeling Jungpana 

FTGFOP I

Se slevou 20 % nabízíme 
vybrané druhy kávy.

■ Macešky, k odběru od října 2008 
a na jaře 2009. Tel.: 737 767 876.
■ Cca 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.
■ Brambory na uskladnění , 
350 Kč/q. Volat po 18. hodině. Tel.: 
721 766 065.
■ Škodu 130 L, STK do 8/2010, na 
náhr. díly. Tel.: 566 524 309.
■ Žulové kostky 10×10, ocho-
zené, cena 6 Kč/ks. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ Pět let starou zachovalou kom-
binovanou chladničku Polar CZ 
200. Objem chladničky 137 l, 
mrazničky 50 l. Cena 1.500 Kč. 
Motorovou pilu Husqarna, nový 
řetěz + lišta + řetěz. věneček. 
Funkční. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 639 407.
■ Brambory konzumní , ruč-
ní sběr, možnost dovozu, cena 
400 Kč/q. Tel.: 774 524 376.
■ Valacha, 1,5 roku starý, tmavý 
hnědák. Matka ČT – otec Hors Pint. 
Neobsednutý. Cena 20.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
733 259 146.
■ Prodám štěňata německého 
ovčáka , odběr od 10. 10. Tel.: 
566 544 554.
Koupím

■ Levně starší funkční lednici. 
Tel.: 776 259 950.
■ Předválečnou motorku nebo 
díly. Tel.: 777 575 511.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Tel.: 606 662 872.
■ Prodám stavební pozemek 
s hrubou stavbou, platné stav. po-
volení. Obec Osové. Cena dohodou. 
Kontakt: eco@chello.at.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
Pronájem

■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 18. hodině 
776 343 319.
Různé

■ Najde tmavovlasý 38/170 milou 
a sympatickou ženu k vytvoření 
hezkého vztahu? Dvě děti nejsou 
překážkou. Tel.: 721 964 579.
■ Hledám někoho na úklid sněhu 
v Kolmé ul., listopad – únor, 1 tý-
den, 1× za 6 týdnů. Bližší informace 
na tel. 728 323 099.
■ 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.

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu sportovního areálu 

na pozemku parc. č. 134/14 o výměře 13 971 m2, parc. č. 134/19 o vý-
měře 916 m2 k. ú. Lhotky. Pronájem pozemků se zveřejňuje za účelem 
provozování a dokončení sportovního areálu.

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

Zveřejnění 6. 10. 2008               Ing. František Bradáč, starosta města

Použité od potravin, zcela nezávadné,
vhodné na kvas, obilí, vodu apod. 

Tel.: 608 038 550

Prevence proti virovému onemocnění hepatitidou typu A „žloutenka“ 

V současné době se na území ČR objevilo vyšší procento nakažených 
pacientů onemocněním hepatitidou typu A (žloutenka). Je to sice nej-
mírnější ze známých typů hepatitid, ale přesto může vyřadit člověka na 
dlouhou dobu z běžného života. Zdravý člověk se může chránit pouze 
prevencí, a to především posílenou dezinfekcí pokožky rukou na frekven-
tovaných místech. Je třeba v těchto případech zvýšit kvalitu a frekvenci 
úklidu a používat dezinfekční prostředky, které deklarují virucidní účinky 
na hygienických zařízeních.

Doporučené výrobky:
CLEAMEN dezi S – roztok 1 l
CLEAMEN dezi PP – roztok 1l / 5 l
KRYSTAL SANAN – roztok 1l / 5 l / 25 l
CLEAMEN 580 – dezin. tekuté mýdlo 5 l

Veškeré doporučené výrobky k dostání v prodejně:
AUTOCOLOR František Šoukal, Třebíčská 474, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel./fax: 566 521 065, www.autocolor.cz

Výběrové řízení
Ředitel Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí vypisuje výběrové 
řízení na obsazení dvou pracovních míst zaměstnance pro správu 
daní v oddělení vyměřovacím a vymáhacím, z toho jedno místo na 
zástup za mateřskou dovolenou.
Výběrové řízení se bude konat v úterý 25. listopadu 2008 v 8 hodin 
v zasedací místnosti FÚ ve 3. patře budovy a bude sestávat z písemné 
a ústní části.

Požadavky:
○ vzdělání minimálně úplné SŠ nejlépe ekonomického směru
○ znalost daňových zákonů, zejména k dani z příjmů, z přidané 

hodnoty, dani silniční a zákona o správě daní a poplatků
○ znalost zákona o účetnictví a dalších předpisů k účetnictví fi rem 

a daňové evidence
○ přiměřeně též znalost obchodního a občanského zákoníku
○ samostatnost, komunikativnost, schopnost asertivního jednání
○ dobrý písemný a ústní projev
○ dobrá znalost práce na PC
○ bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ke dni nástupu)
○ praxe v oboru výhodou

Platové zařazení 9. třída dle nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném 
znění v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi. Termín nástupu 
1. 2. 2009. Uchazeči o účast na výběrovém řízení mohou podat pí-
semnou přihlášku včetně strukturovaného životopisu do 15. 11. 2008 
na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí.   Ing. Karel Štourač, ředitel
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HÁZENÁ

HOKEJ – MLÁDEŽ

BENFIKA

FOTBAL – BORY

FOTBAL – MLÁDEŽ

Tatran Bohunice – FC VM st. 
dorost 3:3 (3:1)
Střelci: 3× Petr Koníř. Sestava: Si-
mandl – Večeřa J., Kerouš, Večeřa 
Z., Nožička R. – Liška, Budzinský, 
Smejkal E., Vítek – Koníř, Denev. 
Rozhodčí: Vostrejš, – Sedlák, Kolář
Netradičně v neděli ve 13.45 hrál 
starší dorost na hřišti Tatranu Bo-
hunic. Soupeř byl na pátém místě 
a poslední tři kola neprohrál. Zápas 
začal ještě o 15 minut později z dů-
vodu pozdního příchodu hlavního 
rozhodčího.
Úvod zápasu našim dorostencům 
moc nevyšel. V 5. minutě se soupeř 
ujal vedení, když obešel po lajně J. 
Večeřu a přihrál do vápna na volné-
ho útočníka a střela skončila u tyče 
naší branky. Pak jsme sice přejali 
iniciativu my, ale další gól dali opět 
v 10. minutě domácí po skrumáži 
před brankou. Snížení na 2:1 zařídil 
Koníř střelou z 25 m k tyči. To naše 
kluky zvedlo, vytvořili si několik 
šancí, ale paradoxně další gól opět 
přidal v 29. min soupeř. Po autovém 
vhazování se míč odrazil do vápna 
a opět nepokrytý domácí hráč trefi l 
míč k tyčce branky. V 38. min se 
prosadil opět Koníř, kdy milimet-
rovou střelou křížem brankoviště 
snížil na poločasových 3:2.
Druhý poločas byl z naší strany 
úplně něco jiného. Kluci pokrývali 
hráče, kombinovali výborně po 
křídelních prostorách a měli prostě 
převahu, která vyústila k vyrovná-
ní. V 81. minutě se to opět podařilo 
Konířovi, který se nejlépe zoriento-
val ve vápně po rohu Budzinského. 
Remíza byla určitě spravedlivým 
vyjádřením průběhu utkání. Kluci 
zaslouží pochvalu za, to že dokázali 
otočit nepříznivý stav.          -sme-
TJ Tatran Bohunice- FC VM ml. 
dorost 3:0 (0:0)
Diváci: 40. Sestava: Homola – Partl, 
Kubec, Kozuň ,Wasserbauer – Miš-
kela (75. Jurda), Stávek, Polák, 
Stupka (66. Minařík) – Kuřátko, 
Hladík (53. Liška)
První poločas byl jasně v naší režii. 
Na rohy 7:2 a několik slibných pří-
mých kopů, tím jsme domácí totálně 
zaskočili, ale bohužel branku jsme 
nedali.
Začátek druhého poločasu jsme 
vůbec nezvládli, hned v úvodu 
jsme mohli inkasovat, ale Homola 
držel naše naděje. Pak jsme dostali 
branku (61.) po průniku z levé 
lajny. Nato jsme nepochopitelně 
otevřeli celý střed hřiště a domácí 
nás zamáčkli na naší půlce. V 71. 
min jsme inkasovali podruhé. Po 
vstřeleném gólu jsme ožili, ale 
přišlo to už pozdě. Navíc jsme 
v 76. min zahrávali přímý kop asi 
z 25 m, ale Kubec napálil jen zeď 
a z následného protiútoku jsme 
dostali třetí branku do otevřené 
obrany. Je vidět, že absence na tré-
nincích nám ubírá a nezvládáme 
koncovku utkání.           -kub-
Bystřice n. P. – FC VM st. žáci 
2:0 (1:0)
Rozhodčí: Mach. Počet diváků: 30. 
Střelci branek: 33. a 45. Sestava: 
Řeháček – Bárta, Štefka, Rosický 
(50. Voneš), Bradáč – Krejčí, Po-
korný, Ráček, Chytka – Polanský, 
Komínek. 
Karty a vyloučení: ŽK: 1:2, za hosty 
30. Rosický, 55. Ráček, bez ČK. 
Už příjezd do Bystřice nad Pernštej-

nem nevěstil nic lehkého, protože se 
střetl třetí s první týmem tabulky. 
Domácí se navíc rozhodli odehrát 
utkání na náhradním hřišti, které 
bylo menších rozměrů, zároveň 
bylo i dost podmáčené. V prvních 
minutách si hosté vytvořili mírný 
tlak, domácí spoléhali na rychlé 
protiútoky. První šanci vstřelit 
branku měli naši hráči, ale v 5. 
minutě ze standardní situace Po-
lanský minul branku. Další naše 
šance přišla ve 22. minutě, kdy 
přihrával Komínek a Polanský tvr-
dou střelou těsně minul branku do-
mácích. Domácí se nikam nehrnuli 
a spoléhali na rychlíka Karáska, 
který zaměstnával naši obranu, naši 
obránci v této fázi hry nepustili do 
vážné šance. V 27. minutě se k míči 
protlačil Ráček, přehodil brankáře, 
jenže jeho střelu zastavilo břevno 
domácí branky. Domácí udeřili 
v závěru prvního poločasu, kdy 
Velmez špatně odkopl míč, ten do-
mácí záložník nakopl zpět za naši 
obranu, za kterou si naběhl Karásek 
a špičkou kopačky prodloužil míč 
za zády brankáře Řeháčka.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
opět aktivně, jenže nás přibrzdila 
45. minuta utkání, kdy po faulu 
Bradáče domácí zahrávali stan-
dardní situaci. Na míč nejvýše 
vyskočil brankář Řeháček, jenže 
mu vypadl z rukavic a domácí 
hráč jej bez problémů dopravil do 
naší prázdné branky. Poté jsme měli 
ještě šance. Nejprve v 52. minutě 
pálil Polanský vedle branky. Další 
šance přišla v 55. minutě, jenže 
slabou střelu Komínka brankář 
kryl. Poslední naši šanci měl v 60. 
minutě Ráček. Jeho střela skončila 
nad brankou brankáře domácích. 
V závěru utkání si Bystřičtí už 
pohlídali vítězství, kdy v devíti 
hráčích bránili pokutové území 
a všechny ziskové míče odkopáva-
li na rychlého útočníka Karáska. 
Další branka v utkání nepadla. 
Domácí se tak se po závěrečném 
hvizdu rozhodčího zápasu radova-
li z vítězství a hosté poprvé okusili 
hořkost porážky.                   -dek-
SK Bystřice n. P. – FC VM ml. 
žáci A 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Mach. Branka: Ráček. 
Sestava: Hladík – Horký, Novotný, 
Jůda, Hibš – Chalupa, Vokurka, 
Ráček, Kurečka – Krčál, Liška R. 
Střídali: Singer
Na náhradním, rozměrově menším 
hřišti, se soupeři rozešli smírně. 
První poločas byli naši žáci lepší, 
ale nedokázali využít žádnou svou 
šanci. V úvodu druhé půle nás poslal 
do vedení Ráček, když zužitkoval 
pěknou přihrávku od Vokurky. Za 
chvíli se ve velké šanci ocitl Liška, 
který však neproměnil. Domácí vy-
rovnali, když střelu z 18 metrů hos-
tující obrana tečovala do vlastní sítě.
FC VM ml. žáci B – SK Buwol 
Metal Luka n. J. 4:0 (1:0)
Rozhodčí: Knecht. Branky: Chalu-
pa, Klimeš, Chevalierová, Vokur-
ka. Sestava: Kučera M. – Hlávka 
O., Hlávka R., Smejkal, Minařík 
– Kučera L., Klimeš, Kožený, 
Dvořák – Chevalierová, Šmíd. 
Střídali: Ostrý, Jůda, Singer, Vo-
kurka, Chalupa.
Jednoznačná záležitost našeho béč-
ka, když z mnoha šancí dokázalo 
„pouze“ čtyřikrát skórovat.    -kol-

Přípravka: Bory – Křoví 6:0 (2:0) 
Diváků 50.
Naši byli střelecky slabší než sou-
peř, ale přece výrazně vyhráli díky 
brankáři.
Dorost: Bory – Žďár nad Sázavou 
1:1 (1:1) Diváků 20.
Náš vynikající hráč L. Ochrana 
dal nádhernou branku, ale nako-
nec nás sudí mírně podrazil tím, že 
neodpískal náš jasný gól vstřelený 
střelcem penalty, když jej sám po 
odražení brankářem dorážel. 
Bory A – Bobrová A 3:2 (1:0) 

HANDICAP SPORT CLUB

STOLNÍ TENIS

II. liga ženy
Sokol Karviná – Sokol VM 25:29 
(13:12)
Herně i brankově vyrovnanou 
první část souboje rozehrály lépe 
Velkomeziříčské, když dokázaly 
lépe zužitkovat střelecké příleži-
tosti (1:2,3:5,7:9). Několik zavá-
hání v obraně a zejména zbrklosti 
v útočné fázi, však dokázaly domácí 
hráčky efektivně využít a postupně 
srovnaly brankový poměr (17. min. 
9:9). V závěrečné části prvního 
poločasu měly Karvinské lépe 
organizovanější útočnou činností 
navrch a do poločasu udržely 
i nejtěsnější vedení. Po přestávce 
pokračovaly v herní aktivitě a zís-
kaly si poměrně snadný náskok 
(33. min. 16:13). Následné změny 
v defenzivním rozestavění a zejmé-
na větší agresivita v osobních sou-
bojích, přinesla našemu týmu více 
sebevědomí a brejkové příležitosti. 
Skóre se pak rychle měnilo v náš 
prospěch (16:17,18:22). Domácí 
trenéři reagovali oddychovým ča-
sem. Po něm následovala výhoda 
přesilové hry a snížení brankového 
rozdílu (21:22). Ještěže závěrečnou 
desetiminutovku na rozdíl od před-
chozího domácího souboje zvládly 
svěřenkyně trenéra Tvarůžka tak-
ticky výborně. Především důraznou 
defenzivou již nedaly domácím 
příliš mnoho prostoru k zakončení 
a mohly se po závěrečném signálu 
radovat z vítězství. 7 m – hody 
3/3:6/5, vyloučení 4:3. 
Hrály: Panáková L., Zelníčková 
M. – Hublová H. (8), Plachetská Z. 
(7/5), Hrůzová J. (5), Vidláková R. 
(3), Mejzlíková K. (3), Hammerová 
T. (2), Chlubnová J. (1), Svobodová 
J., Fischerová M. Trenér ing. Tva-
růžek. 

I. liga mladší dorostenky
Sokol Karviná – Sokol VM 23:16 
(10:3)
Velkomeziříčské do utkání vstoupi-
ly daleko aktivněji, žel řada vylože-
ných brankových příležitostí zůsta-
la trestuhodně nevyužita. Domácí 
hráčky přidaly na obranném důrazu 
a držely naše útočné aktivity daleko 
od svojí svatyně. Oba celky zjevně 
trápila koncovka, a tak padla první 
branka utkání až v 9. minutě. Přes-
né zásahy Karvinských a naopak 

pokračující střelecká nemohoucnost 
našich měly vliv i na další vývoj 
prvního poločasu (25. min. 7:1). 
Soupeřky nás v této fázi předčily 
pestrostí útočné hry. Přesná střelba 
ze střední vzdálenosti pak dokonale 
nahlodala naše sebevědomí. Domá-
cí dokázaly lépe zužitkovat rychlé 
akce a v pohodě udržovaly výrazný 
náskok. Po změně stran se změnil 
náš obranný systém. Soupeřky to 
sice zaskočilo, leč postupem času 
dokázaly odhalit skuliny v obranné 
součinnosti a udržovaly si branko-
vý odstup (14:4,16:9,20:16). I přes 
snahu a bojovnost nás tentokrát 
zklamala koncovka, domácí celek 
byl v tomto ohledu jasně lepší 
a po zásluze si připsal bodové 
maximum. 7 m – hody 2/0:3/2, 
vyloučení 2:0. 
Hrály: Simandlová H. – Krato-
chvílová M. (9/2), Rousová N. (3), 
Hammerová P. (1), Salašová I. (1), 
Závišková I. (1), Necidová K. (1), 
Necidová S., Bártová M., Invaldová 
K., Pavlišová A. Trenéři ing. Záviš-
ka, Vidláková R. 

Divize mladší žáci
HK Ivančice – Sokol VM 10:6, 
20:9 (8:4), nájezdy 18:10
Po herně vyrovnaných prvních 
dvou částech již naši hráči nesta-
čili na lépe organizovanou hru 
domácích. 
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (8), Ja-
níček M. (4), Holub J. (2), Lečbych 
J. (1), Stupka T., Fiala M., Drápela 
V., Svoboda F. Trenér L. Šidlo. 

Divize starší žáci
HK Ivančice – Sokol VM 22:25 
(10:15)
Po rozpačitém úvodu převzali naši 
hráči střeleckou aktivitu a postup-
ně si vybudovali vícebrankový ná-
skok. Ve druhé části s přehledem 
kontrolovali průběh, domácím 
dovolili až v závěru korigovat 
výsledný stav. Střelecky se dařilo 
Janu Svobodovi. 
Hráli: Brabec J. -Svoboda J. (13), Ju-
ránek J. (5), Veselý J. (4), Krátký M. 
(2), Horák P. (1), Lečbych J., Fiala 
M., Holub J. Trenér L. Šidlo.   -záv-
POZVÁNKA do sportovní haly 

za Světlou:
Sobota 11. října: 8.00 a 9.15 hodin 
ml. a st. žáci Juliánov, 11.00 hodin 
I. liga mladší dorostenky Poruba, 
13.00 hodin II. liga ženy Poruba B, 
15.00 hodin II. liga muži Juliánov. 

Diváků 160.
V prestižní hře za nádherného 
počasí, ale velkém větru, dává naši 
branku Líbal. Ve druhé půli dává 
v 60. nádherný gól M. Špaček 
a potom v 70. Josef Kozel nádher-
nou střelou zvyšuje. Hosté nás však 
potom málem dotahovali, protože 
jsme trochu herně vypadli. 
Jabloňov – Bory B 3:0
V Jabloňově se nám v posledních 
létech hraje hodně špatně a nezná-
mo proč na ně nemáme. 

-ochr-

TJ Spartak Pelhřimov – HHK 
VM junioři 10:3 (2:0, 5:1, 3:2)
Dalším soupeřem juniorů HHK 
Velké Meziříčí byl TJ Spartak Pel-
hřimov. Do 25. minuty byl náš tým 
domácím vyrovnaným soupeřem. 
Tomu odpovídal i stav 2:1. V druhé 
třetině došlo k několika chybám na-
šich hráčů, které soupeř potrestal, 
a o zápase bylo rozhodnuto. 
Branky HHK: 21. Pelíšek (Křípal), 
44. Křípal (Pelíšek), 50. Láznička 
(Jánský). Sestava HHK: Zezula, 
(Kočí J.) – Střecha, Vondráček 
– Pokorný, Urbánek- Kartůsek, 
Pelíšek, Troščák, Křípal – Láz-
nička, Kavina, Konečný – Jánský, 
Molák, Beránek
Příští utkání: so 11. 10. 2008 16.00 
HHK Velké Meziříčí – SK Telč

-von-
HK Kroměříž – HHK VM dorost 
3:4 (1:3, 1:1, 1:0)
Další utkání jsme odehráli na ZS ve 
Vyškově proti dorostencům Kromě-
říže, kteří v loňské sezoně hráli ligu 
dorostu. Od začátku zápasu se hrá-
lo velmi tvrdě, ze strany domácích 
místy až za hranicí pravidel. Kupo-
divu nám tato hra lépe vyhovovala 
a už v čase 06.34 svítil na ukazateli 
stav 0:3. Perfektně jsme využívali 
vytvořené šance, dvakrát jsme 
skórovali v přesilové 
hře. Po oddechovém 
čase domácích se 
hra částečně vyrov-
nala, soupeř poprvé 
skóroval v závěru 1. 
třetiny a hned v úvo-
du prostřední části 
snížil na rozdíl jed-

né branky (2:3). V polovině utkání 
jsme přidali opět v přesilovce další 
gól Petrem Kochánkem, který se 
v dresu HHK trefi l poprvé a jak 
se později ukázalo, byla to zároveň 
i vítězná branka utkání. Další šan-
ce, jako nájezdy Kochánka, Krou-
tila a Štěpánka, jsme neproměnili, 
soupeř ještě snížil 6 minut před 
koncem. Dva body jsme nakonec 
uhájili. V těžkém a tvrdém utkáni 
zaslouží pochvalu celé mužstvo.
Branky (asistence): 4. Sysel (Ště-
pánek, Nedoma), 6. Janák (Sysel, 
Nedoma), 7. Komínek D. (Budín), 
31. Kochánek (Kroutil).
Sestava: Tomečka (Loukota) – Suk, 
Štěpánek – Urbánek, Budín – Stře-
cha, Klíma – Nedoma, Janák, Sysel 
– Komínek D., Kroutil, Rozmahel 
– Kochánek, Němec, Hándl.   

-sys-
Pelhřimov – HHK VM ml. žáci 
7:0
I když výsledek vypadá až pří-
liš jednoznačně, naši hráči byli 
zpočátku soupeři vyrovnaným 
mužstvem a kdyby proměnili dvě 
vyložené šance, výsledek by vy-
padal jinak. 
Pelhřimov – HHK VM st. žáci 
4:5
Branky: Smejkal 2, Burian P. 2, 

Špaček. Asistence: Suk, Jakeš, 
Burian V. 2, Střecha

Starší žáci opět 
dokázali vyhrát ve 
vyrovnaném zápase, 
kdy k vítězství hod-
ně pomohl výborně 
chytající brankář 
Toufar.           -js-

První zářijový víkend byl pro 
Českou reprezentaci ve znamení 
přípravného turnaje před kvalifi ka-
cí na mistrovství světa v curlingu 
v Dánském hlavním městě Koda-
ni. Tohoto turnaje se zúčastnili 
i členové Handicap Sport Clubu 
Velké Meziříčí, a to Michaela 
Charvátová a Petr Gottlieb. Tým 

ČR si z turnaje odvezl krásné třetí 
místo a hlavně výkon v posledním 
zápase s týmem Skotska byl fan-
tastický, tento tým je považován za 
světovou špičku. Kromě krásných 
zážitků z metropole Dánska si tým 
přivezl medaile a pohár. Pohár je 
vystaven v curlingové hale v Pra-
ze-Roztylech.  Text a foto: -char-

Zleva P. Gottlieb a M. Charvátová Handicap Sport Club Velké Meziříčí.

Český pohár 
Fryšava – Velké Meziříčí 4:6
S účastníkem okresního přeboru se 
výhra rodila velice složitě. Domácí 
hrající v malé tělocvičně základní 
školy byli hráčům vyrovnaným sou-
peřem. Rozhodla větší zkušenost 
a bezchybný výkon Petra Klímy. 
Velké Meziříčí – Chmelná 5:5
I případná výhra (po debaklu se 
Světlou) by nám stejně neumožňo-
vala postoupit do dalšího kola. Na-
šim hráčům se podařilo uhrát proti 
divizní Chmelné výborný výsledek. 
To, že jsme mohli dokonce i vyhrát 
(ve dvou zápasech T. Klímy nepro-
měněné mečboly), je povzbuzující 
do mistrovských zápasů, které začí-

nají již tuto sobotu na SŠŘS (bývalé 
SOUz) v 15 hodin. Proti Chmelné 
zahráli výborně Říkovský a Šoukal. 
Druhý jmenovaný nenašel přemo-
žitele a výborným výkonem nám 
vybojoval výtečnou remízu.
Dne 3. 10. 2008 hráli přátelské utká-
ní i naši nejmladší z družstva C ve 
složení: Kampas Jan, Prachař Jiří, 
Zelený David a Němec Tadeáš proti 
Dolním Heřmanicím. Utkání skon-
čilo vítězstvím Dolních Heřmanic 
v poměru 7:11. Stojí za zmínku po-
chválit výkon Jana Kampase, který 
vyhrál všechny zápasy. V utkání se 
dařilo i Davidovi Zelenému, který 
uhrál dva vynikající body.
Naše družstvo C bude nastupo-
vat v letošní sezoně v okresním 
přeboru II. třídy.                     -tk-

Návrat do podzemí
Někteří to s námi již prožili při loňské Cestě do podzemí, pro některé to 

bude možná první seznámení s jeskyněmi a jeskyňáři. Všichni se ale již 
tento pátek 10. října mohou na Středisku ekologické výchovy Ostrůvek 
ve Velkém Meziříčí vypravit alespoň prostřednictvím fotografi í do jeskyní 
Moravského krasu, Rumunska i Turecka. Od 17. hodin se na Ostrůvku 
uskuteční vernisáž fotografi í Mgr. Vlastislava Káni. A nezůstane jen 
u prohlížení unikátních fotografi í. Vernisáž bude doplněna poutavým 
vyprávěním autora, při kterém se můžete dozvědět, jak se objevují nové 
jeskynní prostory v systému Býčí skála a Barova jeskyně, jací tajemní 
živočichové jeskyně obývají i jak se daří našim jeskyňářům při zahranič-
ních expedicích v Rumunsku a Turecku. Zájemci si budou moci rovněž 
prohlédnout a dokonce i vyzkoušet základní vybavení jeskyňáře.

A komu by všechno tohle bylo málo, nebo kdo by si chtěl běžně ne-
přístupné jeskyně prohlédnout naživo, může se s námi o týden později, 
v sobotu 18. října vypravit na exkurzi do Moravského krasu. Navští-
víme Rudické propadání, přírodní amfi teátr Kolíbky s možností slaňování 
a jeskyni Býčí skála. Pro zájemce bude následovat rozšířená exkurze v jes-
kyních Býčí skála, popř. Barová (obtížnější průstupy, lanový traverz…). 
Ostatní účastníky čeká prohlídka v jeskyni Výpustek (opuštěná továrna 
z 2. sv. války) a návštěva kostela ve Křtinách s pěším návratem zpět k Býčí 
skále (cca 5 km), popřípadě muzeum tavby železa a těžby ve Staré huti 
v Josefově. Bližší informace získáte na Středisku ekologické výchovy 
Ostrůvek, kde je rovněž nutné se na exkurzi předem přihlásit.

Tuto akci fi nančně podporuje ministerstvo životního prostředí.   -jau-

FC VM B – Sokol Bohdalov 0:0
Sestava domácích: Kučera – Invald 
D., Kružík, Střecha Lad., Halámek 
(55. Berka) – Jedlička, Mucha P., 
Dufek, Netolický – Trnka, Kafka. 
Rozhodčí: Šetek – Kopřiva, Kry-
mová. Diváků: 100.
Benfi ka odstartovala vlažně, a tak 
začali hrát hosté, kteří v úvodu zřej-
mě čekali nápor domácích, jenž se 
nekonal. Bohdalov dokonce napálil 
z boku tyč Kučerovy branky, což 
víceméně domácí vytrhlo z letargie 
a přidali na obrátkách, jejich hra 
však působila velmi neurovnaně 
– nepřesností bylo požehnaně. 
Ačkoliv tedy náš celek převzal 
iniciativu a držel míč na kopač-
kách, Bílka v brance hostí se do 
poločasu už prakticky ohrozit ne-
podařilo, nepočítáme-li nepřesnou 
střelu P. Muchy směřující z dobré 
pozice mimo.
Po poločasové úpravě rozestavení 
hráčů na hřišti byl nápor velkomezi-

říčské rezervy o poznání markant-
nější, stejně ale nebyla pro branku 
hostí o mnoho větším nebezpečím. 
Bohdalovští se čím dál častěji uchy-
lovali k faulům, z čehož rezultovaly 
četné standardní situace. Po jedné 
z nich trefi l Mucha hlavou břevno 
bohdalovské svatyně, jenže to 
bylo příliš málo. Další přišly vni-
več. Za zmínku snad ještě stojí 
utěšený volej střídajícího Berky 
směřující z hranice šestnáctky mi-
mo branku, střela Jedličky slabší 
levou nohou po příhře téhož hráče, 
se kterou si Bílek bez obtíží poradil 
a zejména pak zakončení padajícího 
Kafky volného na „malém vápně,“ 
ovšem „standardně“ kam jinam, než 
mimo tři tyče. Nedělní „představe-
ní“ defi nitivně potvrdilo střeleckou 
mizérii, ba spíše už přímo impoten-
ci Benfi ky. Po třetí remíze v řadě 
(z toho druhé bezbrankové doma) 
se už nelze v žádném případě pouze 
utěšovat relativně pohlednou hrou. 
Fotbal se totiž hraje na góly a za 
výhru jsou tři body…            -kre-
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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

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 Jihozápadní USA – Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada VGS – video

 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!

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

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 10. října 2008. 
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!

amnestie dlužníků
Vraťte staré výpůjčky bez úhrady sankčních poplatků!

anketa Proč nechodím do knihovny?
Pomozte nám zavést služby zajímavé pro každého!

besedy s Ivonou Březinovou 

burza vyřazených knih a časopisů

registrace nových čtenářů zdarma

služba knižní donášková 
Vyzkoušejte tuto novinku, pokud jste imobilní!

výstava Kniha a já 
Nezajímá vás co, kde a kdy čtou místní známí lidé?

KINO JUPITER CLUB

VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŘÍJEN 2008
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

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

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

Středa 8. v 17.30 hodin
VALL-I
Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač Imunizátor
VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, 
aby ji vyčistil. Romantický VALL-I sní o tom, že se jednoho dne setká 
s někým dalším, že v životě musí existovat něco víc než jen monotónní kaž-
dodenní práce. To se mu splní, když se setká s robotkou jménem EVA, která 
na Zemi přistane, a VALL-I se vydává na dobrodružnou cestu napříč ga-
laxií. Rodinná animovaná pohádka USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 97 minut

Středa 8. v 19.30 hodin
BATHORY
Vzkříšení čachtické legendy. 
Ústřední postavou fi lmu je Erzsébet Báthory, u nás známá jako Alžběta 
Báthory. Kým ve skutečnosti byla? Historický velkofi lm Juraje Jaku-
biska, v koprodukci ČR, Maďarska, Velké Británie, Slovenska. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut

Pátek 10., sobota 11. v 19.30 hodin
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Tom si užívá života. Je sexy, úspěšný a ví, že se může spolehnout na Han-
nah, svou okouzlující kamarádku. Ta ale pracovně odjede na šest týdnů do 
Skotska a Tom si náhle uvědomí, jak je život bez ní prázdný. Rozhodne se 
požádat ji o ruku. Netuší, že se zatím zasnoubila s bohatým a pohledným 
Skotem a chce se k němu přestěhovat. Dokonce Toma požádala, aby jí šel „za 
družičku“. Tom přijímá jen proto, aby se pokusil získat Hannah pro sebe. Re-
žie: Paul Weiland. Romantický fi lm USA, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 101 minut

Středa 15.v 19.30 hodin
KONEČNĚ SPOLU
Chtěla dítě, má ho mít.
Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April měla poslední rok pocit, 
že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na kterém si tak 
zakládala, najednou krachuje – manžel Ben totiž prohlásí, že šlo o omyl, 
a opustí ji. Šokovaná, raněná a bezdětná skoro-čtyřicátnice s biologic-
kými hodinami hlasitými jako budík po babičce má pocit, že rozchodem 
s manželem přišla o poslední šanci pořídit si vysněné miminko. K tomu 
ještě musí řešit problémy ze svého dětství. Její adoptivní matka umírá 
a April se setkává se svou biologickou matkou, velmi energickou a velmi 
výstřední Bernice. A aby toho nebylo málo, vypadá to, že „sex na roz-
loučenou“ s manželem asi nezůstal bez následků.
Dokáže April pod tlakem okolností najít novou životní rovnováhu? 
V hlavní roli H. Hunt, C. Firth, M. Broderick. Romantická komedie 
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Sobota 18. v 19.30 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Zlo se právě probudilo.
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny 
a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. 
Rošťácký dobrodruh Rick O’Connell bude zase chránit svět před zlem, 
které přestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde stojí klasické 
„Odpočívej v pokoji“. Režie R. Cohen. Dobrodružný fi lm USA.
Mládeži přístupný, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut

Úterý 21. v 19.30 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává přesně devatenáct let po Poslední křížové výpravě, 
v době rodící se studené války. Indiana Jones je v něm profesorem archeo-
logie na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc 
užívá klid. Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy 
vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto 
údajně mocném artefaktu prahnou sovětští agenti. Režie S. Spielberg. 
V hlavní roli H. Ford, C. Blanchett. Dobrodružný fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 122 minut

Středa 22. v 17.30 hodin
SEZNAMTE SE S DAVEM
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý.
Malému Joshovi, který je vášnivým astronomem, padne do akvária me-
teorit a záhy na Zemi přistane vesmírná raketa. Mimozemská posádka 
má pomocí meteoritu odsát pro záchranu své planety všechnu pozemskou 
vodu. Kapitánem mrňavých astronautů je Dave (Eddie Murphy), který si 
naši Zemi zamiluje a nechce ji na rozdíl od druhého důstojníka zničit. 
Rodinná dobrodružná komedie USA, český dabing. 
Vstupné: 64, 66 Kč 91 minut

Sobota 25. v 17.30 a 19.30 hodin
MÁJ
Film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Slavná báseň Karla Hynka 
Máchy Máj i reálný příběh, z něhož vychází, inspirovaly fi lmaře F. A. 
Brabce k natočení stejnojmenného fi lmu. Jeho základem je tragický osud 
milostného trojúhelníku syna – loupežníka Viléma , otce – zde větrného 
mlynáře Schiffnera a jejich společné milenky Jarmily. 
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve fi lmu Máj na pozadí 
přírody – démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe 
vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi. Film zaujme přede-
vším silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou 
a moderní fi lmovou hudbou – spojením kytarových partů skupiny Support 
Lesbiens a velkého symfonického orchestru. Hrají: J. Tříska, M. Stropnický, 
J. Kukura, S. Lehnertová. Režie: F. A. Brabec. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 76 minut

Středa 29. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává její 
divoká máma. V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. Muzikál Velké 
Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík
vás zvou na taneční večer
s písničkami z pořadu

„Co čas neodvál“
melodie 50.–80. let

Hrají: Jupiter a Kozénka Band
Moderují: Lidka Vidláková, Jiří Smolík

Zpívají: A. Bednářová, V. Novotná, M. Čech, 
L. Polášek, J. Smolík

Sobota 15. listopadu 2008, velký sál, začátek 
ve 20 hodin

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě, stolová úprava

Rezervace vstupenek tel. 566 52 45 72 nebo na program. 

oddělení Jupiter clubu, program@jupiterclub.cz

Prosinec – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

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

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

Změna vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Pátek 28. listopadu 2008 v 19.30 hodin

Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek od 8. října 2008
na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.

Na koncertě zazpívá i dětský sbor
ZUŠ Velké Meziříčí.

Vstupenky je nutno vyzvednout 24. 11. 2008,
nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Změna vyhrazena!
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Poděkování

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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-

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

Dne 9. 10. uplyne 5 roků od úmrtí 
pana 

Zdeňka Jaroše 
z Horních Radslavic. 

S láskou vzpomínají 
manželka a děti.

Děkujeme všem přátelům a známým za soustrast projevenou nad úmrtím 

Rostíčka Vilíma. 
Rodiny Vilímova a Boučkova

Mateřské centrum Kopretina VM

Velká regionální expozice, která byla slavnostně pro veřejnost otevřena 
v neděli 11. května, je uspořádána u příležitosti letošních oslav 600. výročí 
udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí. Prohlédnout si ji 
můžete ve velkomeziříčském zámku.

Otevírací doba prohlídky je:
květen, říjen: so, ne, svátky od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
úterý až pátek jen objednané skupiny, min. 15 osob.

Nová regionální expozice je součástí prohlídkové trasy B (celé horní 
patro, bez zámeckých expozic). 

Cena vstupného činí: plné 30 Kč, snížené (studenti, žáci do 15 let) 
15 Kč, senioři 20 Kč.      

Iva Horká

Regionální expozice na zámku

Mgr. Elen Sejrková
Pátek od 13 hodin

Telefon 773 076 193.

Cena konzultace 60 korun.

Odpovězte na soutěžní otázku, 
a pokud chcete být zařazeni do 
slosování o nové výběrové dvoj-
cédéčko skupiny Bagr, zašlete 
správnou odpověď se svým jmé-
nem a telefonním číslem (event. 
e-mailem) do redakce do pátku 

Soutěž o nové dvojcédéčko skupiny BAGR
10. října 2008 (kontakty naleznete 
v tiráži týdeníku nebo na www.vel-
komeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Na kterém 
CD kapely BAGR se objevila 
skladba Dům, kde láska stále spí?

-red-

11. 10. Kněžice
18. 10. Trnava – BAGR 25 let
 + Petr Kapinus 
24. 10. Heraltice
25. 10. Kralice
27. 10. Lipník

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. 

NETRADIČNÍ VÝSTAVA

KNIHA A JÁ
PŘEDSTAVUJE 

DO 30. 10. 2008

JAKO ČTENÁŘE

VÝZNAMNÉ ZDEJŠÍ OSOBNOSTI

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ.

Osloveni byli velmi známí

radní, zastupitelé, podnikatelé, ředitelé.

Položili jsme jim tyto otázky:

Které knihy mě ovlivnily?

Kde a kdy nejraději čtu?

ZAJÍMÁ VÁS, KDO A JAK ODPOVĚDĚL?

Tak tedy neváhejte a přijďte!

První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží
Sedm statečných!

Po dvou letech se První český Národní cirkus Jo-Joo vrací do Velkého 
Meziříčí v čele s majitelem a principálem Jaromírem Joo. Ten připravil pro 
návštěvníky velkolepou premiéru unikátního vystoupení smíšené drezú-
ry pum amerických, poníků, bernardýna a makaka medvědího společně 
s kovbojskými hrami. Vystoupení, o něž je již nyní ohromný zájem na 
mnoho vánočních galapředstavení  v celé Evropě, uvidí ve světové premi-
éře právě návštěvníci z Vysočiny. V dalších vystoupeních zhlédnete řadu 
netradičních vystoupení. Jako je lidský červík Slinky nebo žonglérská a  
taneční show v podání více jak 2 m vysokého smrťáka. Mezi excelentní 
a vrcholné výcviky patří drezúra tygrů, kteří jsou cvičeni pouze hlasem 
a pohybem rukou. Z artistických špiček jmenujme plastickou akrobacii 
v podání Khaliuky z mongolského Ulánbátaru nebo vystoupení na visuté 
hrazdě Nataliji Olkhovsky z ukrajinského Charkova.

Absolutní novinkou je pak vystoupení s názvem Mauglí a Tarzan 
v podání dvou osmiletých chlapců Jaromíra a Patrika Joo. Jde o akrobacii 
na vertikálních kurtách.

Více jak 120 minut artistické a drezérské show s bohatou kostýmní 
výpravou, scénickou hudbou, laserovou show a zpět-
nou projekcí – to je letošní podzimní program Prvního 
českého Národního cirkusu Jo-Joo s názvem Sedm 
statečných. 

Místo hostování:
Velké Meziříčí – Čechovy sady 
22. 10.–26. 10. 2008
Představení ve všední dny od 17 a o víkendu od 14 
hodin. Pokladna otevřena denně od 9 hodin. 
Zoo otevřeno denně od 10 hodin.
Vstupné od 160 do 260 Kč, dětské vstupné od 3 do 12 let.
Děti z dětských domovů, stacionářů a handicapovaní – vstup zdarma 
vč. doprovodu.

Odešla jsi z domu, 
již dvacet let bude tomu, 
nemůžeme uvěřit, 
že už se nikdy nevrátíš domů. 
Tvé přání bylo totiž žít, 
proč osud byl tak krutý 
a Ty jsi musela od nás tak náhle odejít. 
Kam oči pohlédnou, 
všude Tě hledají, 
i ústa Tě marně hledají.
Dnes, 8. října, už uplynulo dvacet let, kdy nás opustila naše milovaná 
maminka a babička, paní 

Marie Pisková. 
S láskou vzpomínají synové František a Jan. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Kytičkou květů, 
kterou Ti na hrob dáme, 
chceme říci, 
že stále na Tebe, milá sestřičko Maruško, vzpomínáme. 
Dne 29. září uplynul jeden rok, kdy nás opustila naše milovaná maminka, 
sestra, švagrová a babička, paní 

Marie Oulehlová.
Stále s láskou vzpomínají bratři Jan a František, synové a dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Všem přátelům a známým děkujeme za vzpomínku. 
Veškeré příbuzenstvo od bratra Jana, Svařenov č. 9

Pořadatelé 15. drakiády děkují všem účinkujícím – Dívčí skupině 
ATP, skupině Proxima, skupině Stetson. Dále zaměstnancům DDM 
Velké Meziříčí, redakci týdeníku Velkomeziříčsko, Rádiu Vysočina, 
Zemědělskému družstvu Lhotky a SKI klubu Velké Meziříčí za výbor-
nou spolupráci při uspořádání této akce. 

Dále děkujeme těmto sponzorům, bez kterých by se tato akce neu-
skutečnila: Falco computer, s. r. o., AUTO DOBROVOLNÝ VM s. r. o., 
PARAMONT CZ s. r. o., AGADOS, spol. s r. o., VÝTAHY s. r. o., Elbez, 
CONTENT, s. r. o., ATIKA, s. r. o., REAL ELEKTRO s. r. o., Město Vel-
ké Meziříčí, GREMIS s. r. o., CONSTRUCT A+D, a. s., Sanimat s. r. o., 
BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., ARKTIDA PLUS s. r. o., Hotelová škola 
Světlá a Obchodní akademie, NEKO, Pekárna Velká Bíteš, ZDAR, a. s., 
R MALEC s. r. o, ABB přívěsy, HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, Draka 
Kabely, s. r. o., KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s. r. o., ZEMAS AG 
a. s., Sklenářství Marek, ESKO, VEZEKO s. r. o, Zlatnictví a stříbrnictví 
od brány, Obchodní činnost Mostiště, MALEC+JAHODA Moto, Zlatnic-
tví Brigita, Švihálek Petr, Lesy a rybářství Velké Meziříčí, s. r. o., PILA 
KMENT, Bowling Bar Pavel Buďa, Zahradnictví Flouma, SLOVNAFT 
– Černá studánka, VIDO – František Pytlík, Lola – Borek Vytlačil, STA-
OP-Drápela, Truhlářství Vrábel, Autodoprava Krejčí Jabloňov, RENOVA 
Malec – Kadlec s. r. o., TENZAN, Cukrárna Orchidea, Řeznictví Komí-
nek, AMICUS, s. r. o., Kostelecké uzeniny, a. s., TSVM s. r. o.

Velký počet návštěvníků a soutěžících a krásné počasí připravily všem 
přítomným pěkné odpoledne plné zážitků. 

Za přípravný výbor: 
Jana Floumová, Pavel Janšta, Ivo Šulc, Josef Komínek

Soutěž s cirkusem Jo-Joo
Pro malé milovníky manéže, dravých šelem a klaunů připravil týdeník 

Velkomeziříčsko spolu s Národním cirkusem Jo-Joo soutěž o hodnotné 
ceny. 

Nakreslete obrázek zvířete, které je pro cirkus Jo-Joo typické a po-
šlete jej na adresu týdeníku Velkomeziříčsko (naleznete ji v tiráži nebo 
na www.velkomeziricsko.cz) do 18. října 2008. 

Tři výherci si odměnu vyzvednou v redakci týdeníku 22. října.  -red-

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

Diecézní charita Brno – oblastní charita Žďár nad Sázavou
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí,
Ostrůvek 288/2

Klub je určen všem, kdo se chtějí naučit a vyzkoušet si nejrůznější 
rukodělné techniky. A co vás čeká? Například odlévání svíček, 
pletení zvonečků z pedigu, práce s přírodními materiály, šitá 

krajka…
Termín: říjen – prosinec 2008, od 14. října vždy 1× za 14 dní, 

úterý 15.30 – 17.30 
Počet míst na kurzu je omezen, v případě velkého zájmu bude 

rozhodovat termín přihlášek.
Přihlášky a účastnické poplatky očekáváme nejpozději do 8. října.

Bližší informace na adrese:
SEV Ostrůvek, ul. Ostrůvek 2, V. Meziříčí

Tel.: 566 522 831, 731 440 923 (můžete zanechat i vzkaz)
E-mail: marketa.navratilova@chaloupky.cz

Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová

Budeme přijímat věci na podzimní burzu, noste prosím jen podzim-
ní a zimní boty a oblečení. Větší věci, jako kočárky, autosedačky, 
hračky… vyfoťte, fotky s vaším jménem a telefonním číslem dáme 
na nástěnku. 
Oblečení přineste prosím označené cenou – nejlépe lepkou a špen-
dlíkem.
Příjem věcí k prodeji: do 9. října 9–12 hodin
Prodej: 13. 10. 2008 9–12, 13–16 hodin
 14.–16. 10. 9–12 hodin
Výdej věcí zpět: 20. 10. 9–12, 13–16 hodin
 21., 22. 10. 9–12 hodin
Poplatek z prodaných věcí činí 15 % a je určen na provoz Kopretiny 
– centra pro rodiče s dětmi.
K prodeji bude přijato pouze čisté, neroztrhané zboží, označené 
cenou a číslem prodávajícího.
Lepící štítky s cenou a pořadovým písmenem přišpendlete špend-
líkem, komplety k sobě přišijte nebo spojte svíracím špendlíkem. 
Pořadové písmeno se přiděluje také na tel. čísle 777 183 388.
Bližší informace na tel. č. 777 183 388.



Číslo 35 8. října 2008 strana 12

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Regionální noviny ‚,malého okresu“ Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. Tiště-

ný náklad ověřuje ABC ČR. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 732 203 787, e-mail: horka @velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky, sport. Ing. Bc. Jitka Kočí: inzerce. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. a fax 566 524 649, mobil: 739 100 979,

tel. 566 523 243. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba v redakci: úterý – pátek 8.00 – 15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá

za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Příjem inzerce přímo v redakci nebo e – mailem či faxem. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne.

FOTBAL – DIVIZE

HOKEJ

VOLEJBAL

ATLETIKA

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

STOLNÍ TENIS
LHOTKY

HANDICAP SPORT CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DNES OD 18.00 HODIN DOMA 
PROTI PROSTĚJOVU

HHK VM – HC Zubr Přerov 6:3 
(4:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. Konečný 
(Kunstmüller), 18. Konečný, 18. 
Bula (Janda), 20. Dostál (Bula), 
39. Janda (Konta), 46. Bula (Janda, 
Stráňovský) – 23. Halouska (Spru-
šil, Kočara), 31. Kolář (Sprušil), 
58. Kolář (Kočara). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Chadim) 
– Smejkal, Stráňovský, Heřman-
ský, Konta, Plch, Vlašín, Pálka 
– Konečný, Bukáček, Kunstmüller, 
Bula, Janda, Krča, Sobotka, Bašnár, 
Dostál, Jánský, Foltýn.
Sestava HC Zubr Přerov: Krejčí (20. 
Matoušek) – Pala, Prinke, Vlček, 
Halouska, Bauer, Hruška, Kolář, 
Sprušil, Kočara, Martinák, Hanák, 
Rusek, Korčák, Šimo, Rak, Kupec, 
Mališka, Kundrátek. Rozhodčí: Jo-
sef Mech – Martin Musil, Daniel 
Reich. Vyloučení: 7:12, navíc Pala 
(PRE) osobní trest 10 min. + DKU. 
Využití: 3:1, v oslabení 1:0. Diváků: 
222. Střely na branku: 38:23.
Kdo přišel ve středu na hokej až 
po první třetině, mohl při pohledu 
na světelnou tabuli litovat. Přišel 
totiž o nejlepší třetinu v podání 
HHK v letošní sezoně a o 4 branky 
v soupeřově síti.
V úvodu utkání byla hra vyrovnaná, 
náznaky šancí se střídaly na obou 
stranách. V deváté minutě si naše 
třetí pětka vytvořila obrovský tlak 
a Krejčímu v brance hostí začínalo 
být horko. Od té chvíle se hrálo 
především v přerovském obran-
ném pásmu. Z tlaku jsme vytěžili 
v 11. minutě první branku, střílel 

Jan Konečný po asistenci Luboše 
Kunstmüllera. Hosté jakoby zner-
vózněli a začali mnohdy nesmyslně 
faulovat, mnohokrát se opakovala 
situace, kdy byl náš útočník tvrdě 
krosčekován před brankovištěm 
soupeře, sudí tyto zákroky trestal, 
a tak jsme měli možnost zahrát si 
hned 5 přesilových her. V 18. mi-
nutě se nám podařilo odskočit na 
rozdíl tří branek, nejprve si v pásmu 
soupeře udělal prostor Jan Konečný 
a podruhé nekompromisně prostře-
lil přerovského gólmana a vzápětí 
přidal třetí branku Jan Bula po 
asistenci Petra Jandy. Účet první 
třetiny uzavřel v přesilové hře svou 
první brankou za áčko HHK mladý 
útočník Lukáš Dostál po přihrávce 
Jana Buly.
Do druhé třetiny vstoupili hosté 
s Matouškem v brance a s odhod-
láním udělat něco s nepříznivým 
výsledkem. Po necelých t řech 
minutách se Přerovu v přesilovce 
podařilo snížit na rozdíl tří branek. 
Branku vstřelil Tomáš Halouska 
po přihrávce Sprušila a Kočary. 
Hosty branka nakopla a byli to 
domácí, kteří najednou častěji se-
děli na trestné lavici. V 31. minutě 
hned po skončení oslabení Přerov 
opět snížil, tentokrát přesně mířil 
Jan Koláč, asistoval opět Sprušil. 
Po snížení na 4:2 začali hosté ne-
příjemně tlačit a Peter Betinec se 
v brance HHK rozhodně nenudil. 
Zřejmě rozhodující úder jsme sou-
peři zasadili v 39. minutě, v přesilo-
vé hře přihrál Konta Petru Jandovi, 
a ten se nemýlil.
Poslední třetina už na konečném 
výsledku nic zásadně nezměnila. 
V 46. minutě se opět prosadila 
naše druhá lajna, tentokrát ovšem 

Krajský přebor 
ve víceboji mladšího žactva

Mladší žáci TJ Sokol Velké Meziříčí 
ovládli krajský přebor ve vícebojích 
mladšího žactva. Přeborníkem kra-
je Vysočina pro rok 2008 v pětiboji 
mladšího žactva se stal Michal Kyus 
(1702 b.), stříbrnou medaili vybojo-

val Jakub Havlíček (1676 b.) a hned 
za ním skončil a bronzovou medaili 
získal na svých prvních atletických 
závodech Radek Švihálek (1434 b.). 
Neztratily se ani mladší žákyně 
z našeho oddílu, Hana Kratochví-
lová (1835 b.) si odnesla bronzovou 
medaili a naše nejmladší vícebo-
jařka Adéla Chevalierová (1270 b.) 
obsadila krásné 5. místo.     -vill-

MSD sk. D
FC VM – FS Napajedla 1:2 (0:1)
Střelci: Průša (86. p. k.) – Plachý 
(04.), Huťka (73.). Rozhodčí:Svobo-
da – Machálek, Liška, ž. k. Němec 
(45.), Hort (81.) – Zatloukal (89.), 
bez č. k. Diváků 320. FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, Fober, J. Krejčí 
– Hort, Pokorný, Průša, Němec 
(76. Berka), Pánek (46. Kolečkář) 
– Kratochvíl (68. Havlíček). 
Hosté od prvních minut dávali naje-
vo zvýšenou aktivitu, už v zárodku 
napadali rozvíjející se akce domá-
cího celku, a to jim vyneslo dva 
krátce po sobě jdoucí rohové kopy. 
Při druhém nejvýše vyskočil Plachý 
a důležitým gólem poslal svůj ce-
lek do vedení. Domácí odpověděli 
průnikem Kratochvíla a jeho spo-
luprací s Němcem, zákrok na něj 
v pokutovém území však zůstal 
bez odezvy. Krátce nato Pokorný 
ze střední vzdálenosti těsně minul 
levou tyč. Hráči hostujícího celku 
sice po vedoucí brance měli vpředu 
už jen jeden hrot, nezatáhli se však 
a do 16. zahrávali celkem čtyři 
rohové kopy. Ve 20. ale měli štěstí, 
když trestný kop kapitána Velmezu 
Horta prosvištěl hradbou těl, před 
gólmanem Krajčou se odrazil od 
země, ale branku minul. Ve 35. 
se po hezké kombinaci domácích 
zrodila jediná čistá šance Velmezu, 
když se před Krajčou ocitl osamo-
cený Pokorný, ale přesný centr do 
gólové podoby proměnit nedokázal. 

Pak ještě technickou střelou zahro-
zil hostující Zatloukal, ale v prvním 
dějství to bylo vše. Krátce po pře-
stávce Invald včasným vyběhnutím 
zmařil Napajedlům brejkové přečís-
lení a od té chvíle se prakticky hrálo 
na polovině hostů. Tlak domácích 
narůstal, což se projevilo zvýšeným 
počtem rohů, v 58. a 67. šancemi 
střídajícího Kolečkáře a penalto-
vým zákrokem obrany Napajedel na 
pronikajícího Pokorného. Odpískán 
byl však jen roh. Po jedné z mála 
nahodilých akcí hostů zahrávali 
Napajedelští roh a nedůslednost 
Velmezu potrestali podruhé, když 
se po Samsonkově odražené střele 
trefil kanonýr hostů M. Huťka. 
Meziříčští odpověděli zvýšeným 
úsilím konečně prorazit obranný 
val soupeře a po akci Horta, který 
byl opět faulován v pokutovém 
území, se dočkali. Pokutový kop 
s jistotou proměnil Průša, ale 
na víc už nebyl čas.        -ber-
 1. Šardice 10 7 2 1 19:6  23
 2. Líšeň 10 7 1 2 20:8  22
 3. Konice 10 7 1 2 19:14 22
 4. Hulín 10 6 3 1 21:6  21
 5. Vyškov 10 5 2 3 16:13 17
 6. Žďár n. Sáz. 10 5 1 4 17:15 16
 7. Třebíč 10 4 4 2 10:8  16
 8. Velké Meziříčí 10 4 1 5 17:18 13
 9. Vikt. Otrokovice 10 3 2 5 14:12 11
10. Rousínov 10 3 2 5 12:15 11
11. Ždírec 10 3 2 5  8:15 11
12. Protivanov 10 3 1 6  7:13 10
13. Boskovice 10 2 4 4 10:19 10
14. Napajedla 10 1 5 4  8:14  8
15. Rájec-Jestřebí 10 2 2 6  7:15  8
16. Mohelnice 10 0 3 7  7:21  3

Dne 28. září se za krásného počasí 
konala na atletickém stadionu v Bí-
lině podzimní atletika Spastic Han-
dicap, které se účastnilo i družstvo 
atletů z Handicap Sport Clubu Vel-
ké Meziříčí ve složení na snímku 
zleva M. Charvátová, P. Gottlieb, 
J. Coufal, B. Dvořák, J. Majo a M. 
Blažková. Tito atleti celkem devět-
krát vystoupili na stupně vítězů 
– 5 zlatých a 4 bronzové medaile 
a potvrdili, že i když nepředvedli 
své maximum, stále patří v České 
republice k těm nejlepším ve svých 
kategoriích.
Děkujeme sponzorům za fi nanční 
podporu na pokrytí cestovného na 
tuto akci. Mediálním partnerem 
Handicap Sport Clubu je týdeník 
Velkomeziříčsko.   Text a foto: -char-

v oslabení, Janda a Stráňovský 
asistovali u branky Janu Bulovi, 
který byl později se dvěma bran-
kami a jednou asistencí vyhlášen 
nejlepším hráčem HHK tohoto 
utkání. Dvě minuty před koncem 
3. třetiny ještě výsledek kosmeticky 
upravil hostující Kolář.
Ostatní výsledky 6. kola: Pel-
hřimov – Šternberk 5:2, Hodonín 
– Valašské Meziříčí 5:4, Technika 
Brno – Šumperk 2:1, Uničov – Or-
lová 2:3 P, Žďár n. S. – Břeclav 4:2, 
Opava – Prostějov 3:1, Nový Jičín 
– Vsetín 3:6.
Valašský hokejový klub – HHK 
VM 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. Ašer (Vaněk, 
Černý), 12. Štraub (Mikeš, Tesařík), 
23. Ašer, 32. Štraub (Mikeš), 43. 
Klabačka (Vaněk), 55. Gajdošík 
(Šimek), 55. Tesařík (Blažek, Staša) 
– 19. Konta (Krča), 52. Bula (Kon-
ta). Rozhodčí: Mrkva – Adamec, 
Štěpán. Vyloučení: 11:10. Využití: 
4:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 2110. 
Střely na branku: 55:36. Sestava 
Vsetín: Plšek – Sznapka, Šimek, 
Fabián, Zavrtálek, Černý, Blažek, 
Černák – Gajdošík, Novák, Marek 
– Mikeš, Štraub, Tesařík – Vaněk, 
Ašer, Klabačka, Staša. Sestava 
Velké Meziříčí: Betinec – Smej-
kal, Stráňovský, Konta, Vlašín, 
Plch, Heřmanský, Pálka, Konečný, 
Bukáček, Kunstmüller, Bula, Krča, 
Sobotka, Dostál, Bašnár, Hudcov-
ský, Faltýn
Ostatní výsledky 7. kola: Přerov 
– Pelhřimov 6:1, Prostějov – Nový 
Jičín 0:3, Břeclav – Opava 4:5 SN, 
Orlová – Žďár n. S. 4:2, Šumperk 
– Uničov 6:3, Valašské Meziříčí 
– Technika Brno 4:2, Šternberk 
– Hodonín 5:2.                -hhk-

Tabulka po sedmém kole:
II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 7 6 0 0 0 1 38:25 18
 2. SHK Hodonín 7 5 0 0 1 1 24:17 16
 3. HC Slovan Orlová 7 3 3 0 0 1 32:25 15
 4. HC Slezan Opava 7 3 2 0 1 1 28:20 14
 5. HC Uničov 7 3 1 0 2 1 26:2013
 6. SKLH Žďár nad Sáz. 7 3 2 0 0 2 23:21 13
 7. HC ZUBR Přerov 7 3 1 0 1 2 29:24 12
 8. HC TJ Šternberk 7 3 1 0 0 3 23:24 11
 9. VSK Technika Brno 7 3 0 0 1 3 24:25 10
10. HC Nový Jičín 7 2 1 0 2 2 24:26 10
11. VHK Vsetín 7 2 1 0 1 3 21:22  9
12. HHK V. Meziříčí 7 2 1 0 0 4 24:29  8
13. Salith Šumperk 7 2 0 0 1 4 19:21  7
14. Spartak Pelhřimov 7 2 0 0 1 4 21:27  7
15. HC Břeclav 7 1 0 0 1 5 19:27  4
16. HK Prostějov 7 0 0 0 1 6 13:37  1

Program na tento týden:
Středa 8. 10. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC Jestřábi Prostějov, 
začátek utkání v 18.00 hodin (ZS 
Velké Meziříčí)
Sobota 11. 10. 2008 HC Břeclav 
– HHK Velké Meziříčí, začátek 
utkání v 17.00 hodin (ZS Břeclav)

HK Ivančice – TJ Sokol VM A 
31:26 (15:11)
V pátém kole zajíždělo naše „áčko“ 
na půdu Ivančic, dalšího těžkého 
soupeře z popředí tabulky. Proti 
fyzicky zdatnějšímu soupeři jsme 
začali s vytaženou obranou. Do 22. 
min. se hrála vyrovnaná a rychlá 
házená. Pak díky nepřipravené 
st řelbě a několika nepřesným 
přihrávkám šel soupeř do vedení 
(11:10, 15:10) a poločas skončil 
o čtyři branky v náš neprospěch. 
V začátku druhé poloviny jsme 
pokračovali ve zhoršeném výko-
nu a soupeř odskočil o 5 branek. 
Naši hráči se ovšem vzchopili. 
Bojovnější obranou a nápaditou 
kombinací v útoku otočili utkání 
na svou stranu (42. min. 18:19). 
Po obratu ovšem následovala série 
přísných vyloučení na naší straně, 
které Ivančice dokázaly potrestat 
a získaly opět náskok o 5 branek 
(48. min. 23:19). Naši hráči stále 
bojovali a několikrát se přiblížili 

o dvě branky, zkušenější soupeř si 
ale již vítězství nenechal vzít. 
7 m hody: 0/1:1/1, vyloučení: 7:9
Sestava a branky: Stoklasa, Kotík 
– Fischer (6/1), Matušík (3), Kříbala 
Pe.(3), Večeřa (3), Šidlo (2), Kříbala 
Pa. (2), Bezděk (2), Kaštan J. (2), 
Konečný (2), Kříbala M. (1), Necid, 
Kaštan P. Trenéři Vaverka, Raus.
TJ Sokol Bystřice n. P. – TJ Sokol 
VM 21:22 (11:10)
Po nepodařeném vstupu do zápasu 
jsme prohrávali v 5. minutě 1:5. 
Kvůli špatné obraně a neproměňo-
váním šancí jsme celý první poločas 
soupeře dotahovali a poločas skončil 
o gól v náš neprospěch. Dlouho se 
nám nedařilo vyzrát na pomalou 
hru soupeře a prvních dvacet mi-
nut druhého poločasu jsme hráli 
vyrovnanou hru. Poté se nám poda-
řilo z několika protiútoků odskočit 
na rozdíl tří branek. Tento náskok 
se nám bohužel nepodařilo udržet 
a zápas jsme vyhráli o gól.
Sestava a branky: Kubát, Kotík 
– Kříbala Pe. (8), Kříbala M. (4/2), 
Kaštan P. (3), Buchta (2), Rosa (2), 
Kaštan J. (2), Konečný (1), Fischer 
L., Necid. Trenér: Vaverka     -nav-

Český pohár 1. stupeň
TJ Rovečné A – SK Sokol Lhotky 
A 10:0
Sestava Lhotky: Chylík, Lavický, 
Musil                                      -ach-

So 11. 10. 14.45 – 16.15
Ne 12. 10. 14.15 – 15.45
So 18. 10. 13.15 – 14.45
Ne 19. 10. 14.15 – 15.45
So 25. 10. 12.45 – 14.15
Ne 26. 10. 14.15 – 15.45
St 29. 10.  9.30 – 11.00

Junioři doma nezaváhali
Junioři v domácí premiéře nové 
sezony nezaváhali a udrželi dlou-
hodobě úspěšnou bilanci s tímto 
soupeřem. Naposledy podlehli 
v domácím prostředí 0:3 v sezoně 
2005-06. Trenér Vašíček sice ne-
měl k dispozici kompletní sestavu, 
přesto dokázal se svými svěřenci 
poměrně přesvědčivě porazit ne-
bezpečného soupeře.
Spartak VM – DHL Ostrava 
3:1 (15, -21, 18, 22) a 3:1 (22, 23, 
-23, 16)
Hosté zahájili první set sérií chyb 
a hodně tím usnadnili našim 
hráčům roli. Za stavu 9:1 již bylo 
prakticky rozhodnuto. Volejbalisté 
ze severní Moravy v závěru první-
ho setu přestali kazit a naopak se 
ve druhém dějství ujali vedení. Než 
se naši hráči smířili s tím, že budou 
muset začít hrát, soupeř vyrovnal. 
Teprve v posledních dvou setech 
se hrál volejbal, který se líbí. Oba 
celky se překonávaly v obětavosti, 
kvalita však byla na naší straně. 

Poslední zápletka se odehrála na 
konci čtvrtého setu, kdy zoufalý 
trenér hostí pustil na hřiště i ná-
hradního nahrávače, který na tuto 
soutěž ještě asi nemá, a naši hráči 
čekali, že si to soupeř dohraje sám. 
Ten se však psychicky zvedl po ně-
kolika dobrých servisech a  vedení 
23:16 se smrsklo na hubených 23:21. 
Kluci nakonec drama nepřipustili, 
přesto chápu trenéra Vašíčka, který 
nebyl vůbec spokojen. Druhý zápas 
byl kvalitnější, vyrovnanější, kluci 
jej však zvládli a připsali si tak na 
konto dvě důležitá vítězství.
Za týden jedou do Hradce Králové
Sestava VM: Šimek, Málek, Trojan, 
Vrána, Veselý, Pařízek, Kliment, 
Dvořák, Mazel
Ostatní výsledky: Olomouc – Zlín 
1:3, 0:3 Brno – Nový Jičín 3:0, 3:0, 
Kadeti ČR – Hr. Králové 3:0, 3:1
Tabulka EX-JRI, sk. B po 2. kole:
1. Volejbal Brno 4 4 0 12:3  363:284 8
2. TJ Spartak V. Mez. 4 3 1 10:6  370:360 7
3. Fatra Zlín 4 2 2  9:7  359:342 6
4. DHL Ostrava 4 2 2  8:9  387:395 6
5. TJ Nový Jičín 4 1 3  4:10 289:326 5
6. Slavia Hradec Král. 2 0 2  3:6  201:221 2
7. UP Olomouc 2 0 2  1:6  129:170 2
8. SCM ČVS kadeti 0 0 0

Basketbalový oddíl BK Velké Meziříčí hledá dívky ročníky na-
rození 1995 a mladší. Informace na telefonním čísle: 777 101 701, 
nebo na ZŠ Školní u pana Ubra v pondělí a ve středu v 15.30. 

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

Muži zahájili odvety úspěšně
V B skupině krajské dvojky je 
pouze pět účastníků, a tak byly na 
pořadu již první odvety. Naši muži 
ani v malebné Telči neztratili set 
a v tabulce pravdy si tak stále drží 
druhou příčku v tabulce.
SK Telč – Sp. VM 0:3 (-12, -16, 
-14) a 0:3 (-13, -20, -17)
V příštím kole čeká muže odveta 
s vedoucím celkem soutěže, Pa-
covem. Hrát se bude zřejmě v tělo-
cvičně u kostela v sobotu 11. 10.

Sestava VM: Havlíček, Holík V. 
a O., Homola, Plachetský, Hybášek, 
Kracl, Villert.
Zbývající výsledek: Polná – Dob-
ronín 3:1, 3:0
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B 

po šestém kole základní části:
1. TJ Spartak V. Meziříčí 10 7 3 26:10 17

2. TJ Slavoj Pacov  8 8 0 24:6  16
3. TJ Slavoj Polná 10 6 4 21:17 16
4. TJ Jiskra Dobronín 10 2 8 12:28 12
5. SK Telč A 10 1 9  6:28 11

-kon-

V domácí premiéře nové sezony si junioři dvakrát poradili s DHL Ostrava, 
stejně jako Trojan s ostravským dvojblokem na snímku. 

Foto: Jaroslav Konečný


