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PANASONIC
TX-32LED8F LCD, 82 cm, DVB-T, 2x HDMI 15.990 12.990
TH-37PX8 PLAZMA, 94 cm, DVB-T 18.990 15.990
TH-42PX8 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 19.990 17.990
TH-42PX80 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 23.990 19.990

Instalujeme satelitní komplety pro příjem čes-
kých a slovenských programů, ČT, Nova, Nova 

Cinema, Óčko, STV, Prima atd.

Více fotek 
ve fotogalerii

Ve fotogalerii na našich webových 
stránkách najdete více fotografi í 
z některých zajímavých akcí, které 
se nevydaly do tištěné podoby.   -ivh-

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí
Hornoměstská 35
vás srdečně zve
na

středa 26. 11. 2008 10–17 hodin

RESTAURACE NA OBECNÍKU
vás zve na

které se konají ve dnech 14.–22. 11. 2008.

Rezervace na telefonním čísle 566 524 333.

• 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

Další divadlo 
této sezony

v pondělí 17. listopadu v 19.30 
hodin
Na konci duhy.

Více info na str. 8.

Již tento pátek 14. 11. v Jupi-
ter clubu 
módní přehlídka
Dany Dobřichovské.

Více čtěte na str. 8. 

Co čas neodvál
již tuto sobotu 15. listopadu v Ju-
piter clubu. 

Podrobnější informace
najdete na str. 9.

Město hodlá vybudovat spojovací komunikaci pro 
pěší ulic Družstevní a Bezručova ve Velkém Meziříčí. 
Za čtyřiačtyřicet tisíc korun nyní pořídí projektovou 
dokumentaci k akci, o kterou léta usiluje. „Již několik 
let se snažíme zrealizovat propojení těchto dvou ulic 
komunikací pod železničním viaduktem. V tom místě je 
však problém, který se nám doposud nedařilo vyřešit,“ 
vysvětluje starosta František Bradáč. Pod viaduktem 
totiž vede vodovodní přivaděč na Třebíč a městu se 
nedařilo dohodnout se na postupu s Vodárenskou a. s. 

Upraví průchod pod tratí
„Teď to vypadá nadějně. Vodárenská by v tamních 
místech měla opravit vodovodní přivaděč tak, abychom 
tam mohli chodník udělat. Složitá byla i dohoda s Čes-
kými dráhami, jimž pozemek patří,“ uvádí starosta. 
Průchod pod železniční tratí přitom chodci hojně 
využívají. Zejména děti tudy chodí ze západní části 
města do školy. Cesta je však zatím zcela neupravená, 
chybí tu veřejné osvětlení. Zkulturnění prostředí tedy 
mnozí jistě uvítají. 

Text a foto: Martina Strnadová

Chtějí sestavit
žebříček

kvality silnic
Sto osmnáct tisíc korun na di-

agnostiku místních komunikací 
vyčlenilo z rozpočtu město Velké 
Meziříčí. 

„Už řadu let diskutujeme o tom, 
kde je co potřeba opravit. Teď jsme 
se rozhodli, že si stav všech místních 
komunikací necháme prověřit od 
zcela cizího subjektu,“ vysvětlil 
starosta František Bradáč. 

Diagnostika pomůže stanovit 
pořadí oprav v jednotlivých částech 
města a určit priority. „Zatím v tom 
nemáme až takový systém, jaký by-
chom chtěli,“ dodal Bradáč. 

Takový přehled bude důvěryhod-
ným podkladem pro požadavky na 
uvolňování fi nančních prostředků 
potřebných pro opravy.        -mrs-

Gymnázium Velké Meziříčí 
srdečně zve všechny zájemce na

ODPOLEDNE 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ,
které se koná ve středu dne 19. lis-

topadu 2008 od 15 do 17 hodin.
110 GVM

www.gvm.cz

Diecézní charita Brno – Oblast-
ní charita Žďár nad Sázavou

NESA denní stacionář
se sídlem na Čechově 1660/30 

ve Velkém Meziříčí
vás zve na 

Den otevřených 
dveří

ve středu 12. listopadu od 10 do 
16 hodin.

Těšíme se na vás. 

Chcete zhubnout přirozenou 
cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás 

revoluci v hubnutí!
Srdečně vás zveme na cestu k va-

ší fyzické i duševní pohodě.
Dr. Krejčík, dr. Navrátil

Jupiter club Velké Meziříčí (salo-
nek nad restaurací), v 18 hodin

Přímo na místě vám lékař na va-
še přání otestuje základní zdra-

votní parametry.
Tento koncept snížení váhy je do-

poručován lékaři. 

DNES

Po mnoha letech nevyhovujícího bydlení, nedostatku 
prostor ve stávajících objektech a naplnění zákona č. 
109/2002 Sb. O výkonu ústavní a ochranné výchovy se 
velkomeziříčský výchovný ústav dočkal rekonstrukce 
a výstavby nového, moderního domova pro dívky. 
Slavnostně byly tyto prostory představeny veřejnosti 
v úterý 4. listopadu. Areál v ulici K Rakůvkám, 
který se nachází naproti zámeckému parku, doznal 

Hlavní důvody stavby: dlouholeté nevyhovující podmínky, 
zvýšení kapacity a naplnění zákona 

Ve výchovném ústavu vybudovali moderní zázemí

během více než roku a půl výrazných změn. Kromě 
toho, že byly zrekonstruovány dvě stávající budovy, 
v těsné blízkosti jedné z nich navíc vyrostl zbrusu 
nový komplex. Ten slouží k ubytování dívek, které ve 
výchovném ústavu žijí. Jeho kapacita je pro čtyřicet 
osob. „Dřív bylo v zařízení místo pro třicet děvčat ve 
věku od patnácti do osmnácti let. 

(Pokračování na straně 2.)

 Ředitel velkomeziříčského výchovného ústavu Karel Suchánek slavnostně představuje veřejnosti nově opra-
vený a přistavěný areál. Uprostřed vedoucí vychovatelka Jaroslava  Langerová.             Foto: Iva Horká

Uzávěrka je dřív
V pondělí 17. listopadu 2008 si 
připomínáme 19 let od sameto-
vé revoluce. Na tento den připa-
dá státní svátek – Den boje za 
svobodu a demokracii. Vzhle-
dem k tomu je uzávěrka našich 
novin posunuta již na čtvrtek 13. 
11. do 15 hodin. (Ta se však netý-
ká sportovních příspěvků, tam 
žádná změna není.)         -ivh-

Budou volit hejtmana 
a krajské radní

V pátek 14. listopadu 2008 od 11 
hodin bude v sídle kraje Vysočina 
na Žižkově ulici v Jihlavě probíhat 
ustavující Zastupitelstvo kraje Vy-
sočina. Na programu bude volba no-
vého hejtmana našeho kraje a dal-
ších členů Rady kraje.           -ivh-
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OKÉNKO RADNICE

OKÉNKO 
POLICIE

Ve výchovném ústavu vybudovali moderní zázemí

(Pokračování ze strany 1.) Navýšení o deset lůžek bylo také jedním z dů-
vodů, které vedly k výstavbě nových prostor, přiblížil ředitel PaedDr. 
Karel Suchánek, „ale především jsme také museli učinit za dost zákonu. 
V domě se kromě ubytovacího zázemí nachází také tělocvična, kuchyň 
a jídelna. Každá z buněk pro jednotlivé výchovné skupiny má svoji barvu 
– od oranžové přes tmavě a světle modrou, zelenou až po vanilkovou -, 
a tvoří ji pokoje se dvěma pohovkami, obýváky a kuchyňkami. To vše je 
doplněno sociálním zařízením, šatnami, prádelnami a dalším nezbytným 
vybavením. To je opravdu na špičkové úrovni, a tak není divu, že dívky za 
téměř roční používání svých „bytečků“ nic nezničily, jak prý někteří zlí 
jazykové předvídali. „Myslím, že na ně má opravdu pozitivní vliv to nové 
prostředí, ve kterém se cítí mnohem, mnohem líp, než v tom původním. 
Tam neměly v podstatě žádné soukromí, o nějakém luxusu nemohla být řeč 
ani v nejmenším,“ hodnotí pobyt v novém domově vedoucí vychovatelka 
ústavu Jaroslava Langerová. 

Původní dvě budovy se taktéž změnily k nepoznání. Prošly celkovou 
rekonstrukcí, po níž v bývalém internátu Nad Sýpkami nyní funguje 
škola a nové hřiště s umělou trávou. V hlavní budově, která je s novou 
přístavbou spojena prosklenou chodbou, nadále zůstalo sídlo ředitelství 
a administrativy. Celkové náklady včetně výběrového řízení, projektu, 
technického dozoru a vybavení se vyšplhaly na 84 milionů korun a hradilo 
je ministerstvo školství. To je zřizovatelem uvedeného zařízení, které slou-

Zprávy z jednání Rady města z 5. 11. 2008 
 1. Rada města souhlasila se záměrem odkoupení pozemků na výstav-

bu protipovodňových opatření u řeky Balinky dle geometrického 
zaměření, které bude zpracováno v r. 2009. Současně Rada města 
souhlasila se záměrem odkoupení pozemku parc. č. 401/1 o výměře 
5 638 m2, lokalita Palouky v k. ú. Velké Meziříčí, od majitelů Pod-
statzky-Lichtenstein a doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit 
odkoupení tohoto pozemku.

 2. Rada města souhlasila s doplněním usnesení RM čís. 274 z 13. 6. 
2007 tak, že budoucí zřízení věcného břemene pro rozšíření sítě NN 
ve Lhotkách pro nové rodinné domy ve prospěch fi rmy E.ON ČR se 
bude týkat také PK parc. č. 104 v k. ú. Lhotky.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 399.840 Kč – § 2212 práce provedené TS – silnice
  Rozdělení: 119.000 Kč – § 3745 práce provedené TS – péče 
     o vzhled obcí
   23.800 Kč – § 3639 práce provedené TS – ostatní
     služby
   257.040 Kč – § 3632 práce provedené TS – hřbitovy
 2. Zdroj: 2 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 2 tis. Kč – § 3322 oprava dešťového svodu po 
     zcizení střešního odpadu kostelíku
     Na Moráni, Velké Meziříčí
 3. Zdroj: 44 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 44 tis. Kč – § 2212 úhrada projektové dokumentace
     na akci Komunikace pro pěší na ul. 
     Družstevní – Bezručova ve Velkém 
     Meziříčí
 4. Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3399 dar pro Spolek Ludmila – farní 
     odbor Charity, se sídlem Náměstí 16-18, 
     Velké Meziříčí
  Účel:   dárkové balíčky na Mikulášskou nadíl-
     ku pro Domov seniorů
 5. Zdroj: 88 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 88 tis. Kč – § 3631 osvětlení přechodů pro chodce 
     – navýšení původní částky na základě 
     výsledné cenové nabídky a úhrada 
     projektové dokumentace

 4. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města Velké Me-
ziříčí k 30. 9. 2008.

 5. Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření Sociálních služeb 
města k 30. 9. 2008.

 6. Z důvodu rekonstrukce budovy stacionáře NESA Velké Meziříčí 
poskytnou Sociální služby města Velké Meziříčí pronájem bezbari-
érových prostor, které jsou vhodné k zajištění běžného režimu staci-
onáře. Rada města souhlasila s výpůjčkou pro stacionář NESA, a to 
bezbariérových prostor v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zden-
ky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. Rada města souhlasila se snížením 
nájmu o prostory, které budou dány do výpůjčky stacionáři Nesa.

 7. Rada města souhlasila s odpisem pohledávek ve výši 1.255 Kč, které 
vznikly v letech 2002–2003 na úseku poplatku za komunální odpad, 
a to v rozsahu dle předloženého seznamu.

 8. Rada města souhlasila s návrhem smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Velké Meziříčí a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Žďár 
nad Sázavou, Horní 22 – předmět výpůjčky NTB Acer 5620, inv. č. 
308-00000025, DDHM/2008 v hodnotě 24.667 Kč. 
Rada města uložila do smlouvy o výpůjčce dát podmínku, že NTB 
Acer 5620 zůstane ve Velkém Meziříčí – bude zapůjčen pro Mateřské 
centrum Rodinka.

 9. Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem 
na byt na ul. Bezručova 1543/12, 594 01 Velké Meziříčí na dobu 
určitou šesti měsíců s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

10. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytu 2+1 č. 
11 ve 2. nadzemním podlaží na ul. Kolmá 1269/11, Velké Meziříčí 
o půdorysné ploše 58,93 m2.
Rada města dále souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytu 2+1 
č. 12 v 1. nadzemním podlaží na ul. Čechova 1595/8, Velké Meziříčí 
o půdorysné ploše 55,4 m2.

11. Rada města se zabývala přípravou rozpočtu na příští rok. 
Ing. František Bradáč, starosta

Spotřebitelské informační centrum 
Spotřebitelské informační centrum ve Velkém 

Meziříčí funguje již od poloviny září. Bezplatná 
poradna je pro zájemce otevřena každou středu 
od 14 do 16 hodin a nahradila původní výjezdní 
poradnu, která byla k dispozici pouze jednou za čtrnáct dní. Spotřebitelům 
poradí Mgr. Michala Šťávová, jež je absolventkou právnické fakulty. 

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

Jízdní kola 
mu nestačila,

bral i vejce a víno
V noční době ze středy na čtvrtek 

se neznámý pachatel vloupal do čtyř 
sklepních kójí v obytném domě na 
ulici Poštovní ve Velkém Meziříčí. 
Nezajištěnými dveřmi vnikl do 
sklepních prostor domu a tam ná-
silím překonal petlice jednotlivých 
kójí, opatřené visacími zámky. Ná-
sledně zde odcizil dvě pánská jízdní 
kola, sadu Gola klíčů, 10 lahví vína 
různých značek (0,7 litru) a tři plata 
vajec. Celková způsobená škoda byla 
vyčíslena na částku 23.000 Kč.    -pol-

ží dětem se závažnými poruchami chování, u nichž soud nařídil ústavní 
výchovu. Jejich umístění provádí Diagnostický ústav Brno.

A jak si považují nového ubytování a vybavení samotná děvčata? „Líbí 
se mi všechno, to prostředí je krásné. A vychovatelé jsou taky fajn,“ po-
chvalovala si například Lída Ondrášová a její kamarádka Monika Čonková 
dodala: „ Máme větší soukromí, bezvadná je posilovna, tělocvična i sauna. 
Taky plazmová televize a počítače. A nejlepší je, že jsou pokoje jenom 
po dvou.“ Na otázku, zdali je přepychový „domov“ dokáže udržet, aby 
neutíkaly, kroutily záporně hlavou. „Myslíme si, že ne,“ dodaly svorně, 
„kdo bude chtít pryč, tak to udělá. Ale ty co tu bydlí, jsou spokojené.“

Na závěr se sluší dodat, kdo se postaral o vlastní realizaci. Projekt 
byl dílem Ateliéru WIK, stavbu prováděla fi rma Unistav Brno a vnitřní 
vybavení budovy zajistila fi rma Potrusil. Kromě zástupců ze zmíněných 
společností se slavnostního otevření zúčastnil také starosta našeho města 
František Bradáč, který popřál jak vedení a zaměstnancům ústavu, tak 
jejich obyvatelkám šťastný život v novém prostředí. Podívat se přijeli 
mimo jiné i vedoucí z odloučených pracovišť Mgr. Lenka Vacková z Jan-
štejna a Jaromír Brych ze Žďáru nad Sázavou či ředitelka Diagnostického 
ústavu Brno PhDr. Soňa Cpinová a spousta dalších hostů včetně ředitelů 
některých výchovných ústavů z Moravy a dětských domovů z Vysočiny. 
Všem jim po uvítacím proslovu ředitele Suchánka a před vlastní prohlíd-
kou prostor zazpívaly dívky z ústavu pod vedením svých vychovatelek. 
Občerstvení pak obstarala Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí.

Iva Horká
(Rozhovor s ředitelem Výchovného ústavu, Střední školy a Školní jídelny 

Velké Meziříčí PaedDr. Karlem Suchánkem čtěte na straně 3.)

Oslavy města jsou vyúčtovány
Letošní oslavy šestistého výročí 

Velkého Meziříčí vyjdou zhruba 
na milion devět set tisíc korun. 
Od počátku roku Velkomeziříčští 
dosud zaplatili za akce jeden milion 
sedm set padesát pět tisíc korun. 
„Ještě musíme připočíst částku za 
objednaný fi lm a fotodokumentaci 
zachycující akce věnované oslavám 
v průběhu celého roku. Ty zatím 
nejsou dokončeny. Celkem nás tedy 
oslavy budou stát asi jeden milion 
devět set tisíc korun,“ vypočítal 
starosta města František Bradáč. 
Konečná suma tedy nepřekročí 
předpokládané náklady, jež byly 
původně odhadovány na dva mili-
ony korun. 

Město ovšem neplatí vše jenom 
ze své pokladny. „Od sponzorů jsme 
dostali čtyři sta sedmdesát dva tisíc 
korun. Vesměs jde o místní dárce. 
Toho si nesmírně cením,“ dodal 
starosta Bradáč. Kraj Vysočina pak 
věnoval dalších dvě stě tisíc korun. 

Do vyúčtování oslav města nejsou 
zahrnuty náklady na vydání knihy 
Velké Meziříčí v zrcadle dějin, která 
se začala prodávat již před Vánoci 
2007. Ta byla pořízena asi za jeden 
milion korun se stotisícovou podpo-
rou z Fondu kraje Vysočina.

Velkomeziříčští v průběhu roku 
2008 slavili výročí významné udá-
losti. Před šesti sty lety, roku 1408, 
totiž moravský velmož a vladař 
Lacek z Kravař spolu s Anežkou 

z Meziříčí udělili našemu městu plná 
městská práva, tudíž i právo odúmr-
ti. Toto důležité privilegium bylo 
jedním ze zásadních kroků přerodu 
městečka v město, což dávalo jeho 
obyvatelům mnohé výhody. Akcí, 
věnovaných oslavám bylo mnoho. 
Například probíhaly výtvarné, 
fotografi cké či literární soutěže se 
společným tématem Jakou barvu má 
naše město? Velkomeziříčské muze-
um otevřelo na zámku novou expozi-
ci Ve znamení sedmi per. Na náměstí 
se uskutečnily různé koncerty, ať už 
třeba Petra Koláře, skupiny Děda 
Mládek Illegal Band či charitativní 
Muzikanti dětem. Koncertní víkend 
přitom zpestřila noční ohňová show. 
Také festival Concentus Moraviae 
letos zahajoval právě v našem městě 
koncertem Musica Aeterna. V duchu 
výročí se nesly i tradiční 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně. Zvláštní 
parní vlak přivezl mimo jiné některé 
z účastníků fi lozofi ckého festivalu 
Tradice a modernita. Vrcholem oslav 
tohoto výročí se stal víkend 26.–27. 
července, kdy na náměstí i na zámku 
probíhaly řemeslné trhy v dobové 
středověké atmosféře. Tu dokreslil 
historický průvod městem, kejklíři, 
hudebníci a další. Víkend pak završil 
velkolepý ohňostroj. Snad poslední 
událostí z mnoha jiných, věnovanou 
letošnímu výročí, bylo zasazení lípy 
u základní školy na Oslavické.

Martina Strnadová 

Reklamovali 
semafory 

na křižovatce
Některé řidiče v uplynulých 

dnech zaskočilo přes den blikající 
oranžové světlo na semaforech 
u vjezdu na náměstí ve Velkém 
Meziříčí. Přibližně týden totiž 
nefungovala světelná signalizace 
na křižovatce ulic Novosady, Vr-
chovecká a Pod Hradbami. 

Důvodem byla porucha na kabe-
lové spojce. Její opravu zabezpečila 
v úterý 4. listopadu prováděcí fi rma 
v rámci záruky. Od té doby jsou 
semafory opět plně v provozu.   

-mrs-

I jedna hranolka
dokáže vykouzlit dětský úsměv
Každý může pomoci nemocným dětem nahradit domov. Právě tyto děti 

potřebují v těžkých chvílích lásku, podporu a péči rodičů i sourozenců. 
Proto ze všech porcí hranolek, které si 21. 11. 2008 koupíte, společnost 
McDonald’s věnuje již posedmé polovinu peněz v podobě daru Ronald 
Donald’s Charity, o. p. s., na výstavbu Ronald Donald’s House pro hospita-
lizované děti a jejich rodiny přímo v areálu motolské nemocnice v Praze. 
V současné době tato nadace fi nancuje a provozuje prozatímní ubytovací 
zařízení pro maminky a rodinné příslušníky nemocných dětí a samotné 
děti z Kliniky dětské onkologie a hematologie UK 2. LF ve FN v Motole. 
Toto ubytovací zařízení nahrazuje domov rodinám v tíživé životní situaci. 
V prozatímním ubytovacím zařízení bylo za uplynulých šest let ubytováno 
téměř 5 000 maminek a dětí. Pokud by tato ubytovna neexistovala, musely 
by maminky být s dětmi na odděleních (stresující prostředí a nedostatek 
lůžek), nebo by maminky musely bydlet v hotelu.

„V budoucnu chceme postavit vlastní Ronald McDonald’s House, který 
bude sloužit jako „domov mimo domov” maminkám a rodinám malých 
pacientů, kteří se léčí na této klinice. Přispět můžete i koupí samolepky Po-
mocná ruka v každé restauraci McDonald’s, utržené peníze půjdou ve for-
mě daru na stejnou dobrou věc,“ informovali zástupci McDonald’s .   -jik-

Mezi sběratelskými obory patří 
filatelie v celosvětovém měřítku 
dlouhodobě k nejrozšířenějším 
a nejlépe organizovaným. Velký 
rozvoj zaznamenala ve 20. stole-
tí. První filatelistický spolek na 
Moravě byl založen v roce 1919 
v Brně. Ve Velkém Meziříčí se 
sběratelé poštovních známek začali 
scházet v třicátých letech v hotelu 
Pavelka. Založení fi latelistického 
spolku s úřední registrací se po-
dařilo uskutečnit až v roce 1950. 
Prvním předsedou se stal profesor 
gymnázia Josef Bouček. Nynější 
předseda klubu ing. Richard Talaš 
je již devátým v pořadí. 

Po založení Svazu českoslo-
venských filatelistů v roce 1965 
obdržel velkomeziř íčský klub 
registrační číslo KF06-09 platné 
dodnes. Ke zdokonalení činnosti 
klubu nejvíce přispělo zařazení 
do zájmových kroužků tehdejšího 
Jednotného klubu pracujících v roce 
1982. Jeho pokračovatelem se stal 
později Jupiter club ve Velkém Me-
ziříčí. Ten poskytuje zázemí nejen 
pro pravidelné schůzky, ale zvláště 
pro různé výstavy poštovních zná-
mek. V období existence klubu se 
meziříčtí fi latelisté zúčastnili řady 

Filatelisté a výstava poštovních známek
ve Velkém Meziříčí

výstav včetně mezinárodních, a to 
s dobrým hodnocením. V našem 
městě se uskutečnilo již 12 výstav. 
První v roce 1954, největší kraj-
ská v roce 1985 a poslední v roce 
2005 byla věnována výročí knihy 
Babička od Boženy Němcové. Od 
aktuálního zaměření se neodchyluje 
ani výstava letošní, která začíná ve 
středu 19. listopadu 2008. Tento-
krát jsou v jejím podtitulu uvedena 
dvě letošní výročí: celostátní – 90 let 
od vzniku ČSR, a místní – 600 let od 
udělení privilegií Lackem z Kravař 
pro město Velké Meziříčí. Na vý-
stavě bude možno si prohlédnout 
21 fi latelistických exponátů. Mimo 
ně též pohlednice, fotografi e i další 
zajímavosti z historie města. Na vý-
stavě bude možné získat propagační 
dopisnici s přítiskem. Bude také 
promítáno video s ukázkami fi lmů 
z historie města. Zvláště v neděli 23. 
11. budou mít návštěvníci výstavy 
možnost získat fi latelistický ma-
teriál pro doplnění svých sbírek.

Výbor klubu fi latelistů zve všech-
ny zájemce o fi latelii i historii na-
šeho města k návštěvě výstavy. 
Těšíme se na shledání s vámi 
ve výstavním sále Jupiter clubu, 
Náměstí 17, VM.                    -dvor-

Dívky zazpívaly přítomným, kteří přišli na slavnostní otevření jejich 
nového bydlení.                                                               Foto: Iva Horká

V nové přístavbě se nacházejí ubytovací buňky. Jsou zařízeny moderně 
a vkusně, což oceňují hlavně jejich obyvatelky.             Foto: Iva Horká

Sledujte živnostníka roku v přímém přenosu
Vyhlášení Živnostníka roku 2008 proběhne 20. listopadu 2008 v 

Praze, ve Slovanském domě a ČT 24 je bude sledovat v přímém pře-
nosu. Záštitu nad soutěží převzal prezident Václav Klaus. 

Farmář František Němec z Netína se letos soutěže Živnostník roku 2008 
zúčastnil. V kraji Vysočina zvítězil a postoupil jako fi nalista do celostátního 
kola. V něm se mezi sebou utkají vítězové ze všech krajů ČR: František Ně-
mec (Vysočina), Jaroslava Klemensová - MASOMA (Moravskoslezský 
kraj), Radek Kocourek (Olomoucký kraj), Pavel Baďura (Zlínský kraj), 
Petr Jeroušek (Jihomoravský kraj), David Borovka (Jihočeský kraj), He-
lena Konopíková (Plzeňský kraj), František Suchánek (Karlovarský kraj), 
Richard Kanta (Ústecký kraj), Lukáš Stibor (Liberecký kraj), Roman 
Rousek (Královéhradecký kraj), Petr Havlíček (Pardubický kraj), Martin 
Kraus (Středočeský kraj), Ing. Jan Jelínek (Hlavní město Praha). 

Chcete-li podpořit svého krajana Františka Němce, ještě do pátku 14. 
listopadu mu můžete zasílat SMS s textem ZIV (mezera) 5 na telefonní čís-
lo 900 11 04, cena 1 SMS je 4 Kč. Posláním SMS se zapojíte do slosování 
o zajímavé ceny.                                                                                 -mrs-
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ PaedDr. KARLEM SUCHÁNKEM

OKÉNKO KRAJE

(Navazuje na článek ze strany 1 a 2.)
Jaké byly vlastně začátky velkolepého díla za 84 milionů korun, které 
je skutečně po absolvované prohlídce nutno ocenit? I člověku nezna-
lému musí být jasné, že jste to rozhodně neměli lehké…

S opravou stávajících budov a stavbou nového objektu v našem areálu 
jsme začali na jaře roku 2007 a dokončili je letos v srpnu. Celou akci jsme 
prováděli z toho důvodu, že dlouhodobě - už asi od začátku devadesátých 
let - nám hygiena napadala provozní podmínky a stanovila nám termín 
řešení situace. Po stránce hygienické zde bylo téměř vše nevyhovující, 
jak úsek ubytování, stísněné prostory, tak stravování, škola, malé učebny. 
Zkrátka, kam se člověk podíval, tam byly velice tristní podmínky. My jsme 
to řešili hned v těch 90. letech, dokonce jsme tehdy měli již připravenou 
studii, ale takzvané ‚Klausovy balíčky‘ to všechno smetly ze stolu. K naše-
mu plánu jsme se znovu vrátili až kolem roku 2000, 
kdy se opět začaly objevovat možnosti a dělat studie. 
Ovšem všechno to vyřizování se poněkud protáhlo, 
mezitím jsme spadli pod jiného zřizovatele, minis-
terstvo školství. Před tím jsme byli pod krajským 
národním výborem a taktéž pod Školským úřadem 
Žďár. Poté, kdy došlo ke zrušení školských úřadů, 
si nás pod svoje křídla vzalo zmíněné ministerstvo, 
kde jsme dosud. Nakonec se nám podařilo projekt 
prosadit, byl schválen, a my jsme mohli začít stavět 
a modernizovat.
Prakticky to probíhalo jak? Výstavbu i opravy 
jste dělali za normálního provozu?

Práce se uskutečnily ve třech etapách. V první byla 
zrealizována přístavba, do níž se posléze přestěho-
val internát a na přechodnou dobu také škola. To aby 
se mohlo začít s opravou budovy v ulici Nad Sýp-
kami. Pak začala rekonstrukce hlavního domu, kde 
bylo původně všechno – ředitelství, administrativní 
část, škola, kuchyň i školní jídelna. Nyní tam zů-
staly pouze administrativní úsek, zasedací místnost 
v přízemí a cvičná kuchyň pro kuchařky a cukrářky.
V nové budově dívky bydlí od ledna letošního roku. Jak na ně působí 
moderní a vkusné prostředí? 

Určitě to vliv na ty děti má. Pokud jsou v prostředí nepěkném, mají 
tendenci pokračovat v destrukci. Sama jste mohla vidět, že nikde nejsou 
vyryty nápisy, pomalovány zdi nebo poškozen nábytek. Veřejnost se často 
dívá na tato děvčata ne zrovna příznivě, považují je za jakousi spodinu 
společnosti. Není to tak, poruchy chování jsou u nich způsobeny tím, že 
se jejich rodiny rozpadly, chyběly jim vzory, rodiče se o ně nezajímali. 
Většina z nich prošla těžkými podmínkami, a proto není divu, že se 
jejich charaktery začaly křivit. Ale my jsme tu od toho, abychom jim je 
pomohli narovnávat, aby se pak všechny mohly zařadit do společnosti. 
A domnívám se, že nejenom přívětivá atmosféra, ale právě i pěkné bydlení 
a škola k tomu všemu dopomáhají.
Kdy se takový mladý člověk u vás může ocitnout?

Děti se dostávají do zařízení s ústavní výchovou, pokud rodiče nejsou 
schopni je řádně vychovávat a pečovat o ně. Nejčastěji to jsou dětské do-
movy, pokud se u dětí vyskytnou výchovné problémy, tak jsou v dětských 
domovech se školou a od 15 let ve výchovných ústavech. 
Zaznamenal jste nějakou vlnu nevole sousedů v souvislosti s výstavbou 
nového objektu?

Určitou konkrétní nespokojenost jsem zaregistroval, když jsme začali 
stavět. Lidé si stěžovali na hluk, protože se zde pohybovala těžká technika, 
fi rma pracovala kvůli termínům dokončení od rána do večera. Potom se 
nám podařilo vyjednat, aby byl klid alespoň o nedělích. Musím říct, že 
to pro okolí bylo opravdu nelehké.

Další vlna se zvedla v době, kdy jsme přístavbu dokončili a ukázali na 
internetu některé obrázky vnitřních prostor. Domnívám se ale, že v tom 
sehrála roli taková ta neinformovanost veřejnosti o tom, jaké jsou tu děti. 
Všeobecné povědomí o nich je, že jsou darebáci, které by bylo nejlepší 
zavřít, zmlátit, a tak podobně. Ale to v žádném případě není ta správná 
cesta k jejich výchově, k tomu, aby se jejich osobnosti narovnaly, nadechly 
a zařadily do normálního života. Změnit názor určité části veřejnosti na 
tuto problematiku, to je pro nás do budoucna jeden z úkolů – zapracovat 

víc na osvětě, hlavně tady ve městě a okolí. Aby lidé věděli, kdo jsme, 
o co se snažíme a jakou práci tady děláme.
Máte zmapováno, zdali a případně jak moc, se vaše chovanky podílejí 
na výtržnictví a nepořádku ve městě?

My jsme školské zařízení, které ty děti vychovává, a proto samozřejmě 
chodí do společnosti a ven - jednak s vychovateli, ale také je pouštíme 
na volné vycházky. Nejenom proto, že je to uvedeno v zákoně, kterým 
se musíme řídit, ale také abychom je prověřovali, jak se na veřejnosti 
chovají. Ale že by měly víc problémů než běžná populace v jejich věku, 
to jistě ne.
Jak to vypadá s děvčaty, která jsou podmínečně propuštěna do rodin?

Ta studují a žijí u rodičů. Ale pochopitelně s nimi pracujeme i nadále. 
Pokud jsou však v pořádku, zůstávají doma. Když ale poruší dohodu, 

kterou jsme s nimi uzavřeli, vracejí se sem zpět. 
To je podle mě významná forma naší práce, kdy 
se nám daří skloubit ústavní výchovu s reálným 
životem. Stává se nám poměrně málo, že se dívky 
musí vrátit.
A co se děje s těmi na útěku, které hledá poli-
cie?

To jsou v drtivé většině nepřizpůsobivé děti. Jsou 
nahlášeny na policii, která po nich pátrá. Hledáme 
je však i my sami, občas jsme s nimi dokonce v te-
lefonickém kontaktu. Stává se, že se vrací samy, 
jindy je dovedou policisté. Ale to jsou skutečně 
nejčastěji dívky, které utíkaly z rodiny, prchají 
z ústavu, a utečou prostě odkudkoliv.
Co je k tomu převážně vede? Vždyť tady by se 
mohly mít zdánlivě dobře, ne?

Někdy si prostě potřebují vyřešit nějaký problém, 
často také kvůli tomu, aby si vyřešily vztah – jsou 
zamilované, tak jdou za tím, k němuž je srdce táhne. 
Potom se ale třeba s dotyčným klukem rozejdou 
nebo se nějak změní podmínky, a tak se pak na-
jednou zase navrátí.

Předpokládám, že je za takový útěk čeká trest. Jaký?
Potrestat je můžeme v rámci našeho zařízení, což představuje určité 

omezení, které nám umožňuje náš vnitřní řád a předpisy, jež se týkají 
ústavní výchovy. Jako příklad bych uvedl třeba zákaz vycházek. Jiné 
možnosti nemáme.
Vy máte nejen velkomeziříčskou instituci, ale ještě další. Můžete je 
všechny stručně představit? 

Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Velké Meziříčí, 
K Rakůvkám 1 má kromě zařízení v našem městě ještě dvě odloučená 
pracoviště. Zaměstnanců máme celkem kolem osmdesáti, což je standard 
pro takováto zařízení. Z toho asi polovina pracuje ve Velkém Meziříčí. 
Kapacita zdejšího zařízení se nyní zvýšila ze třiceti na čtyřicet lůžek. 
Ve stavu vedeme celkem 47 děvčat, fyzicky přítomných je třicet, devět 
jich je potom na útěku a osm podmínečně propuštěných, které pobývají 
u svých rodičů.

V rámci velkomeziříčské střední školy máme dva dvouleté učební 
obory s výučním listem – jde o obory Provoz společného stravování 
a Práce v sociálních a zdravotnických zařízeních. Kromě toho skupina 
děvčat studuje na školách mimo ústav, ať již na učilišti v našem městě 
či ve Velké Bíteši. Na příští rok chystáme novinku – otevření tříletého 
učebního oboru Cukrář.

V Janštejně žije čtyřiadvacet dívek, které navštěvují jak ústavní jedno-
letou i dvouletou praktickou školu, tak civilní. Navíc tam připravujeme 
kurz pro dokončení základního vzdělání. Ve Žďáru nad Sázavou je ka-
pacita pro šestnáct chlapců, kteří všichni studují výhradně na civilních 
školách, někteří z nich dojíždějí na střední školu řemesel a služeb do 
Velkého Meziříčí.
V odloučených pracovištích problémy se zákonem 109/2002 Sb. O vý-
konu ústavní a ochranné výchovy nejsou? Všechno vyhovuje?

Ne, tam potíže s nevyhovujícími podmínkami nejsou. Rekonstrukce to-
tiž proběhly již v předchozích letech a podmínky výše zmíněného zákona 
číslo 109 z roku 2002 o výkonu ústavní výchovy jsou tam splněny.

Text a foto: Iva Horká

Stavba i rekonstrukce probíhaly za plného provozu

Atleti vozíčkáři slavnostně za-
končili sportovní sezonu v Dětském 
středisku (DS) Březejc. Hendikepo-
vaní sportovci, členové Občanského 
sdružení Atletika vozíčkářů, se 
k Velkému Meziříčí sjeli ze všech 
koutů České republiky. Během tří-
denního pobytu od pátku 31. října 
do neděle 2. listopadu zhodnotili 
uplynulé měsíce, jejichž největší 
událostí se samozřejmě staly XIII. 
letní paralympijské hry 2008 v Pe-
kingu. Přitom vyhlásili i celkové ví-
těze desátého ročníku KB Českého 
poháru v atletice vozíčkářů. 

„Na závěr sezony míváme pra-
videlně schůzi předsednictva o. s. 
Atletika vozíčkářů, kde rozebíráme, 
jak kdo uspěl v letošních závodech. 
Současně plánujeme i nadcházející 
sezonu, která nás čeká od dubna do 
září 2009. V předchozích letech jsme 
se dvakrát sešli ve sportovním centru 
v Nymburku, předtím v Rožnově pod 
Radhoštěm. Letos jsme poprvé tady 
v březejckém zařízení,“ informoval 
předseda Občanského sdružení 
Atletika vozíčkářů Martin Němec. 
Do Březejce přijelo jedenadvacet 

členů sdružení například z Prahy, 
Českých Budějovic, Brna, Pardubic, 
Frýdku Místku a dalších. Sportovci 
se věnovali ponejvíce hodnocení 
nedávno skončené paralympiády. 
Limity a nominační místa k účasti 
na ní splnilo čtrnáct atletů sdružení, 
dva z nich posléze ze zdravotních 
důvodů neodjeli. V Pekingu vybojo-

vali jednu zlatou a šest bronzových 
medailí. Nejcennějším kovem se 
může zaslouženě pyšnit koulařka 
Eva Kacanu, která se stala první 
českou vítězkou na čínských para-
lympijských hrách. Třiačtyřicetiletá 
atletka AK Olomouc vyhrála soutěž 
ve vrhu koulí sloučených kategorií 
54 – 56. Výkonem 6,73 metru navíc 

stanovila nový světový rekord v této 
disciplíně. Proto byla v Březejci 
vyhlášena i celkovou vítězkou čes-
kého poháru. Za ní se umístila Jana 
Fesslová z Hvězdy SKP Pardubice, 
které hod diskem v Pekingu vynesl 
bronz. Z mužů si nejlépe vedl a čes-
ký pohár získal Martin Zvolánek 
také z Hvězdy SKP Pardubice, jenž 
získal na paralympiádě třetí místo 
za hod diskem. Za ním následoval 
Martin Němec ze stejného klubu, 
na paralympiádě bronzový ve vrhu 
koulí, a třetí byl Radim Běleš z SK 
Nové Město nad Metují.

„Vaše výkony jsou obdivuhodné 
a jste vzorem pro nás pro všechny, 
tedy i pro děti z našeho střediska. 
Ty také sportují a jezdí na závody 
například v boccii,“ řekla březe-
jckým hostům Věra Nestrašilová 
z DS. Setkání probíhalo v pohodo-
vém neformálním duchu, většina 
sportovců byla s uplynulou sezonou 
spokojena. K volné zábavě patřilo 
i pohoštění, které pro atlety vozíč-
káře připravila Střední škola řeme-
sel a služeb Velké Meziříčí.

Martina Strnadová

Březejcké středisko hostilo paralympiky

Od 1. listopadu začíná na Vyso-
čině ofi ciálně období zimní údržby. 
Krajští silničáři dokončili v těchto 
dnech prohlídku údržbové tech-
niky a od soboty začalo fungovat 
šest dispečerských stanovišť. Jejich 
počet se bude postupně navyšovat 
v závislosti na vývoji počasí.

Už dva týdny provádějí zaměst-
nanci krajské správy a údržby silnic 
prohlídku techniky, která se bude 
v zimě starat o průjezdnost na silni-
cích v celém kraji Vysočina. Podle 
vyjádření ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny Zdeňka 
Vacka nebyly kromě drobných 
nedostatků, jako například prasklé 
žárovky nebo odrazky, zjištěny 
žádné větší závady a všechny stroje 
jsou připraveny zmírňovat nástrahy 
nadcházející zimy.

Na krajských silnicích se také po-
stupně dokončují plánované opravy 
a rekonstrukce. „Všechny stavební 
akce na krajských komunikacích 
by měly být dokončeny ve stanove-
ných termínech. Do zimní sezony 
se protáhne pouze úprava průtahu 
v Brtnici. Důvodem je výměna 
kanalizace a elektrického vedení, 
které byly v režii města Brtnice. 
Dokončení prací je naplánováno 

nejpozději do poloviny listopadu,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro do-
pravu Václav Kodet. Na některých 
silnicích a mostech v kraji Vysočina 
budou ještě probíhat dokončovací 
práce, které by však neměly ohrozit 
průjezdnost danými místy. 

Až do příštího roku zůstane uza-
vřen úsek silnice II/405 mezi Brtnicí 
a Zašovicemi. Objízdná trasa pro 
osobní automobily a autobusy vede 
přes Jestřebí a Kněžice. „Objízdná 
trasa by mohla při špatném počasí 
způsobovat řidičům obtíže, proto 
jsme připraveni posílit zimní údržbu 
v tomto úseku hned o dva sypače. 
Bude tam zajíždět technika jak 
z Jihlavy, tak i z Třebíče,“ vzkazuje 
řidičům Zdeněk Vacek.

Podrobné informace o situaci na 
krajských silnicích včetně údajů 
o sjízdnosti krajských silnic nalez-
nete na webových stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz.

Pro klidnou a bezpečnou cestu po 
silnicích Vysočiny v zimním období 
jsme pro všechny řidiče připravili 
tzv. Desatero pro řidiče na zimní ces-
ty Vysočinou. To naleznete také na 
webových stránkách kraje Vysočina.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana 

Zimní sezona na Vysočině začíná

Zajišťují kvalitu pitné vody
Připravuje se vodohospodářský projekt za stovky milionů korun.
V zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina se 6. listopa-

du 2008 uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny pro výběr a zajištění 
implementace projektů operačního programu Životní prostředí v letech 
2007-2013 (níže jen KPS), aby posoudila velký projekt za více než 25 
mil. eur „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní 
Moravy, region Žďársko“. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Součástí žádosti o podporu jsou čtyři podprojekty. V rámci 
subprojektu „Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště“ je 
navržena rekonstrukce úpravny vody Mostiště. U subprojektu „Rekon-
strukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště-ČS Ovčírna“ je navržena 
rekonstrukce přívodného řádu z úpravny vody Mostiště do ČS Ovčírna. 
Subprojekt „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín“ 
řeší rekonstrukci vodovodního přivaděče z ÚV Vír až do vodojemu 
Litava. Subprojekt „ON-line monitoring kvality vody“ se skládá ze 13 
objektů. Vlivem projektu nedojde k napojení nových obyvatel, cílem je 
rekonstrukce stávajících objektů a zkvalitnění dodávané pitné vody. 
Celková délka rekonstruovaných vodovodních řádů je 27 681 km. Z toho 
je u 23 568 km navržena výměna stávajícího vodovodního potrubí, 1 326 
km vodovodního potrubí je navrženo k sanaci a 2 787 km bude nové 
vodovodní potrubí. Celkové náklady na projekt činí 872 840 tis. Kč 
a dotknou se 87 000 obyvatel. Místem realizace bude nejen kraj Vysočina 
ale i Jihomoravský kraj. Předpokládaným začátekem realizace je druhá 
polovina roku 2009 s dokončením v závěru roku  2011.

Závěrem o důležitosti zásadních investic do vodohospodářské infra-
struktury pohovořil předseda KPS Ivo Rohovský: „Projekt by byl bez 
podpory evropských peněz těžko realizovatelný. Protože to není první 
velký vodohospodářský projekt do OP ŽP v kraji Vysočina a doufám, že 
ani poslední, znamená to maximální připravenost odpovědných subjektů 
akce připravit a úspěšně realizovat. Žádost a dokončený projekt pak bude 
znamenat pro obyvatele vyšší spokojenost se standardem poskytovaných 
služeb, tedy kvalitou dodávané pitné vody.“

Marek Brom, odbor životního prostředí

Krajský odbor školství, mládeže 
a sportu mění svou jihlavskou ad-
resu. Už od pondělí 10. listopadu 
2008 sídlí oddělení ekonomiky 
školství, oddělení mládeže a sportu 
i oddělení organizace školství nově 
na adrese Věžní 28, Jihlava.

Stěhování odboru školství, mlá-
deže a sportu bylo naplánováno 
na čtvrtek 6. listopadu a pátek 
7. listopadu. „Stěhování jsme se 
snažili zorganizovat tak, aby se co 
nejméně dotklo veřejnosti,“ uvedla 
Ivana Šmídová z krajského oddělení 
hospodářské správy.

Do rekonstruované budovy ve 
Věžní ulici, která donedávna slou-
žila jako domov mládeže, má 

veřejnost přístup novým hlavním 
vchodem přímo z Věžní ulice. Nově 
zde vzniklo pro více než čtyři desít-
ky úředníků 22 kanceláří. „V těchto 
dnech dokončujeme přemísťování 
telefonních linek, síťových techno-
logií, zřizujeme nové docházkové 
terminály, instalujeme kamerový 
systém a stěhujeme dokumenty,“ 
popsal Petr Pavlinec, vedoucí kraj-
ského odboru informatiky. 

Krajský úřad kraje Vysočina má 
v současné době devět detašova-
ných pracovišť. Čtyři jsou z důvodu 
přiblížení veřejné správy detašová-
ny v okresních městech a pět je jich 
rozmístěno v Jihlavě.

Jitka Svatošová

Krajský odbor školství změnil adresu

Nejlepší sportovci – muži za rok 2008 z Atletiky vozíčkářů – zleva pátý 
Rostislav Pohlmann, čtvrtý Jan Vaněk, třetí Radim Běleš, druhý Martin 
Němec a vítěz Martin Zvolánek. Všichni se letos zúčastnili i Letních 
paralympijských her v Pekingu.                          Foto: Martina Strnadová

I. ročník Krajského diabetologického dne
Až každý desátý občan ČR bez ohledu na svůj věk by mohl být v blízké 

budoucnosti postižen cukrovkou. V kraji Vysočina jde o zhruba 33 tisíc 
diabetiků (17 tis. žen a 16 tis. mužů). Světový den diabetu byl stanoven 
na 14. listopad, protože právě v tento den se připomíná výročí narození 
objevitele inzulínu, kanadského lékaře Fredericka Granta.

Symbolicky se proto uskuteční v pátek 14. listopadu 2008 od 9 hodin 
v sídle kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova ul. 57, zasedací místnost B3.16 
(kongresové centrum) setkání odborníků s dotčenou veřejností vč. těch, 
kteří mají zájem se o záludnostech nemoci chtějí dozvědět více. 

Eva Neuwirthová 
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Smrt přichází blíž a blíž…
Hřbitovy, věnce, svíčky, hroby, dušičkové pobožnosti – tak začíná 

listopad. Měsíc smutný, nostalgický, ale také plný refl exe. Odkud jsme, 
co tady děláme a kam jdeme? ptá se skoro každý.

A tak bych k tomu chtěl i já přidat jednu myšlenku. Smrt? Nechci pře-
mýšlet, proč člověk jednou musí odejít ze světa, ale spíše chci upozornit 
na určitý paradox v chápání a pozorovaní smrti. Sdělovací prostředky 
vydělávají obrovské peníze na vysílání fi lmů plných krve. Od rána do 
večera najdeme v televizi obrazy utrpení a smrti. Je pravdou, když skoro 
každý říká, že to není vhodné. Ale i přesto se díváme. Jsem zvědav, kolik 
mrtvol denně vidí v televizi průměrný divák. Dívají se dospělí – mladší 
a starší, dívají se i děti. Má nebo nemá to vliv na naši psychiku? Určitě 
vím jedno – obraz smrti a umírání nám není cizí. A proto nevím, kde 
se v současném reálném světě bere postoj kamufl áže smrti. Před sebou 
samými zastíráme pravdu o konci tělesného lidského života. Pomalu 
odcházející ze světa zavíráme v léčebnách nebo domovech důchodců 
– jenom, aby je nikdo nemusel pozorovat. Dětem povídáme nesmysly 
o smrti, jenom aby nepoznaly pravdu. Pohřby omezujeme na rozloučení 
v úzkém rodinném kruhu, jenom proto, aby… – sám nevím proč taková 
hloupost. V reálu nechceme vidět smrt, mluvit o ní. Nechce se nám soucítit 
s tím, který se loučí se světem. 

Smrt přichází blíž a blíž… taková je realita. Ani věřící, ani ateista, ani 
dobrý, ani zlý neuteče od této skutečnosti. Smrt je něco, co je, aspoň od 
doby po Edenu, přirozené.                                 P. Lukasz Szendzielorz 

Racek chechtavý (Larus ridi-
bundus) má hmotnost od 205 do 
309 gramů, samci průměrně 285 
g, samice 250 g. Délku křídla mají 
29×31 cm. Nejvyšší prokázaný věk 
je 32 let. 

Jejich potrava je převážně živo-
čišná (členovci, brouci, blanokřídlí, 
dvoukřídlí, žížaly, z obratlovců 
převážně ryby a drobní hlodavci). 
Přezimují v atlantské oblasti a i ve 
Středomoří, částečně i v Čechách, 
hlavně kolem Prahy. Hnízdí v různě 
velkých koloniích na zemi, nebo 
blízko nad zemí, hnízdo je zpravidla 
umístěno v pobřežní vegetaci, vzác-
ně hnízdí na keřích, nebo dokonce 
na stromech. Hnízdí jedenkrát do 
roka, snůška osahuje 3 vejce. Na vej-
cích sedí 23–26 dní. Právní ochrana 
náleží rackovi chechtavému dle § 5a 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění. V Červeném seznamu ptáků 
České republiky je v kategorii zrani-
telný. Racek chechtavý žije v mnoha 
místech České republiky, hlavně 
v rybničních oblastech a v povodí 
velkých řek. 

Všichni rackové patří do řádu 
dlouhokřídlých. Jejich typickým 
znakem jsou dlouhá a štíhlá křídla. 
Jeho tělo je čistě bílé, záda jsou šedá 
a na hlavě má černohnědou masku. 
Zobák a nohy jsou sytě červené, 
duhovka oka je hnědočerná, oční 
kroužek je červený. Samec i samice 
jsou zbarveni stejně. 

Racci chechtaví jsou v hnízd-
ních koloniích velmi hluční. Díky 

Racek chechtavý
společenskému způsobu života se 
pohybují i mimo kolonie ve větších 
i menších skupinách.

Jsou velmi hluční, jejich hlas zní 
chechtavě, jako „krije-krije“ nebo 
„kvop-kvop“, racek má přitom 
zobák široce rozevřený. V případě 
blížícího se nebezpečí se racek ozý-
vá krátkým, opakovaným „kek“. 
Obývá prakticky celou Evropu, 
včetně baltských zemí Objevuje se 
i ve střední Asii, v Grónsku a ve 
Spojených státech. 

V České republice činila hnízdní 
populace racka chechtavého 50–100 
tisíc párů, v roce 1989 80–150 tis. 
párů. Současná největší hnízdní 
kolonie je na vodním díle Nové 
Mlýny na Znojemsku. Počet párů 
se v našich zemích snížil do roku 
2003 o 53 %.

Jeho hnízdním prostředím jsou 
hlavně velké přehradní nádrže, velké 
řeky s mnoha meandry a ostrůvky.

Hnízda stavějí oba partneři ze 
stébel, listí, trávy a větviček, v zá-
plavových oblastech Dyje jsou 
hnízda budována i na hlavatých 
vrbách, rozměry hnízda jsou kolem 
22 centimetrů.

Z hlediska ochrany tohoto dru-
hu se jeví jako nejefektivnější 
a nejúčinnější účinná ochrana 
mokřadních biotopů. Jeho vý-
znam je pro zemědělství ve sběru 
nejrůznějšího hmyzu. V důsledku 
silného poklesu hnízdních stavů 
bylo nutné stanovit podmínky jeho 
ochrany.        PhDr. Arne Němec

Jsou i další problémy
Koncem září 2008 byl v našem městě projednáván Komunitní plán zdra-

ví a kvality života. Na základě diskuze u jednotlivých stolů, kterých bylo 
celkem devět, byly vybrány důležité problémy, které je nutno postupně 
řešit. Diskutované problémy byly sepsány a účastníci dostali příležitost 
ještě jednou hlasovat za sebe, když každý z nich měl dva hlasy. Na základě 
toho bylo vybráno deset problémů, se kterými byli obyvatelé seznámeni 
prostřednictvím týdeníku Velkomeziříčsko, číslo 35 z 8. 10. 2008. 

Velkým problémem je rekonstrukce čistírny odpadních vod. Na tomto 
velmi potřebném i nákladném projektu závisí další rozvoj našeho města. 
Když se čistírna odpadních vod dávala v roce 1994 do provozu, nebyly 
nároky v této oblasti tak veliké a čistírna byla dostačující. Nyní se všech-
ny přepisy v této oblasti zpřísnily dle potřeb Evropské unie a stávající 
kapacita čistírny přestává vyhovovat. Tato nákladná stavba je podmínkou 
dalšího rozvoje města. Je zde patrný nárůst fi rem a je zde řada dalších 
zájemců, kteří by u dálnice prakticky ve středu republiky rádi investovali. 
Bez tohoto projektu to možné není. 

Dalším problémem z hlediska dopravy a bezpečnosti obyvatel je za-
bezpečení chodníku z ulice Průmyslová na Karlov ke hřbitovu. Zde jsou 
projektovány další práce a velký obchvat, zatím tomu tak není a lidé chodí 
po okrajích vozovky, kde nemají kam uhnout. Je to zde velice nebezpečné, 
zvláště když sem sjíždějí kamiony z dálnice, a pak na ni zase najíždějí. 

Problémem, na který se možná trochu pozapomnělo, je revitalizace 
řeky Balinky. I toto je nákladný projekt. Máme však v paměti, co v na-
šem městě nadělala velká voda škod v roce 1985 a několikrát před tím. 
V posledních létech velká voda v tomto rozsahu nebyla, avšak je třeba 
město i jeho obyvatele před touto pohromou zabezpečit. Bezprostředně po 
velké povodni v roce 1985 byla dělána určitá opatření, byl již zpracováván 
projekt této akce, ale nakonec byla odsunuta. Považoval jsem za potřebné 
na tyto problémy upozornit, aby zdravé město Velké Meziříčí splňovalo 
požadavky k dalšímu rozvoji. 

PhDr. Arne Němec, předseda komise pro Zdravé město Velké Meziříčí

Ceny bytů
Současná ekonomická krize zasahuje především bankovní, automo-

bilový a realitní trh. Hypoteční banky zvedají úrokové sazby hypoték 
a zájemcům o hypotéky prodražují půjčky na nové byty a domy, zpřísňují 
pravidla pro jejich poskytnutí.

Stále častěji se v realitní kanceláři setkáváme s názorem klientů, že se 
ceny bytů nyní konečně rapidně sníží. Dle mého názoru se tak nestane, 
dojde pouze ke snížení cen panelových bytů v okrajových částech větších 
měst. Jak vůbec stanovit dopředu tržní cenu bytu? Metod je několik a žád-
ná není přesná, protože skutečná cena je až ta, za kterou se byt prodá za 
standardních podmínek, nikoliv v tísni. Cenu bytu lze získat jednak tzv. 
porovnávací metodou. Od známých si zjistíte, za kolik se podobný byt 
v okolí skutečně prodal. Další metoda je nákladová, kdy si zjistíte cenu 
stavebních nákladů včetně podílu na ceně pozemku, nákladů na projekt 
a dozor. Tyto ceny navýšíte o infl aci od doby kolaudace bytu. Určitým vo-
dítkem je aktuální znalecký posudek nebo výnosová metoda výpočtu, kdy 
se vychází ze skutečných, případně předpokládaných výnosů za pronájem 
bytu snížených o nutné náklady na údržbu bytu. Na ceny v novinové inzer-
ci bych se moc nespoléhal, většinou je to jen zbožné přání prodávajícího, 
skutečnou kupní cenu se už nedozvíte. Z předchozího vyplývá, že nejspo-
lehlivější je obrátit se na místní realitní kancelář s dobrým jménem nebo 
realitního makléře pracujícího dlouhodobě v dané lokalitě, jeho úsudek 
by měl být poměrně přesný. Výslednou cenu bytu totiž ovlivňuje mnoho 
dalších faktorů. Stále větší vliv na cenu má lokalita. Jiná cena stejného 
bytu je ve středu města a markantně jiná někde v „Kotěhulkách“. Na cenu 
má vliv i umístění v domě (patro, orientace k světovým stranám), vybavení 
a příslušenství bytu a domu, druh vlastnictví, podlahová plocha bytu, 
použité stavební materiály a jejich opotřebení, způsob vytápění, zateplení, 
dispozice bytu, existence výtahu, výhled z bytu, okolí domu, možnost 
garážování, parkování, dopravní obslužnost, služby v místě a okolí, 
sousedi, pracovní možnosti v místě atd., ale především současná nabídka 
a poptávka. (Příště něco k cenám domů a pozemků.)      Ing. Bořivoj Pejchal

Dnes se o něm mnoho nemluví 
a když, tak jen se shovívavým úsmě-
vem, jako že jde o něco starobylého, 
div ne směšného, souvisejícího s ně-
jakými vlasteneckými básničkami, 
vlaječkami a podobně.

Jenže dnes jde o něco jiného. 
Takzvané vlastenectví, známé 
nám z budování národního státu 
a dokonce ani to válečné, už dnes 
není tak docela na místě a mladší 
generaci neoslovuje.

Jsme součástí Evropy. Jsme 
členy Evropské unie podobně jako 
jsou státy Ameriky členy unie 
americké.

Uzavřeli jsme kvalifi kované přá-
telství s ostatními národy Evropy, 
jak o tom snil kdysi náš nejčeštější 
král Jiří z Poděbrad. Byl by jistě 
velice šťasten z naplnění svého 
snu. A my bychom měli být hrdí na 
to, že jsme konečně, po staletích 
nesmyslného nepřátelství s národy 
obývajícími s námi stejný světadíl, 
dokázali si s blízkými i vzdáleněj-
šími sousedy podat ruce.

To ale neznamená, že bychom ne-
měli být vlastenci. Vlastenci v tom 
pravém, ušlechtilém smyslu tohoto 
slova. Tedy ne vykřikovat, jací my 
jsme pašáci, nehledat chyby na jiných 
a sami si nevidět na špičku nosu. Ne 
se povyšovat a jiné ponižovat.

Měli bychom pěstovat a zvelebo-
vat naši kulturu, tradice. Ty, když 
se jich sami nevzdáme, nám nikdo 
nevezme. Naopak, přispíváme 

Něco o vlastenectví
jimi k rozmanitosti lidského spo-
lečenství. A stejně jako my se rádi 
seznamujeme s tradicemi, kulturou 
a zvláštnostmi jiných národů, se 
jiné národy rády poohlédnou po 
naší kultuře, našich tradicích a do-
vednostech.

Jenže si musíme být vědomi 
toho, že vlastenectví nezačíná na 
veřejných shromážděních k oslavě 
hokejistů, ani na schůzích mnoho-
mluvných politiků.

A už vůbec ne při křičení a hajlo-
vání těch, kteří fanatickým obdivem 
ke zrádnému nacizmu dávají najevo 
nejen svou neznalost dějin českého 
národa, ale i svou nevzdělanost.

Ne. Vlastenectví začíná docela 
tiše, přímo v našich srdcích, přímo 
v našem každodenním jednání 
a chování. Projevuje se tím, že dě-
láme pořádně svou práci, že držíme 
slovo, že je na nás spolehnutí, že 
jsme jeden k druhému ohleduplní 
a slušní, že nejsme lhostejní k nedo-
statkům, se kterými se setkáváme, 
že se snažíme sjednat nápravu, a že 
ctíme život.

Zkrátka, že jsme čestnými, po-
ctivými a sami k sobě kritickými 
lidmi.

Vlastenectví také znamená, 
že dodržujeme zákony, třeba i ty 
v dopravě, jejichž porušování 
přináší denně mnoha lidem smrt 
a utrpení.

A co si myslet o obyvatelích ves-
nice nebo města, kde na hlavních 
i vedlejších cestách nacházíme 
odhozené igelitové pytlíky, plas-
tové láhve a střepiny z rozbitých 
fl ašek od alkoholu? Jak hodnotit 
zdevastované budovy opuštěných, 
zakouřených, špinavých nádražních 
objektů, s rozbitými okny a hroma-
dami odpadků kolem dokola. Čeho 
je to projev? Jistě ne kultury.

Snažme se o to, abychom vymý-
tili všechny formy falešného, jenom 
slovy proklamovaného „vlastenec-
tví“, které by často zasluhovalo 
neblahé označení šovinismus nebo 
nacionalismus, jak ho známe z mi-
nulosti.

Apelujme však na to, aby se naše 
vlastenectví projevovalo v dobrém 
vztahu k člověku, k našemu okolí, 
k naší obci a zemi. Až bude z cho-
vání každého z nás poznat, že jsme 
příslušníky vzdělaného, kulturního, 
falešného nacionalismu zbaveného 
národa, pak bude na místě, aby-
chom všude a s hrdostí prohlašovali, 
že jsme Češi.

Pak dojde slovo vlastenectví 
nového, neposmívaného, a dnes 
velmi žádoucího významu.       -zč-

Chtěl bych vám vyprávět dva na 
sobě nezávislé příběhy. Ten první 
bych mohl pojmenovat „Trochu 
selského rozumu, lidskosti a citu by 
úředníkům neškodily“. Ten druhý 
příběh bych nazval „Spravedlnost 
je někdy nespravedlivá“.

První je příběhem jedné 88 let 
staré paní, která nedávno ovdověla, 
když její milovaný manžel v 89 
letech zemřel. Krátce po pohřbu 
naše stará paní našla ve své poš-
tovní schránce oznámení o uložení 
zásilky – doporučeného dopisu 
s přiloženým poučením. Stará paní, 
rozrušená tímto důležitým dokla-
dem, v dobré víře neporušit zákon 
navštívila podatelnu MěÚ, kde 
však zjistila, že jí zásilka nemůže 
být předaná, protože si opomněla 
vzít svůj občanský průkaz. Nic 
naplat, musela jít domů a vrátit se 
zpět. Chudák stará paní. Když tak 
učinila, s překvapením zjistila, že 
v obálce je dopis MěÚ – ODBORU 
SPRÁVNÍHO, který ji vyzývá 
k okamžitému odevzdání cestov-
ního pasu po zemřelém manželovi. 
Nic proti tomu, zákon se musí do-
držovat a úředníci musí ctít zákon 
především! Ale DŮLEŽITOST 
DOKLADU v daném případě je 
naprosto zarážející. Proč? Cestov-
ní pas zemřelého musel být starší 
a již určitě celou řadu let propadlý. 
Vždyť její manžel byl již skoro 30 
let v důchodu.

Možná si říkáte, ono se tak moc 
nestalo. Nemocná stará paní se pro-
šla, cestovní pas se stejně nenašel, 
tak není co řešit. Já si však myslím 
(možná se pletu), že použití tro-

chy selského rozumu a především 
snížení arogance tohoto byrokra-
tického systému, trocha lidskosti 
a citu ke starším spoluobčanům, 
by byly v tomto případě plně na 
místě. JE TO ZAMYŠLENÍ PRO 
KAŽDÉHO, KDO ROZHODUJE 
O JINÝCH!

Příběhu druhého jsem se, ač ne-
rad, náhodou zúčastnil sám. V pon-
dělí 27. října jsem byl nucen vyřídit 
určité úkony na MěÚ. Čekám před 
úřadem a sleduji kolaps v dopravě 
přímo na náměstí. Všechna místa 
jsou obsazena, další a další auta 
najíždějí. Někteří krouží kolem 
dokola a hledají místečko pro své-
ho „miláčka“, ale další to vzdávají 
a náměstí vztekle opouštějí. Jiní se 
snaží dál. V tom dopravní chumlu 
řidič osobního auta (pravděpodob-
ně trochu rozčilen) zastavuje na 
chodníku přímo proti budově MěÚ. 
Vozidlo zůstává opuštěno. Vtom 
jede kolem městská policie (MP) 
a její příslušník provádí služební 
záznam o dopravním (hrubém) 
prohřešku, který končí provedením 
fotodokumentace. Sledujíce tento 
policejní úkon, plně s policistou 
souhlasím. Můj příběh pokračuje 
dál již bez přítomnosti policie, ale 
s dalším osobním autem, které na-
jíždí na chodník a zastavuje přímo 
před prvním „hříšníkem“!

Mladou řidičku, která z vozu 
vystupuje, v dobré víře upozorňuji, 
že se vystavuje nebezpečí pokuty 
od MP. K mému překvapení mně 
dotyčná, „celkem mladá, pěkná 
blondýnka“ sděluje, že jí žádné 
nebezpečí nehrozí, že je z úřadu, 

Městská knihovna Velké Meziříčí 
- literární soutěž Prvotiny

Próza IV.
(Volné pokračování z č. 36, 37, 38, 39/2008)

František Hrubý: Kam až lze dojít…?!
Nemohu vám všechno povědět, neboť jsem se dostal do stavů, kdy, mírně 

řečeno, vše relativní a normální (lidské) padá a přechází do noumenálního, 
tj. iracionálního, avšak poznatelného rozumem. Vlastně ani nenacházím 
vhodných slov jak tyto stavy popsat, či přesněji řečeno, jak se z těchto 
stavů vypsat… Nuže, pokusím se alespoň částečně vyjádřit, k čemu jsem 
došel ve svém poznání, tj. přiblížit svůj jinak všem vzdálený svět. Proč? 
Možná proto, abych si trochu ulevil a zmírnil tak tu strašlivou bolest, 
jež se nashromáždila po všechna léta v mém nitru a hrozí mě zadusit…

Ale pěkně popořádku. Odjakživa jsem byl sám. Již od mládí, od nejút-
lejšího dětství, co si vůbec pamatuji. Zatímco jiní utužovali kolektivního 
ducha, já jsem se bavil, doslova se ukájel vlastní samotou. Nikdy mě 
nelákalo sdílet společné okamžiky, natož se někomu svěřovat. Ať už jsem 
prožíval pekelná muka, nebo naopak světlejší momenty. 

Dětství jsem měl neradostné. Matka hodně pila, otec taky, navíc ji bil. 
Mám (nebo snad měl jsem?) sestru. Ta se v mládí dala na „duchovno“ 
čili satanismus, takže nakonec skončila na drogách. Sám nevím, kde je jí 
dnes konec. Toto všechno, tyhle zážitky, formovaly mou psychiku, můj 
vnitřní svět. Možná právě proto, jsa svědkem hrubého, je má psychika 
jaksi jemnější, složená z afyzických membrán, schopná do sebe absorbovat 
inteligibilní věci. Láska k přírodě a zvířatům byly mé hlavní trumfy.

Když už jsem se trochu vyhrabal ze všech těch sraček, rozumějte, bez 
jakékoliv fi nanční, nemluvě o morální podpoře ze strany svých skvělých 
rodičů, podařilo se mi dostudovat a osamostatnit se, přišel první zlom.

Na vojně, kde jsem nevýslovně trpěl, jsem si (na radu zkušenějších ko-
legů) podřezal žíly, načež mě šupli do blbince, kde po čase zjistili, že jsem 
duševně zdráv a vlastně jsem to celé sehrál, jen abych se vyhnul službě 
vlasti. A jelikož to bylo ještě za komoušů, zbytek jsem odseděl za katrem. 
Mimochodem blázinec a kriminál jsou dvě nejlepší instituce na sbírání 
zážitků. Přinejmenším pro ty, kteří touží zalaškovat si se svou psychikou…

Nemohu ani zešílet! Jak rád bych provedl nějaký teatrální kousek, jenž 
by mě katapultoval mezi věrné šašky rohatého. Vždy jen otevřu bránu 
šílenství, ale nikdy se mi nepodaří dojít až do 13. komnaty. Co já jsem 
se už v těch stavech nahledal! Někdy to bylo opravdu vážné – měl jsem 
halucinace (v mém pojetí démoni), epileptické záchvaty (ač normálně 
nejsem epileptik), kdy už člověku začíná objektivně hrabat a myslí, že 
zešílí, jenže vysvobození nepřichází. Už už se zdá, že mu nic nebrání od-
hodit slupku lží a pokrytectví. Možná je v tom stud. Nevím. Každopádně 
největší utrpení spočívá v tom, že člověk nemůže zešílet.

Nemohu se ani zabít! Kolikrát jsem se už pokoušel o sebevraždu! Ale 
vždy jako by na poslední chvíli mě něco či spíše někdo zastaví. Tu jednou 
jsem myslel, že už to bude tutáč. Byl jsem pevně rozhodnutý, všechno jsem 
si pečlivě připravil. Takový krásně ponurý zimní večer, když jsem se vydal 
již ve značně podroušeném stavu to skoncovat. Vzal jsem si láhev vodky 
a krabičku diazepamu s tím, že nejlepší bude zmrznout. Doktor mi říkal, 
že mám srdce jako býk, jiní by nevydrželi ani poloviční dávku.

Nu, ani to mi nebylo dáno. Není to k smíchu? Vždy mě z toho někdo 
vytáhl! Bůh? Možná … Došel jsem do takového stupně poznání, kdy už 
nelze Krista obejít. Ale má víra je jiná. Má víra je v podstatě do krajnosti 
dovedená nevíra. Napřed poznej satana, teprve potom můžeš mluvit o 
Bohu. Toť zákon antinomie. A tak je to se vším. Jak jsem šťastný, že jsem 
byl svědkem lidské nenávisti a utrpení, nebýt toho, nikdy bych nebyl 
schopen opravdu milovat…

Dva příběhy

a že si to s MP dokáže vyřídit 
sama. Nechci tomu věřit, ale raději 
odcházím na úřad. Jak naschvál 
potkávám onoho příslušníka MP, 
a tak mu hned naštvaný pravím: 
„Už tam máte další auto na po-
kutu, ale pozor, je to úřednice od 
vás z MÚ.“ Příslušník jde vyřešit 
dalšího „hříšníka“ a u vozidla 
(které mimo jiné patřilo cirkusu 
JO-JOO) se potkává s dotyčnou 
úřednicí. Sám zvědav se vracím 
na místo přestupku a čekám, jak se 
celá záležitost vyřeší. K mému pře-
kvapení paní úřednice nasadila svůj 
nádherný úsměv a dost rozpačitého 
policistu (kterého trochu znám jako 
spravedlivého a neohroženého) 
naprosto odzbrojila! Výsledkem 
jsem byl trochu zklamán. Pak jsem 
si však řekl, že jí možná aspoň do-
mluvil. Nebo v tom bylo opravdu 
něco jiného? 

JE SPRAVEDLIVOST NĚKDY 
NESPRAVEDLIVÁ? A co vy na 
to, vážení? 

Zdeněk Horák, sen.
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Firma Building Plastics ČR s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

asistentka řediteleasistentka ředitele
Požadujeme: dobrou znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce)
 příjemné vystupování
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání
Svůj životopis zasílejte na: personal@minirol.cz
Další informace na: www.minirol.cz

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ruč i te le 
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.

Žaluzie,
sítě, rolety,
čalounění dveří.
Caha, tel.: 602 950 763.

NOVĚ OTEVŘENO!

JEDINEČNÁ AKCE, dne 15. 11. a 16. 11. 2008
nedostanete 50 ℓ PHM ZDARMA, ale na každé
zakoupené vozidlo SLEVU 10.000 Kč!!!

Přijďte si vybrat, možno fi nancovat vozidlo na úvěr, 
i bez fi nančních prostředků, který vám vyřídíme. 

Otevřeno sobota a neděle od 8 do 16 hodin.

Na vaši návštěvu se těší Renata Drápelová,
majitelka bazaru. 

Volejte 566 521 783-4
nebo přímo sádky Horní Libochová 566 543 292.
Ověřená úprava: trup rozkrájet na 4–5 dílů, teplota uzení po celou 
dobu kolem 100 ºC, břišní partie napíchnout k odkapání tuku.

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 – aktivní řidič
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat
Nástup možný ihned, fl exibilní pracovní doba, zaměstnanec-
ké výhody.
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, povole-
ní, vedení a organizace projektu a stavebního procesu, kontakt s do-
davateli, 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 ad-
resu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

Přijďte si vsadit svá šťastná čísla na ruletu
nebo si zahrát na nejnovějších terminálových automatech.

Kompletní menu pro hráče je krom tabákových výrobků zdarma.
V klidu a pohodě, bez zbytečných čumilů, přijďte zkusit svoje štěstí. 

OTEVŘENO NONSTOP!

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Půjčky na směnku
až do 200 tisíc!
Pouze na OP!
Omezená akce do 31. 12.!

        Volejte 773 480 376
 728 740 170
 739 302 166

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

Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková
Tel.: 566 520 301, fax: 566 520 471, mob.: 602 325 108,

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Prodejna u Matesa, II. patro,
Novosady 85 (Templ)

Do konce prosince ceny od 10 Kč.
Prodám
■ Prodám el. sporák ES 275, 
málo používaný, 2.000 Kč. Tel.:
776 647 408.
■ Traktor Zetor 25A v pojízdném 
stavu bez SPZ a dvoukolový vlek za 
30.000 Kč. Tel.: 606 336 841.
■ Parní čistič Ökolux, na čištění 
koberců, čalounění, mytí oken, 
podlah, čištění kuch. spotřebičů, 
koupelen, WC, odstraňuje vodní ká-
men a veškeré nečistoty, mastnotu, 
připáleniny, dezinfi kuje horkou pá-

rou, k čištění se používá pouze voda, 
s veškerým příslušenstvím a pře-
nosnou taškou. Ze zdrav. důvodů. 
Cena 15.000 Kč. Tel.: 605 320 255.
■ Konzumní brambory, zn. Lau-
ra. 1 kg/5 Kč. Tel.: 566 543 804.
■ Šest m3 jehlič. paliva v k. ú. 
Velké Meziříčí. Cena 1 m3/500 Kč. 
Volej te  po 17.  hod ině.  Tel .: 
737 846 754.
■ Pračku Romo se ždímačkou 
a šicí stroj Minerva, vše v dobrém 
stavu. Tel.: 776 148 930.
■ Š 120 L, r. v. 1983, STK do 5/10. 
Zachovalá, garážovaná, nové před-
ní blatníky a čelo. Tažné zařízení. 

Cena dohodou. Tel.: 566 543 604, 
605 299 916.
■ Červené, žlutomasé brambory. 
Cena 5 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ Motorovou pilu Husqvarna 266, 
krátká, dlouhá lišta, řetězy a další. 
Cena dohodou. Tel.: 721 635 336.
■ Os. automobil zn. VAZ 2101, 
r. v. 1978, tažné zařízení, bez STK. 
Cena dohodou. Tel.: 605 457 108.
■ Štěňata samojeda bez PP, oba 
rodiče s PP. Odběr prosinec 2008, 
cena 3.500 Kč. Možnost k vidění. 
Tel.: 731 467 836.

■ Brambory dobré chuti, 
vhodné ke skladování, odrůda 
Adéla, 125 Kč/25 kg, odpad 
1 Kč/kg. Od 50 kg možnost 
dovozu. Tel.: 733 530 355.

■ Renault Scenic 1.6 E RT 66 kW, 
benzín, r. v. 1997, barva červená, 
zimní pneu 90 % Výbava: klimati-
zace, ABS, 2× airbag, imobilizér, 

centrál dálkově, rádio, servo, na-
stavitelný volant, tónovaná skla. 
Rodinný vůz. Tel.: 608 048 099.
■ Škodu Favorit, r. v. 1993, plně po-
jízdný, lehká koroze, vstřikování, ná-
hradní disky, 163 000 km, STK 09/09. 
Cena 7.000 Kč. Tel.: 731 162 658.
■ Prům. šicí stroj Minerva , 
cena 4.000 Kč, nutno vidět. Tel.: 
737 652 486, 737 542 114.

■ Prodám dveře vchodové 
plastové vč. zárubně, bílé 
a hnědé z neuskutečněné stav-
by. Sleva z PC, doprava zdar-
ma. Tel.: 777 106 709.

■ Starší pěknou ložnici, bílé kor-
pusy, béžová dvířka, hnědé lišty. 
Skříň š 2,40× v 2,55; 4 noční stolky, 
zrcadlo. Postel 2×1,80 m. Úložný 
prostor, matrace pružinové, velmi 
zachovalé. Cena dohodou na místě. 
Tel.: 776 665 551.      (Pokr. str. 6.)

Zubní 
pohotovost

15. 11. MUDr. Olga Čumplová,
 Zahradní 58 0,
 Bystřice nad Pernštejnem
16. 11. MUDr. Anna Štěrbová, 
 Studentská 7, Žďár nad Sáz.
17. 11. MUDr. Marwan Zrieka, 
 Tyršova 223, Velká Bíteš

Denně ochutnávka zdarma
od 9 do 17.30 hodin
Novosady 102/93 600/1
Budova Čes. pojišťovny (vedle Domusu)
tel. 724 742 145, 777 241 002

VINOTÉKA – VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY

SVATOMARTINSKÉ JE NA SVĚTĚ

Müller Thurgau
Svatovavřinecké

Rossé-Svatovavřinecké



■ Patnáct let staré venkovní dve-
ře L 195×90 a zárubně, 1.500 Kč. 
Motor 380 V 6,5 kW, 2800 ot./min 
s čerpadlem před opravou 1.900 Kč. 
Elektrickou troubu nepoužívaná 
500 Kč. Tel. večer 566 523 759.
Koupím
■ Prase na dokrmení.  Tel.: 
728 511 902.
■ 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 čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
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. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dře-
va do roku 1950. Dále nábytek 
z chromových ohýbaných trubek, 
stará rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti

■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci ve VM, dřevěná chatka, 
ovocné stromy, oplocená. Tel.: 
606 662 871.
■ Prodám nebo vyměním (za byt 
2+1 nebo 1+1) rodinný dům 3+1 se 
zahradou v Mostištích na klidném 
místě. Tel.: 777 824 822.
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím garáž v Čechových sa-
dech. Nabídky na tel. 736 488 558.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

Mlýny a mlynáři v prodeji
Všem zájemcům o vlastivědu a regionální historii VGS sděluje, že od 

října 2008 jsou zlevněny všechny svazky Mlýny a mlynáři na Velko-
meziříčsku o 1/3 (ze 150 na 100 Kč). Jednotlivé svazky můžete obdržet:

Knihkupectví Marie Charvátová, Velké Meziříčí; Informační cent-
rum Velké Meziříčí; Jarošův Mlýn Veverská Bítýška; Městské kulturní 
středisko Náměšť nad Oslavou; Knihkupectví Roman Duba, Nádraží 
ČD, Žďár nad Sázavou; Knihkupectví Věra Šemrincová, Žďár nad Sá-
zavou; Ivana Wasserbauerová Papírnictví – dárky, Měřín; Informační 
centrum a Klub kultury Velká Bíteš; Krajská knihovna Vysočiny Hav-
líčkův Brod.                                                                             Výbor VGS

Prodám
■ Rozkl. přen. postýlku Apollo – 
závěsné lůžko, přebal. pult, vibrace, 
světlo, melodie. Tel.: 606 738 265.
■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Dveře: 1× dýhované, levé, 60, 
z 1/3 prosklené + kovové zárubně, 
1× fl ádrované, levé, 60 + kovové zá-
rubně; odsavač par bílý zn. Zanussi. 
Tel.: 773 699 447.
■ Disky na Fiat Ducato, 15 palců, 
4 ks + 2× let. pneu, 90 % vzorku, cena 
dohodou, levně. Tel.: 776 634 525.
■ Avii 31, skříň, bez STK, koroze 
kabiny. Tel. do 15. h 604 792 176.
■ Jeté pneu Barum 165 R 13 
(OR 35, 2× orig, 2× protektor 
1.000 Kč/4 ks. Tel.: 777 556 912.
■ Kuchyňskou linku do tvaru L, 
kombinovaný sporák 2 pl. el., 2 pl. 
plyn, trouba el, kulatý stůl. Tel.: 
739 320 513.
■ Zimní obutá kola na Renault 
Megan s pneu 175/65/14; Ford 
Fiesta, Ka s pneu 155/70/13; Fiat 
Punto, Uno atd. s pneu 155/70/13; 
BMW E36 s pneu 185/65/14; ráfky 
Twingo, Clio. Tel.: 777 182 760.
■ Multifunkční tiskárnu HP 
Deskjet F2180 (tiskárna, skener, 
kopírka), v záruce ještě 1,5 roku, 
cena 900 Kč. Tel.: 739 270 486.
■ Náhradní díly na Š Favorit, 
Peugeot. Kola na Š 120. Tel.: 
723 059 704.
■ Černého perského kocourka 
bez PP, rodiče s PP, šampioni. Je ve-
lice pěkný, vakcinace a odčerv. sa-
mozřejmostí. Odběr v pol. listopadu. 
Cena 1.500 Kč. Dvě perská koťátka, 
kocourek černý a kočička černobílá, 
stáří 4 měsíce. Jsou bez PP, rodiče 
čistokrevní, šampioni. Odčervení 
a vakcinace samozřejmostí. Cena 
1.000 Kč. Dotazy na tel. 566 615 553.
■ Kočárek Casualplay s kon-
strukcí S4, barva černo-světle 
zelená, používaný 1 rok, v záruční 
době, po celkové prohlídce a se-
řízení v autorizované opravně, 
ve výborném technickém stavu 
( jako nový), nutno vidět. Tel.: 
737 406 428. 
■ Dvě válendy (i jako dvojlůžko), 
spojené polstrovaným čelem téže 
barvy s úložným prostorem. Levně. 
Peugeot 106, r. v. 1998, třídveřový, 
červený, STK do 10/2009, auto-
rádio, zimní gumy, garážovaný. 
Levně. Tel.: 723 305 070.

HS Textil (u brány)
Velké Meziříčí

Hypotéka roku.
Ušetřete až 100.000 Kč!
Pokud do 30. 11. zažádáte o hypotéku, ušetříte tyto poplatky:

poplatek za zpracování hypotečního úvěru
za správu hyp. úvěru 150Kč/měs. (po celou dobu úvěru!)

za obraty a výpisy (po celou dobu úvěru!)
za potvrzení o zapl. úrocích (po celou dobu úvěru!)

a další poplatky dle charakteru úvěru
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Hledáme schop. člověka
pro rozjezd dermat. center.

Kontakt 608 853 147.www.nehtyradka.webnode.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městským úřadem 
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Věci, které nám pomáhají!
☼ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení 

z bavlněného materiálu – i poškozené 
(trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové 
soupravy, halenky, kalhoty, kimona).

☼ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejmé-
ně 1 m2 i poškozené!

☼ Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez 
fl eků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní 
bundy, kabáty).

☼ Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky).
☼ Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky.
☼ Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené.
☼ Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové.

Věci, které opravdu brát nemůžeme!
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
●   Svetry, silonové a dederonové oblečení.
●   Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty.
●   Molitanové věci a jakékoliv odřezky.
●   Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, 

matrace.
●   Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené 

a obnošené boty.
●   Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače).
●   Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje…), 

jízdní kola, lampy, lustry.
●   Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné kon-

vice…).
●   Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce…), kufry, kočárky, 

školní potřeby.
●   Porcelán, sklo, plastové nádobí, časopisy, noviny.

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně snižují hod-
notu vaší humanitární sbírky!
Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů!
Sbírka se uskuteční ve středu 26. 11. od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek 27. 11. 
a pátek 28. 11. 2008 od 9 do 14 hodin v obřadní síni v přízemí radnice.
Bližší informace podá MÚ Velké Meziříčí nebo dispečink Diakonie 
Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax).
Diakonie Broumov – nezisková humanitární organizace
Více na www. diakoniebroumov.org

24týdenní slepičky za cenu 
18týdenních 150 Kč/ks. 

Novotný, Hrbov.
Tel.: 566 523 772.

■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., cena 
1,865mil. Kč. RK NEVOLAT. 
Tel.: 602 948 306.

Pronájem
■ Pronajmu garáž, Františkov, 
VM. Tel.: 721 969 905.
■ Hledám dlouhodobý pronájem 

bytu 2+1 ve Velkém Meziříčí. Ná-
jem do 6.000 Kč/měs. Spěchá. Tel.: 
774 650 419.
■ Pronajmu byt 3+1 ve V. Mezi-
říčí, možno i dlouhodobě. Volat po 
17. hodině. Tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 18. hodině 
776 343 319.
■ Pronajmu byt 1+1 v centru VM. 
Tel.: 566 520 999, 8–15 hodin.
Různé
■  Na u č í m  n ě m č i n u .  Te l . : 
737 439 784.
■ Hledám práci na plný úvazek 
ve Velkém Meziříčí, např. jako uklí-
zečka, pomocná síla apod. Nástup 
dle dohody. Děkuji za případné 
nabídky. Tel.: 739 135 564.

zveme vás na tradiční zvěřinové hody 
středa 19. – neděle 23. 11. 2008

rezervace      566 522 687

AUTOCOLOR

Volkswagen a Bosch Servis
přináší

Zimní prohlídka za 99 Kč
PNEUSERVIS

Nejlevnější ceny nových pneu!!!

 165/70 R13 od 749 Kč
 165/70 R14 od 799 Kč
 185/60 R14 od 849 Kč
 195/65 R15 od 999 Kč
 205/55 R16 od 1.349 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

AUTOCOLOR Šoukal s. r. o. Třebíčská 474, Velké Meziříčí
tel.: 566 521 175, e-mail: autoservis@autocolor.cz 

14. listopadu 2008 v 18 hodin, Spin Bar – Areál zdraví
Kontakt: 732 787 053

 

Dne 23. 11. 2008 ve 14 hodin se v KD Dobrá Voda koná ukázka
ARANŽOVÁNÍ NÁDOB 

ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH
BALENÍ DÁRKŮ

Předvede Dáša Jeřábková z Třebíče s dcerou Lucií.
Tombola zhotovených věcí.

Přijďte načerpat inspiraci na Vánoce nebo jen potěšit oko.
Zve knihovna.



Číslo 40 12. listopadu 2008 strana 7

STOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HOKEJ – MLÁDEŽ

FOTBAL – MLÁDEŽŠKOLNÍ SPORT

HÁZENÁ – MLÁDEŽ

BASKETBAL – MLÁDEŽ
Minifotbal

Vítězstvím v krajském kole minifot-
balu žáků, které se konalo na umělé 
trávě při ZŠ E. Rošického Jihlava, si 
chlapci ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 
zajistili titul Přeborníka kraje Vyso-
čina pro školní rok 2008-9.
Účast pro letošní školní rok v zá-
věrečném turnaji si vybojovali 
žáci ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 
nejprve druhou příčkou v okrsko-
vém a následně vítězstvím v kole 
okresním, jež organizoval DDM 
Velké Meziříčí na umělé trávě 
v areálu ZŠ Školní Velké Meziříčí. 
Svoje fotbalové a herní kvality pak 
zopakovali chlapci i v rámci přehlíd-
ky nejlepších školních týmů kraje 
Vysočina. Do závěrečného turnaje 
nevstoupili šťastně, když nejprve 
podlehli třebíčskému zástupci ZŠ 
Hrotovice 2:4. V tomto utkání byla 
citelně znát nepřítomnost brankáře 
Davida Sysla. Druhý duel již v úplné 
sestavě se vyvíjel nesrovnatelně 
lépe, když se podařilo bez větších 
problémů přehrát zástupce krajské-
ho města v poměru 3:1. V pořadí 
třetí souboj byl naopak po většinu 
hrací doby v režii hráčů Pelhřimova, 
kteří navýšili až na hrozivých 3:0. 

Zlepšená obranná součinnost a ze-
jména střelecké schopnosti Jiřího 
Polanského nakonec tým dovedly 
k obratu. Šťastnou trefou v poslední 
minutě se podařilo dokonat zvrat 
v dosavadním vývoji, a zrodilo se 
tak nejtěsnější vítězství 4:3. Závě-
rečné měření sil se zástupci okresu 
Havlíčkův Brod – žáky ZŠ Štoky 
– bylo po prvním poločase neroz-
hodné. Po změně stran se podařilo 
zužitkovat výraznou herní převahu 
i gólově a s výsledkem 3:1 jsme 
úspěšně završili turnaj. O našem cel-
kovém prvenství musela při bodové 
rovnosti tří celků rozhodnout mi-
nitabulka, v níž jsme nakonec měli 
nejvyšší počet vstřelených gólů.
Výsledky: VM – Hrotovice 2:4, 
– Jihlava 3:1, – Štoky 3:1, – Pel-
hřimov 4:3
Sestava: brankář Sysel D. – Polan-
ský J. (9 branek), Homola L. (1), 
Bárta L. (1), Komínek A. (1), Vidlák 
J., Vidlák M., Lipka T., Chytka R., 
Vokurka L.. Vedoucí družstva Vin-
cenc Záviška.
Pořadí: 1. Velké Meziříčí 12:9 9, 
2. Hrotovice 12:7 9, 3. Jihlava 10:4 
9, 4. Pelhřimov 8:12 1, 5. Štoky 
4:14 1                                        -záv-

krajský přebor 1. třídy, 4 a 5. kolo
V. Meziříčí – Ledeč n. Sáz. 4:10
V. Meziříčí – Světlá n. Sáz. 3:10
krajský přebor 3. třídy, 4 a 5. kolo
Oslavice – Panská Lhota 5:10
Oslavice – Jemnice 3:10
Lhotky – Pacov 6:10
Lhotky – Chmelná B 10:6
okresní přebor 1. třídy, 3. kolo
N. Město B – V. Meziříčí B 4:14
okresní přebor 2. třídy, 3 kolo
N. Veselí – Lhotky B 9:9
Oslavice B – V. Městec B 12:6
Netín – V. Meziříčí C 16:2
okresní přebor 3. třídy, 3 kolo
Uhřínov – Netín B 6:12

okresní přebor 4. třídy, 3. kolo
Netín C – Vepřová B 10:8
Poděšín B – D. Heřmanice 9:9
Bystřice n. Per. C – Lhotky C 7:11
okresní přebor 5. třídy, 3. kolo
Orel Bystřice n. Per. – Oslavice C 
odloženo
Nové Dvory B – Lhotky D 3:15
okresní soutěž sk. B, 3. kolo
D. Heřmanice B – Orel N. Město 
3:15
Uhřínov B – Lhotky E 2:16     -pl-
TK Autocolor Oslavice – KD 
Řečice 11:7
TJ Sokol Žďár D – TK Autocolor 
Oslavice 3:15                           -jš-

Divize mladší žáci
SK HC Tišnov – Sokol VM 9:11, 
14:19 (6:12), nájezdy 5:13
V obou herně vyrovnaných částech 
utkání o našem vítězství rozhodla 
především lepší koncovka a ná-
paditější útočné akce. Úspěšně 
zvládnuté samostatné nájezdy pak 
v celkovém vyjádření znamenaly 
maximum bodů.
Hráli: Macoun F. – Pavliš D. (10), 
Veselý J. (9), Lečbych J. (5), Stupka 
T. (3), Drápela V. (2), Holub J. (1), 
Fiala M., Sobotka J., Pažourek L. 
Trenér Janíček.

Divize starší žáci
SK HC Tišnov – Sokol VM 11:26 
(5:10)
Přesvědčivé vítězství, kdy naši 
hráči od prvních minut vyšší herní 
kvalitou jasně předčili domácí 
celek. Střelecky se dařilo zejména 
Janu Veselému.
Hráli: Brabec J. (1) – Veselý J. (10), 
Svoboda J. (6), Juránek J. (6), Horák 
P. (2), Pavliš D. (1), Lečbych J., Fiala 
M., Holub J. Trenér Janíček.
Pozvánka do haly za Světlou: so-
bota 15. listopadu v 15.00 II. liga 
muži SK Kuřim.                   -záv-

Tabulky házené:
Divize mladší žáci

 1. Tatran Bohunice 27 25 0  2 418:174  244 50
 2. Sokol Nové Veselí 27 22 1  4 354:165  189 45
 3. HK KP Brno 24 18 0  6 304:165  139 36
 4. HK Ivančice 24 17 1  6 306:199  107 35
 5. Sokol Velké Meziříčí 27 16 1 10 313:296   17 33
 6. Sokol Juliánov 27 14 0 13 216:221    -5 28
 7. SK Kuřim 27 14 0 13 231:236    -5 28
 8. SHC Maloměřice 27 10 0 17 239:311  -72 20
 9. Sokol Sokolnice 24  3 1 20 120:311 -191  7
10. Sokol Hostěrádky 30  3 1 26 142:372 -230  7
11. SK HC Tišnov 30  2 1 27 171:374 -203  5

Divize starší žáci
 1. Sokol Nové Veselí 8 8 0 0 283:101  182 16
 2. Sokol Juliánov 8 8 0 0 254:148  106 16
 3. Sokol Sokolnice 7 5 0 2 186:131   55 10
 4. SHC Maloměřice 8 4 0 4 198:147   51  8
 5. Tatran Bohunice 8 4 0 4 144:174  -30  8
 6. Sokol Velké Meziříčí 8 4 0 4 164:171    -7  8
 7. HK Ivančice 7 2 1 4 120:145  -25  5
 8. HK KP Brno 7 2 0 5 134:157  -23  4
 9. SK HC Tišnov 8 1 1 6  82:228 -146  3
10. SK Kuřim 8 0 0 8  63:211 -148  0

II. liga ženy
1. SK UP PRIOR Olomouc 6 5 0 1 162:134 10
2. SHK Kunovice 7 4 0 3 196:186  8
3. Sokol Velké Meziříčí 7 4 0 3 203:201  8
4. TJ Sokol Poruba 6 4 0 2 166:172  8
5. TJ Sokol Karviná 6 3 0 3 155:136  6
6. HC BRITTERM Veselí 6 3 0 3 159:150  6
7. Tatran Bohunice 7 3 0 4 170:174  6
8. KH Orel Paskov 7 0 0 7 147:205  0

So 15. 11. 12.45 – 14.15
Ne 16. 11. 14.15 – 15.45
So 22. 11. 13.15 – 14.45

Ne 23. 11. 14.15 – 15.45
So 29. 11. 14.15 – 15.45

-vid-

Výsledky listopadových zápasů 
Minižákyně 

BK VM – Valosun Brno 22:69, 
12:89
Minižákyně BK se v sobotu utkaly 
s brněnským Valosunem v dalších 
dvou zápasech SOP. Soupeř byl 
bohužel výrazně lepší a vyhrál 
69:22 a 89:12. Děvčatům se za-
tím nedaří, protože v této věkové 
kategorii máme velmi úzký kádr. 
Děvčata ročníku 1996 doplňujeme 
mladšími z přípravky, které začaly 
s basketem v září.
Sestava: Lenka Kožená, Katka 
Kryštofová, Žaneta Žandová, Petra 
Sekničková, Klára Ubrová, Ven-
dula Holubová, Verča Úlovcová, 
Šárka Mašterová, Hana Krčmářo-
vá, Julie Ráčková, Katka Fikrová, 
Tereza Kaštanová, Adéla Ubrová, 
Eva Mátlová, t renérka Renata 
Dvořáková.

Žákyně přátelsky
BK VM – SKUP Olomouc 45:49
V pondělí jsme sehráli přátelské 
utkání s účastníkem žákovské ligy, 
týmem SKUP Olomouc. Vyrovnané 
utkání od samého začátku nám uká-
zalo, že díky poctivému přístupu 
k tréninku i zápasům, se neustále 
zlepšujeme. Chválíme holky za 

předvedenou hru. Mám radost z 
toho, že se nám postupně daří 
uplatňovat v zápasech věci, které 
nacvičujeme na trénincích. Přestože 
jsme prohráli, tak naše děvčata za-
nechala velmi dobrý dojem. K utká-
ní nastoupila v této sestavě: Dáda 
Zezulová, Bára Pytlíková, Jája 
Rapušáková, Verča Kryštofová, 
Lucka Nováková, Jana Kovářová, 
Zuzka Fňukalová, Markéta Malco-
vá, Peťa Syslová, trenér Dan Ubr.

Žákyně
DDM Slavkov – BK VM 34:71, 
19:94 
První listopadový den letošního 
roku byl ve znamení zahájení mi-
strovské soutěže starších žákyň. K 
prvnímu dvojzápasu vyjela děvčata 
do Slavkova. Po počátečním hle-
dání herního rytmu přehrály naše 
holky soupeře celkem bez velkých 
nesnází. Druhé utkání bylo plně 
v jejich režii. Již od začátku se na 
hřišti vyskytoval pouze jeden tým. 
Za předvedený výkon si zaslouží 
poděkování: Bára Pytlíková, Jája 
Rapušáková, Kája Ubrová, Verča 
Kryštofová, Jana Kovářová, Šárka 
Buková, Zuzka Fňukalová, Markéta 
Malcová, Peťa Syslová, trenér Dan 
Ubr.                                        -rap-

Junioři
HHK VM – TJ Spartak Pelhři-
mov 4:7 (2:2, 0:5, 2:0)
Dalším soupeřem juniorů na domá-
cím ledě HHK Velké Meziříčí byl 
TJ Spartak Pelhřimov. 
Branky HHK: Dostál 2×, Jánský 2×. 
Sestava HHK: Zezula, Štourač (od 
30. min.) – Kartůsek, Vondráček 
– Pokorný, Urbánek, Pelíšek, Troš-
čák, Křípal – Láznička, Kavina, 
Beránek – Jánský, Bašnár, Dostál
Příští utkání: SO 15. 11. 2008 11.00 
SK Telč – HHK Velké Meziříčí

Dorost
Dorost HHK i podruhé porazil 
Kroměříž.
HHK VM – HK Kroměříž 4:2 
(2:0, 2:1, 0:1)
V dalším kole jsme přivítali na ZS 
ve Velké Bíteši celek Kroměříže, 
který v první čtvrtině soutěže 
obstál ze všech soupeřů nejlépe 
a jedinou porážku mu uštědřili 
pouze naši dorostenci (4:3). I tento-
krát jsme do zápasu vstoupili lépe, 
ve třetí minutě jsme šli do vedení, 
předváděli jsme solidní ucelený 
výkon umocněný postupně dalšími 
brankami. Soupeři jsme dovolili 
poprvé skórovat až ve 36. minutě, 
kdy už na našem kontě v počtu 
vstřelených branek svítila čtyřka. 
Třetí třetina byla z naší strany tro-
chu více opatrná, jako bychom se 
obávali o výsledek. Soupeři jsme 
dovolili více prostoru, čehož využil 
v 50. minutě při početní výhodě ke 
vstřelení druhé branky. Zasloužené 
vítězství jsme uhájili díky skvěle 
předvedené hře a solidnímu výkonu 
gólmana Tomečky. I druhé vzájem-
né měření sil s loni ještě ligovým 
dorostem Kroměříže vyšel pro naše 
barvy vítězně.
Branky (asistence): 3. Budín (Sáb-
lík), 14. Střecha (Suk, Budín), 27. 
Urbánek (Janák), 34. Štěpánek (Ja-
nák). Sestava: Tomečka (Loukota) 
– Komínek M., Klíma – Vidlák, Suk 
– Štěpánek, Janák, Střecha – Roz-
mahel, Budín, Sáblík. – Urbánek, 
Smejkal, Burian.

-sys-
O víkendu podstoupili naši hráči 
dvojutkání. V sobotu nastoupili 
proti WEV Vídeň a v neděli doma 
přivítali stejně staré hráče SHKM 
Hodonín.

Starší žáci
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
8:2
Branky: Smejkal 2, Burian V, 
Burian P, Jakeš, Musil 2, Vidlák. 
Asistence: Štěpánek 2, Jakeš, Roz-
mahel, Burian P, Burian V.
Naši hráči předčili soupeře po všech 
stránkách a pokud by proměnili ale-

spoň část vyložených šancí, mohlo 
být vítězství daleko výraznější.

Mladší žáci
HHK VM – Uherský Brod 0:0
Po vynikajícím kolektivním výkonu 
mladší žáci vytěžili bod nad favo-
ritem soutěže celkem Uherského 
Brodu, který rozdílem třídy porážel 
ostatní naše soupeře.

-js-
5. třída

WEV Vídeň – HHK VM 5:4 (0:0, 
1:3, 4:1)
Branka a nahrávka HHK: Čermák, 
Čermák (Mynář), Tichý (Tlapák), 
Strnad T. (Čermák).
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Strnad T., Bezák, Kampas – Strnad 
M., Čermák, Mynář – Tlapák, Mi-
čánek, Tichý. Vyloučení: 8:4. Vyu-
žití: 0:0. Střely na branku: 25:30.
HHK VM – SHKM Hodonín 3:0 
(1:0, 0:0, 2:0)
Branka a nahrávka HHK: Čermák, 
Mičánek, Čermák. Sestava HHK: 
Vitešník – Smažil, Kampas, Bezák, 
Strnad T. – Tichý, Čermák, Mynář – 
Tlapák, Mičánek, Strnad M. Vylou-
čení: 2:1. Využití: 0:0. V oslabení: 
1:0. Střely na branku: 26:18.

4. třída
WEV Vídeň – HHK VM 2:1 (1:1, 
0:0, 1:0)
Branka a nahrávka HHK: Třeštík 
(Karásek). Sestava HHK: Juda – Ju-
ráček, Janoušek, Drápela, Dundálek 
– Slabý, Bartes, Sedlák – Šilpoch, 
Úlovec, Müller – Třeštík, Karásek, 
Loup. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. 
Střely na branku: 16:12.
HHK VM – SHKM Hodonín 2:1 
(2:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávka HHK: Šilpoch 
(Úlovec), Šilpoch (Müller). Sestava 
HHK: Juda – Janoušek, Pacalová, 
Juráček, Dundálek, Drápela – 
Slabý, Bartes, Sedlák – Šilpoch, 
Úlovec, Müller – Třeštík, Karásek, 
Loup. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:0. 
Střely na branku: 30:12.

-hhk-
Přípravka

Nejmenším hokejistům těsně utekly 
medaile. 
V sobotu se zúčastnili naši nejmenší 
hokejisté dalšího turnaje, tentokrát 
ve Žďáře nad Sázavou. Po úvodní 
remíze 2:2 s celkem Pelhřimova, 
nastoupili proti domácímu týmu, 
se kterým prohráli po bojovném 
výkonu 3:9. V posledním utkání na-
stoupili proti celku Jihlavy, s nímž 
hráli vyrovnanou partii. Chyběla 
jim trocha toho štěstíčka, a proto 
prohráli 0:2. 
V celkovém pořadí proto obsadili 
4. příčku. 

- dz-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Český pohár ve stolním tenisu

SK Sokol Lhotky A – TJ Jiskra 
Vojnův Městec A 9:9 

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Sokol 
Sněžné A 16:2 

Okresní přebor IV. třídy  

Starší žáci 
FC VM – Slavoj Pacov 6:0 (3:0)
Hlavní rozhodčí: Straka. Střelci: 27. 
33. 48. a 62. Polanský, 15. Štefka, 
52. Pokorný. Sestava:
Řeháček – Pazderka (58. Benda), 
Štefka, Voneš, Bradáč – Krejčí 
(42. Procházka), Pokorný, Ráček 
(36. Pospíšil), Chytka – Polanský, 
Komínek 

-dek- 
Fotbalová přípravka – podzimní 

část
Sportovní činnost fotbalové pří-
pravky, která čítá bezmála 90 dětí 
rozdělených dle ročníku narození 
do čtyř skupin (roč. 1998, roč. 
1999, roč. 2000, předpřípravka 
2001 a mladší), probíhá od polo-
viny srpna, kdy v rámci sportovní 
výchovy dětí bylo do programu 
zařazeno krátké táborové soustře-
dění v RS Moravec. Po většinu 
měsíců v roce se ne jenom chlapci, 
ale i několik děvčat schází k rozvoji 
pohybových schopností dvakrát 
týdně na fotbalovém hřišti U Tržiště 
a v zimním období v tělocvičně. 
V letošním roce jsou stejně jako 
v předcházejících sezonách dvě 
mužstva zařazena do soutěží kraj-
ského přeboru st. a ml. přípravek (r. 
1998 a 2000) a jedno do okresního 
přeboru starší přípravky (r. 1999) 
kde v rámci podzimní části dosáhla 
těchto výsledků:
Výsledky krajského přeboru – 

mladší přípravka roč. 2000
Bystřice n. P. – FC V. Meziříčí 1:3 
(0:1), Žďár n. S. – FC V. Meziříčí 
4:4 (0:3), Kamenice n. L – FC V. 
Meziříčí 1:6 (0:4), FC V. Meziříčí 
– Vrchovina 1:3 (0:2), Humpolec 
– FC V. Meziříčí 0:9 (0:5), Havl. 
Brod – FC V. Meziříčí 1:2 (0:1), FC 
V. Meziříčí – Žďár n. S., 2:4 (1:1), 
FC V. Meziříčí – Bystřice n. P. 5:1 
(3:0), FC V. Meziříčí – FŠ Třebíč 
0:2 (0:1), FC V. Meziříčí – Vysočina 
Jihlava 3:4 (0:3), Havl. Brod – FC V. 
Meziříčí 0:1 (0:0), Lukavec – FC V. 
Meziříčí 4:2 (1:2)

Tabulka:
 1. FC Vys. Jihlava 14 12 1  1 72:10 37
 2. FŠ Třebíč 12 11 1  0 77:11 34
 3. Vrchovina 14  9 2  3 50:17 29
 4. Lukavec 14  8 0  6 31:30 24
 5. Žďár n. S. 12  7 1  4 41:22 22
 6. Pelhřimov 12  7 0  5 34:36 21
 7. FC V. Meziříčí 12  6 1  5 38:25 19
 8. Bystřice n. P. 12  5 0  7 27:32 15
 9. Havlíčkův Brod 14  4 2  8 15:34 14
10. Kamenice n. L. 14  1 2 11 13:64  5
11. Přibyslav 14  1 1 12  9:66  4
12. Humpolec 12  1 1 10 10:70  4

Soupiska hráčů, (počet vstřelených 
branek): Hladík Ondřej, Požár To-
máš, Jágrik Adam 3, Bíbr Nikola, 
Mezlik Vojtěch, Kučera Michal, 
Vošmera, Filip 4, Peksa Martin 4, 
Rous Dominik 12, Čech Dominik 
2, Pavelec Šimon, Sysel Matěj, 
Chalupa Patrik 8, Prchal Patrik, 
Bula Lukáš 2, Pártl Pavel, Koudela 
Miloš 1, Mejzlík Luboš. Trenér: J. 
Kořínek, P. Pártl
Kvalitní podzimní sezonu sehráli 
nejmladší hráči fotbalového klubu 
v krajském přeboru. Nechybělo 
nasazení, bojovnost a vůle zvítě-
zit, proto si zaslouží všichni hráči 
velkou pochvalu.
Výsledky okresního přeboru sk. 
B – starší přípravka roč. 1999

FC V. Meziříčí – FC Křižanov 4:2 
(3:1), Křoví – FC V. Meziříčí 0:6 
(0:3), FC V. Meziříčí – Sokol Rado-
stín n. O. 4:2 (3:1), D. Rožínka – FC 
V. Meziříčí 0:0 (0:0), FC V. Meziříčí 
– FC V. Bíteš 3:0 (0:0), Bory – FC 
V. Meziříčí 0:3 (0:2)
Soupiska hráčů, (počet vstřelených 
branek): Trnka Daniel 7, Chevalier 
Martin 7, Kafka Zdeněk 3, Sýkora 

Jan 2, Kudláček Petr 1, Nováček 
Jan, Jůda Ondřej, Hekrdla Pavel, 
Homola Zbyněk, Pol Daniel, Dvo-
řák Daniel, Dvořak Zdeněk, Kučera 
Radim, Štěpánek Petr. Trenér: V. 
Chalupa, K. Bula
Přestože ne všichni hráči pod vede-
ním trenérů V. Chalupy a K. Buly 
absolvovali celou letní přípravu 
(nemoc, dovolené, atd.)postupně 
došlo ke stabilizaci kádru. V mi-
strovských zápasech, kde mohou 
nastupovat i hráči o rok starší, 
jsme trochu překvapivě neokusili 
hořkost porážky a obsadili po pod-
zimní části 1. místo. Trenéři děkují 
hráčům i rodičům za dobré výkony 
nejen na hřišti, ale i v hledišti a dou-
fají, že stejná radost bude i po jarní 
časti soutěže.

Tabulka
1. FC V. Meziříčí 6 5 1 0 20:4  16
2. FC V. Bíteš 6 4 1 1 10:5  13
3. Dolní Rožínka  6 3 1 2 19:9  10
4. Radostín n. O. 6 2 1 3 16:17  7
5. TJ Bory 6 2 1 3 14:20  7
6. Křoví 6 2 0 4  6:21  6
7. Křižanov 6 2 1 5  8:17  1

Výsledky krajského přeboru – 
starší přípravka roč. 1998

Bystřice n. P. – FC V. Meziříčí 
1:11(0:6), Žďár n. S. – FC V. Mezi-
říčí 2:4 (0:3), Kamenice n. L. – FC 
V. Meziříčí 0:0 (1:3), FC V. Meziříčí 
– Vrchovina 0:1 (0:1), Humpolec 
– FC V. Meziříčí 4:1 (2:1), Havl. 
Brod – FC V. Meziříčí 4:6 (4:3), FC 
V. Meziříčí – Žďár n. S. 2:1 (1:1), 
FC V. Meziříčí – Bystřice n. P. 5:1 
(4:1), FC V. Meziříčí – FŠ Třebíč 
6:2 (5:0), FC V. Meziříčí – Vysočina 
Jihlava 0:1 (0:0), Havl. Brod – FC V. 
Meziříčí 3:0 (0:0), Lukavec – FC V. 
Meziříčí 2:3 (1:2)

Tabulka:
 1. Vrchovina 14 11 2  1 48:15 35
 2. FC Vys. Jihlava 14 10 3  1 54:11 33
 3. Havlíčkův Brod 14  9 2  3 48:22 29
 4. Humpolec 12  8 2  2 46:26 26
 5. FC V. Meziříčí 12  8 0  4 45:24 24
 6. Lukavec 14  7 2  5 24:29 23
 7. Žďár n. S. 12  6 0  6 38:30 18
 8. Kamenice n. L. 14  4 0 10 27:43 12
 9. Přibyslav 14  2 2  9 27:61  9
10. Pelhřimov 12  2 1  9 22:38  7
11. FŠ Třebíč 12  2 0 10 29:58  6
12. Bystřice n. P. 12  1 1 10 14:65  4

Soupiska hráčů, (počet vstřelených 
branek): Kuřec Filip, Kobylka 
Lukáš – Kořínek Lukáš 4, Starý 
Ivo, Chalupa David, Mezlik Jakub, 
Jelínek Stanislav, Kubiš Petr – Mi-
nařík Jan, Puža Martin 6, Karmazín 
David 9, Vlach Dominik 1, Pavlidis 
Lukáš 2, Pololánik Lukáš 5 – Zí-
val Jan, Chlumský Dominik 16, 
Pavelec Vojtěch, Vlach Stanislav. 
Trenér: P. Invald, M. Puzrla
Bez ohledu na postavení mužstva 
v tabulce lze hodnotit toto období 
za velmi vydařené, podíl na projevu 
mužstva má celý osmnáctičlenný 
kádr, což dokazuje 95 % účast 
v přípravě. Všichni hráči si zaslou-
ží pochvalu za přístup a rodiče za 
spolupráci.
Posledním utkáním této podzimní 
části však jejich činnost nekončí, 
od 4. listopadu se nejmladší zá-
stupci fotbalového klubu přestěho-
vali do již zmiňovaných tělocvičen 
místních škol, kde i nadále dochází 
k rozvoji pohybových schopností, 
které zpestří po dobu čtyř měsíců 
návštěva Fit studia pro cvičení 
aerobiku. Během zimního období 
si hráči jednotlivých mužstev zdo-
konalují svoji herní činnost účastí 
na řadě halových turnajů včetně 
turnajů pořádaných fotbalovým 
klubem 7. a 13. prosince ve spor-
tovní hale ve Velkém Meziříčí, 
kam všechny příznivce kopané 
zveme.                        

 -jk, vch, pi-

SK Vepřová B - SK Sokol Lhotky 
C 3:15

Okresní přebor V. třídy
SK Sokol Lhotky D – KST Borov-
nice B 16:2 

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – Orel Nové 
Město n. M. 1:17                    -ach-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ KINO JUPITER CLUB VM
LISTOPAD 2008

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

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

Úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

George Schneider, dvaačtyřicetiletý spisovatel se nemůže vyrovnat se 
smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je: 
„Žádné Barbary už na světě nejsou“. Z tohoto bolestivého dna se mu 
svým laskavým a osobitým humorem poněkud svérázným způsobem 
snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hu-
dečková
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Sobota 15. listopadu 2008, malá scéna 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572, 566 523 243.
Odběr rezervovaných vstupenek do pátku 14. 11. 2008.        -prog-

Pátek 21. 11., předsálí JC, 17–21 hodin

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

Křest kalendáře

MÓDNÍ
D A N A   D O B Ř I C H O V S K Á

Generální partner : Hlavní reklamní partneři: 

Moderuje: Štěpánka Duchková

Vývoj Třešť – Chairman Style

Moděva Konice

Sněžka Náchod

Granát

MISS ČR 2003 Lucie Váchová

Česká vicemiss 2006  Miroslava Košťanová

Operní pěvec  Jakub Pustina

19.30 hodin14.11.2008
Jupiter Club Velké Meziříčí

Hosté:Hosté: 

Mediální partneři: Reklamní partneři: 

Váš spolehlivý partner ve světě fi nancí
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Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Pátek 28. listopadu 2008 v 19.30 hodin
Na koncertě zazpívá i dětský sbor
ZUŠ Velké Meziříčí.
Prodej rezervovaných vstupenek
na programovém oddělení Jupiter clubu.
Vstupenky je nutno vyzvednout 24. 11. 2008,
nevyzvednuté vstupenky budou dány
zpět do prodeje!
Změna vyhrazena!

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

Středa 12. v 19.30 hodin
ROLLING STONES
Sex, drogy a rock’n’roll.
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock’n’rollovou kapelu, na 
legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují. Scor-
sese sestavil velice silný režijní tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary 
za svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater v New Yorku po dobu dvou 
dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a přinesl divákům tento fi lmově/hudební 
zážitek. Hrají Mick Jagger, Keith Richards, Martin Scorsese, Christina Aqui-
lera, Bill Clinton a další. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 122 minut
Pátek 14., sobota 15. v 19.30 hodin
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Zachránit svět je pekelná dřina.
O tři Oscary bohatší režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil 
k tomu nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů. Pekelnou výhní 
doruda rozpálený Hellboy zbožňující dobré doutníky a ohnivou krásku 
Liz bude znovu drtit záporáky a k tomu trousit jednu drsnou hlášku za 
druhou. Režie: Guillermo del Toro. Akční fi lm USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 68, 70 Kč 120 minut
Úterý 18., středa 19. v 19.30 hodin
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Stejná cesta, jiný svět.
Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná 
místní průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu ne-
čekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat 
hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Režie E. Brevig. Hrají B. Fraser, J. 
Hutcherson, A. Briemová, S. Meyers, J. M. Paré. Dobrodružný fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Pátek 21., sobota 22. v 19.30 hodin
JUNO
Komedie o dospívání a jeho nástrahách.
Juno je šestnáctiletá středoškolačka, která se potýká s nečekaným tě-
hotenstvím. Otcem dítěte je další teenager Paulie, kterého ovšem ona 
nepovažuje za svého přítele. Chce, aby všechno skončilo jako špatný sen, 
ale zjišťuje, že musí začít situaci řešit. Režie J. Reitman. Hrají: E. Pageová, 
M. Cera, J. Garnerová, J. Bateman, A. Janneyová. Drama USA, Kanady, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Středa 26. v 19.30 hodin
ZRCADLA
Zlo existuje na druhé straně.
Ben Carson už zažil lepší dny. Před rokem byl tento policajt postaven 
mimo službu kvůli zastřelení kolegy. Režie A. Aja. Hrají K. Sutherland, P. 
Pattonová, C. Boyce, E. Gluck, A. Smaltová. Horor USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 110 minut

Předprodej na vánoční Čechomor zahájen!
Dne 13. 12. 2008 se uskuteční 

v Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí vánoční koncert skupiny 
Čechomor. Vstupenky jsou k do-
stání za 250 Kč v těchto předpro-
dejních místech: Velké Meziříčí 
– eM Móda, Vrchovecká 73, tel.: 
566 521 082; programové oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 523 243; 
MusicData, Sokolovská 250, tel.: 
566 521 370-1; Třebíč – Kapucín 
– Repro, Blahoslavova 97/10, tel: 

568 840 931; 1Shop, Komenského 
nám. 18, tel.: 603 805 908; Náměšť 
nad Oslavou – IC Masarykovo 
nám. 100, tel.: 568 620 493; Velká 
Bíteš – IC, Masarykovo nám. 5, tel: 
566 532 025; Žďár nad Sázavou 
– CK Čedok, nám. Republiky 292, 
tel: 566 623 648. Další předprodej 
v síti Ticketstream a na www.ticket-
stream.cz. Jako host skupiny vy-
stoupí Eliška Ptáčková. Koncertní 
uspořádání bude na stání.    -pp-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
a taneční škola STARLET Brno manželů Buryanových pořádá:

v pondělí 1. 12. 2008 od 17 hodin

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje:
V období listopad až prosinec se neuskuteční divadelní 
představení pro skupinu O Horáckého divadla Jihlava. Další 
termíny představení HDJ budou včas zveřejněny.     -prog-

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 17 hodin. 

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 19 hodin.

v pátek 5. 12. 2008 od 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. 

Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace míst od 5. listopadu 2008 na program. oddělení JC, 

kancelář č. 18, tel. 566 524 572.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

 8. 11. Benetice 
14. 11. Petrovice
15. 11. Kamenice
16. 11. Studenec

MS Netín vás srdečně zve na

22. 11. 2008.
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 
Hudba: Vysočinka
Hosté: Myslivečtí trubači MZLU Brno

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
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

Duo Eva a Vašek v KD Trnava
FK Rudíkov a obecní úřad pořádá 5. prosince taneční koncert v KD 

Trnava. Eva a Vašek zahraje k poslechu a tanci od 19 do 22 hodin, od 
22.00 do 2.00 vystoupí kapela Trny

Vstupné v předprodeji bude 200 Kč, předprodej vstupenek v Motorestu 
Rudíkov u čerpací stanice denně od 10 do 21 hodin.

Eva a Vašek je pěvecká a zároveň manželská dvojice patřící mezi nejú-
spěšnější uskupení na české hudební scéně. Repertoár se skládá většinou 
z hudebních hitů ve stylu lidové písně, dechovky, country, beatu, pop 
music, trampských písní, šlágrů 50., 60. a 70. let, které v českém prostředí 
zlidověly nebo téměř zlidověly, a které si čas od času (jak často tvrdí oba 
uvedení interpreti) zazpívají všechny generace. Kromě toho se Eva a Va-
šek zabývají i nahráváním dalších hudebních žánrů, jako jsou např. koledy 
či písničky z Chorvatska, vytvářejí své vlastní skladby. Svým repertoárem 
se obracejí zejména na starší a střední generaci, která se ráda zaposlouchá 
do hudby svého mládí. V zahraničí Eva a Vašek objevili krásné melodie, 
které v České republice nikdo neznal. Otextováním vznikly skladby jako 
Bílá orchidej, Bílé růže z Athén, Krásné chvíle a další. Úspěšná dvojice 
sesbírala již dvacet zlatých, tucet platinových a dvě multiplatinové desky. 
Jejich kalendář vystoupení je naplněný rok dopředu a vyprodané sály jsou 
na denním pořádku.                                                          Zdeněk Souček

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Soutěž o vstupenky na Evu a Vaška
Odpovězte na soutěžní otázku, a pokud chcete být zařazeni do slosování 

o volnou vstupenku na vystoupení dua Eva a Vašek, zašlete správnou 
odpověď se svým jménem a e-mailem 
(event. tel. číslem) do redakce týde-
níku do neděle 23. listopadu 2008 
(kontakty naleznete v tiráži týdeníku 
nebo na www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Ve kterém 
roce se skupina účastnila soutěže 
Český slavík Mattoni?              -red-

Dne 15. listopadu 2008 oslaví 
manželé 
Emil a Anežka 
Homolovi 
z Velkého Meziříčí 
krásných 50 let společného 
života.
Mnoho zdraví, štěstí a pohody 

do dalších let 
přejí synové s rodinami.

Dne 18. 11. 2008 si připomeneme 
10. výročí úmrtí paní 
Julie Necidové 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomíná manžel 
a děti s rodinami.

Dne 14. listopadu 2008 vzpome-
neme 10. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš bratr, pan 
Oldřich Pospíšil 
z Horních Radslavic.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Sestry Hela a Květa s rodinami

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh, 
kéž klidný spánek dopřeje Ti Bůh.
Pro nás jsi žila, 
pro nás jsi trpěla, 
za vše Ti děkuji, 
maminko milá.
Dne 14. 11. 2008 uplyne 2. smutné 
výročí úmrtí paní 
Marie Semorádové 
z Měřína.

S láskou vzpomíná 
dcera Marie s rodinou. 

Odešel jsi tiše,
bez slůvka rozloučení, 
tak náhle, 
že až těžko k uvěření.
Dnes, 12. listopadu 2008, to je 5 let, 
kdy nás navždy opustil pan 
Stanislav Jaša 
z Velkého Meziříčí. 
S láskou vzpomínají manželka, děti, 

rodiče a sestra s rodinou. 

Čas plyne a nevrátí co vzal,
jen bolest v srdci zůstává dál.
Dne 8. 11. 2008 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila paní 
Ludmila Bártová 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, 
synové Jiří a František s rodinami.

Děkujeme příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne 8. listopadu 2008 
přišli rozloučit s naší drahou manželkou a maminkou, paní
Marií Syslovou 
z Černé. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Zároveň tímto děkujeme 
pohřební službě ve Velkém Meziříčí za ochotu a vstřícnost.

Manžel, syn a dcery s rodinami

Dne 16. 11. 2008 by se dožila 80 roků paní 
Jarmila Neubauerová 
ze Zadního Zhořce. 
Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku. 

Rodina Kučerova

Harmonikový soubor účinkující na každoročním
lhoteckém setkání harmonikářů

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky harmoniky na lidovou zábavu
29. listopadu 2008, v sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí.

K tanci a poslechu hraje velkomeziříčská harmoniková skupina Akordeon 
Band Vysočina ve složení:

A. Havlát, L. Havlát, J. Jaroš, L. Krchňavý, J. Kaštan a Z. Rozmarín, zpí-
vají: M. Vondráková a P. Chovan, hudební doprovod: J. Pól a J. Netolický. 

Občerstvení a tombola zajištěny. Začátek v 19.30 hodin.

music
15. 11. KD Lhotky

Hraje a zpívá Pavel Chovan
(zpěvák ze setkání harmo-

nikářů Lhotky)
Začátek ve 20 hodin,
občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí

pořádá 5. prosince 2008 pro 
zájemce z Velké Meziříčí

ve vaší rodině.
Zájemci se mohou hlásit 

v kanceláři DDM nejpozději 
do 24. listopadu 2008.

V případě naplnění kapaci-
ty počtu rodin je uzávěrka 

dříve. 

v sobotu 20. prosince 2008.

v neděli 21. prosince v 17 hodin.

v neděli 14. prosince v 17 hodin.
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SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

HÁZENÁFOTBAL – DIVIZE

VOLEJBAL

BASKETBAL

HOKEJ
MSD sk. D

FC VM – FK ŠARDICE 1:2 (0:1)
Sestava: Němec (52.) – Macháň (39. 
+ 61.). Rozhodčí: Smekal – Beneš, 
Šenkýř, ž. k. Fober (73.), Průša 
(90.) – Sukup (69.), bez č. k. Diváků 
230. Sestava FC VM: Invald – Z. 
Mucha, Galia, P. Mucha, Fober – 
Hort (K), Pokorný, Průša, Němec 
(80. Loup), J. Krejčí – Kratochvíl 
(68. Havlíček).
V oboustranně velmi kvalitním 
utkání plném dramatických situací 
před oběma brankami, s řadou zají-
mavých osobních soubojů a v nepo-
slední řadě i zásahů obou brankářů, 
zvítězili nakonec šťastnější hosté. 
Domácí se o nejméně jednobodo-
vý zisk připravili dvěma chybami 
v obraně a na straně druhé lehko-
myslným zahazováním gólových 
šancí. Přitom do utkání proti lídrovi 
soutěže vstoupil Velmez aktivně 
a už v úvodních minutách se jeho 
hráči dvakrát ocitli před Štěpánem 
a zvláště v 10. min. po akci Němce 
a pohotovém voleji Kratochvíla 
měly Šardice štěstí, když Štěpán 
dokázal vyrazit míč na roh. Šar-
dický gólman, kterého ještě brněly 
ruce, pak udělal vzápětí chybu při 
rozehrávce, jenže Kratochvíl místo 
střely volil kličku, a ta mu neprošla. 
Hosté dokázali odpovědět až ve 22. 
min. akcí Macháně a gólovou pozicí 
nabíhajícího Dorotíka, který byť 
těsně Invaldovy tyče minul. O šest 
minut později po tr. kopu Horta 
zaúřadoval hlavou Pokorný, ale Ště-
pána neohrozil. Chléb úvodní části 
se lámal mezi 30. a 39. min. Stálá 
aktivita domácího celku přinášela 
řadu standardních situací a zápletek 

v šestnáctce Šardic včetně gólové 
šance Velmezu ve 33., ale lekci 
z produktivity předvedli hosté. Po 
teprve druhém rohu Šardic a voleji 
Kopčila se vyznamenal Invald, ale 
následující třetí roh už znamenal 
vedení nepokrytým Macháněm. 
To mohl po nedorozumění v obraně 
Velmezu pojistit hned po přestávce 
Sukup, ale v gólové šanci mířil nad. 
Odpověď Velmezu přišla vzápětí. 
Po akci Pokorného a Horta se k míči 
dostal Němec, prošel až k hranici 
šestnáctky a Štěpán byl na jeho pří-
zemní střelu k tyči krátký. Povzbu-
zení domácí hned vzápětí mohli jít 
po akci Kratochvíla do vedení, ale 
Pokorný v koncovce neuspěl. Dra-
ma začínalo vrcholit, ale bohužel 
na účet Velmezu. Po trestuhodné 
chybě v obranné fázi se po přes-
ném centru dostal k míči Macháň 
a Šardice opět vedly. Přesto mohl 
Velmez urvat alespoň bod, ale ani 
Krejčí, který si svým průnikem vy-
dobyl výhodnou střeleckou pozici, 
ani Loup z dvanácti metrů po akci 
Krejčího a Horta, a zvláště Pokorný 
sám před Štěpánem míč za jeho 
záda dopravit nedokázali.    -ber-
 1. Šardice 15 11 3  1 32:10 36
 2. Líšeň 15 10 2  3 30:12 32
 3. Třebíč 15  9 4  2 21:10 31
 4. Hulín 15  8 4  3 27:11 28
 5. Vyškov 15  8 3  4 22:17 27
 6. Konice 15  8 2  5 27:26 26
 7. Žďár n. Sáz. 15  7 3  5 27:23 24
 8. Rousínov 15  5 4  6 19:21 19
 9. Velké Meziříčí 15  6 1  8 21:25 19
10. Boskovice 15  4 4  7 16:27 16
11. Ždírec 15  4 3  8 15:24 15
12. Protivanov 15  4 2  9 11:20 14
13. Vikt. Otrokovice 15  3 4  8 18:20 13
14. Rájec-Jestřebí 15  3 4  8  9:21 13
15. Napajedla 15  2 6  7 13:23 12
16. Mohelnice 15  2 3 10 12:30  9

II. liga muži
SK HC Tišnov – TJ Sokol VM 
25:35 (10:19)
Náš tradiční soupeř měl po posled-
ním ligovém kole stejně bodů jako 
náš tým. Naši hráči proto čekali těž-
ké a bojovné utkání. Možná i to ved-
lo ke koncentraci už od začátku zá-
pasu, který se nám nebývale vydařil 
(6.min 2:5, 18.min 3:9, 23. min 4:14). 
Náskok  se podařilo vybudovat díky 
perfektní obraně, které se dařil úkol 
pokrýt nejlepšího střelce domácích 
na postu levé spojky. V útoku náš 
tým těžil především z vysoké stře-
lecké úspěšnosti spojek a na postu 
pravého křídla hrajícího Radima 
Fischera. Zápas byl tedy nečekaně 
rozhodnut již po prvním poločase. 
Na začátku druhého dějství sice 
Tišnov dokázal vstřelit šňůru 3 
branek, ale náš tým si již vítězství 
nenechal vzít. V poklidném tempu 
si udržoval 10ti brankový náskok 
až do závěrečného hvizdu. Zisk 
dvou bodů a dobrý herní projev 
je příslibem pro poslední dvě kola 
podzimní části druhé ligy.
7 m hody: 3/2 : 6/5. 2min tresty: 3:5, 
navíc domácí ČK
Sestava a branky: Stoklasa, Kotík – 
Matušík (10), Fischer (9/3), Večeřa 
(7), Necid (3), Konečný (2), Šidlo 
(2/2), Kaštan J. (1), Bezděk (1), 
Kříbala Ma., Kříbala Pe., Kříbala 
Pa., Rosa. Trenér: Vaverka

Divize muži
TJ Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B 
20:35 (11:18)
Nedělní dopoledne v zánovní hale 
v Třešti svědčilo hostům. Naši 
hráči se dostali do vícebrankové-
ho vedení už na začátku zápasu. 
Po prvním poločase, kdy jsme si 

vybudovali dostatečný náskok, měl 
trenér Vaverka bez obav o ztrátu 
bodů možnost zkoušet na hřišti 
různé herní taktiky. V závěru utká-
ní již věkově starší soupeř fyzicky 
nestačil tempu hry a naši hráči 
z rychlých útoků rychle navyšovali 
skóre.                                    -nav-

I. liga mladší dorostenky
Ostrava Zábřeh – Sokol VM 
32:14 (16:9)
Aktuálně čtvrtý tým prvoligové 
tabulky měl od prvních minut herně 
a zejména střelecky jasně navrch. 
Rychlá a přesná rozehrávka byla 
nad síly obranné hry Velkomezi-
říčských. Ty nedokázaly využívat 
připravených střeleckých příleži-
tostí a dopouštěly se zbytečných 
nepřesností, čímž rychle narůstala 
gólová ztráta. Po celou hrací dobu 
pak nedokázaly najít účinný recept 
na důraznou a kompaktní obranu 
Ostravských. Po změně stran roz-
jetý domácí celek trestal naivitu 
útočných akcí našich, začal se ještě 
více prosazovat z rychlých brejků 
a navýšil odstup až na propastný 
osmnáctibrankový rozdíl. 7 m – 
hody 3/3:3/1, vyloučení 2:3.
Hrály: Simandlová H. – Krato-
chvílová M. (4), Necidová S. (3/1), 
Hammerová P. (3), Salašová I. (2), 
Rousová N. (1), Závišková I. (1), 
Bártová M., Pavlišová A., Necidová 
K. Trenér ing. Záviška.          -záv-

I. liga mladší dorostenky
 1. HC Zlín 7 6 0 1 198:153 12
 2. SHK Kunovice 8 6 0 2 220:191 12
 3. DHK Zora Olomouc 6 5 0 1 155:134 10
 4. Sokol Ostrava Zábřeh 8 5 0 3 212:165 10
 5. TJ Sokol Poruba 5 3 1 1 134:125  7
 6. TJ Sokol Karviná 7 3 1 3 161:158  7
 7. TJ Jiskra Otrokovice 7 2 2 3 166:172  6
 8. SK HC Železárny Veselí 8 3 0 5 167:180  6
 9. Tatran Bohunice 6 2 1 3 144:126  5
10. TJ Sokol Velké Meziříčí 8 1 1 6 171:224  3
11. SK UP PRIOR Olomouc 8 0 0 8 140:240  0

HC Uničov – HHK VM 5:3 (1:2, 
2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Komínek 
(Jurča, Heča), 24. Tolkachev (Paš-
ko), 27. Paško (Ševčík, Tolkachev), 
52. Rajnoha M. (Komínek, Sršeň), 
53. Handl (Komínek) – 1. Bula 
(Kuntmüller, Smejkal), 11. Bezděk 
(Nekvasil), 39. Janda (Heřmanský, 
Stráňovský). Sestava HC Uničov:
Jedlička (Tihlář) – Šindler, Heča, 
Rajnoha M., Molota, Bahula, De-
nisov, Sršeň, Tolkachev, Ševčík, 
Komínek, Frieb, Jurča, Pekr, Handl, 
Diviš, Rajnoha K., Paško.
Sestava HHK Velké Meziříčí: Be-
tinec (Štourač) – Smejkal, Raška, 
Stráňovský, Vlašín, Heřmanský, 
Pálka, Kochánek – Bula, Bukáček, 
Kunstmüller – Nekvasil, Janda, 
Bezděk – Sobotka, Jonáš, Hudcov-
ský – Bašnár, Jánský. Rozhodčí: 
Škrobák – Adamec, Štěpán.
Vyloučení: 4:6, navíc Janda (HHK) 
2+2, Raška 10 OT. Využití: 1:1, 
v oslabení 0:0.
Střely na branku: 27:25. Diváků: 
407.

Ostatní výsledky 16. kola: Pelhři-
mov – Opava 3:5, Žďár n. S. – Nový 
Jičín 1:3, Technika Brno – Přerov 
5:1, Hodonín – Vsetín 4:3 SN, 
Šternberk – Prostějov 1:4, Valašské 
Meziříčí – Břeclav 2:1, Šumperk – 
Orlová 4:0.

Program na tento týden:
Středa 12. 11. 2008 HHK VM 
– SKLH Žďár nad Sázavou, za-
čátek utkání v 18.00 (ZS Velké 
Meziříčí)
Neděle 16. 11. 2008 HC Slezan 
Opava – HHK VM, začátek utkání 
v 17.00 (ZS Opava)                -hhk-

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 16 12 1 0 1  2 80:46 39
 2. SHK Hodonín 16 12 1 0 1  2 61:38 39
 3. HC Slezan Opava 16 10 2 0 1  3 68:45 35
 4. HC Slovan Orlová 16  9 3 0 0  4 60:52 33
 5. Salith Šumperk 16  9 0 0 1  6 57:37 28
 6. HC Uničov 16  8 1 0 2  5 59:49 28
 7. HC Nový Jičín 16  7 2 0 2  5 52:48 27
 8. HC TJ Šternberk 16  8 1 0 0  7 59:61 26
 9. VSK Technika Brno 16  8 0 0 1  7 63:55 25
10. HC ZUBR Přerov 16  6 1 0 1  8 50:65 21
11. VHK Vsetín 16  5 1 0 3  7 55:52 20
12. SKLH Žďár nad Sáz. 16  5 2 0 0  9 52:69 19
13. Spartak Pelhřimov 16  5 0 0 1 10 57:72 16
14. HHK Velké Meziříčí 16  3 1 0 1 11 54:69 12
15. HC Břeclav 16  2 1 0 1 12 38:64  9
16. HK Prostějov 16  2 0 0 1 13 32:75  7

HHK VM B – HC Veverská Bí-
týška 1:3 (1:1; 0:2; 0:0)
Rozhodčí: Maloušek, Kavina. Po-
měr střel: 34:34. Branky HHK V. 
Meziříčí B: 12 min. Krča (Hrnčíř). 
Vyloučení: 9:14 plus 10 min OT za 
nesportovní chování a 2+10 OT za 
úder na hlavu a krk, využití 1:1.
Zápas byl vyrovnaný, o čemž svědčí 
i poměr střel na branku. Velký 
podíl na skóre mají oba gólmani, 
kteří předvedli bezchybné výkony. 
Utkání rozhodla zkušenost hostu-
jícího týmu, který nás sice nechal 
hrát, ale k ničemu důležitému nás 
nepustil. Domácí se snažili více 
bruslit, ale chyběl jim nápad jak 

na ostřílené hokejisty z V. Bítýšky  
něco vymyslet. 
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Ko-
mínek) – Kudláček M., Martinec 
– Peterka, Bradáč – Hrnčíř, In-
vald – Kudláček J., Šlapal, Vrána 
– Chatrný, Šoukal, Malec – Krča, 
Šmejkal, Plhák – Tůma, Navrátil 
M., Navrátil R. 
Příští utkání se hraje na ZS ve 
Velké Bíteši v sobotu 15. 11. 2008 
v 11.30 s TJ Šerkovice.

-ht-
Výsledky ostatních zápasů: HC 
Nedvědice – SK Mostiště 3:6, HC 
Křižanov – TJ Šerkovice 10:5, TJ 
Řečice – HC V. Bíteš 8:6

Výsledky listopadových zápasů 
Dorostenky

BK VM – BK Jihlava 63:24
Do prvního zápasu nastoupily naše 
hráčky nesoustředěně a ze začátku 
vůbec nepředváděly dobrý výkon. 
Po sedmi minutách byl stav dokon-
ce pro soupeře 6:4. Do zápasu na-
stoupily mladší hráčky a třemi koši 
za sebou v podání Petry Syslové se 
ujaly vedení 10:6 po první čtvrtině. 
Do druhé čtvrtiny opět nastoupily 
hráčky, od kterých se čekalo, že tým 
uklidní a pohodě nastoupí do trhá-

ku. Bohužel se tak nestalo a tým 
soupeře se pořád držel na „dostřel“. 
V závěru druhé čtvrtiny se opět 
dostaly ke slovu mladé hráčky spolu 
s kapitánkou N. Rapušákovou, které 
nastoupily i na začátku druhé půlky 
a ty odskočily soupeři až na stav 
32:12, jejich asi 7 minutový pobyt 
na hřišti skončil skórem 16:2 v náš 
prospěch. Za tohoto stavu byl zá-
pas rozhodnut a hráčky v poklidu 
dohrály až do konečného skóre.
Sestava a body: Petra Syslová 14, 
Zdena Kupská 13, Niki Rapušáko-
vá 12, Radka Vaďurová 8, Lucka 
Mikulová 5, Jája Rapušáková 4, 

Po dvou hladkých porážkách v mi-
nulém kole bylo otázkou, zda se 
neprojeví na mužstvu v dalším 
kole. Kluci zvládli první zápas 
s beznadějně posledním celkem 
z Hané na jedničku, v tom druhém 
se však bohužel nechali přehrát a to 
je bezesporu ztráta.
UP Olomouc – Spartak VM 0:3 
(–23, – 15, – 21) 3:2 (23, – 20, 28, 
– 23, 13)
První zápas se hrál podle meziříč-
ských not, kluci hráli dobře a po 
úvodním setu, který se rozhodoval 
až v koncovce, již drželi další vývoj 
utkání ve svých rukou. Ve druhém 
klání však naopak první koncovku 
nezvládli a domácí ucítili svoji 
šanci na první vítězství. To bylo 
patrné především v přetahované 
v závěru setu třetího, který nakonec 
skončil vítězstvím domácích barev. 
Kluci ještě vyrovnali a vynutili si 
pátý, zkrácený set, v tom však již po 
většinu času pouze dotahovali.
Petr Vašíček si v hodnocení mise 
Olomouc posteskl: „Chyběli oba 

tradiční střeďáci (Pařízek a Vrána), 
takže jsme útočili hlavně na kůlech 
a smečaři to pak měli moc těžké. 
Navíc, jak jsem už říkal posledně, 
díky minimu společných tréninků 
nám chybí sehranost.“
Sestava VM: Dvořák, Šimek, Má-
lek, Trojan, Kliment, Sklenář, 
Vašíček, Kameník, Veselý.

Ostatní výsledky: 
Nový Jičín – Ostrava 0:3, 0:3, Zlín 
– Hradec Králové 3:2, 3:1, Kadeti 
ČR – Brno 1:3, 0:3
Junioři mají následující víkend 
volno, na programu je druhý turnaj 
kadetů ve Zlíně, 22. 11. je čeká VSC 
Zlín na domácí palubovce tělocvič-
ny u kostela.

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 6. dvoukole:

1. Volejbal Brno 12 12 0 36:7  24
2. DHL Ostrava 12  7 5 26:19 19
3. TJ Spartak V. Meziříčí 12  6 6 25:22 18
4. Fatra Zlín 10  7 3 24:15 17
5. Slavia Hradec Králové 12  3 9 16:30 15
6. TJ Nový Jičín 10  3 7 12:22 13
7. UP Olomouc 10  1 9  6:29 11
8. SCM ČVS kadeti  6  3 3 11:12  9

-kon-

V roce 2009 si sportovní veřejnost 
ve Velkém Meziříčí připomene 120. 
výročí založení prvních sportovních 
klubů ve městě – Českého klubu 
velocipedistů a Tělocvičné jednoty 
SOKOL Velké Meziříčí.
Sportovní komise města se při této 
příležitosti rozhodla zdokumentovat 
vývoj jednotlivých sportovních 
odvětví, sepsat historii výstavby 
a rozvoje sportovišť, zrekonstruovat 
funkcionářské obsazení jednotli-
vých klubů a vyzdvihnout historicky 
významné sportovce V. Meziříčí. 
Tímto se na vás obracíme se žádostí 
o poskytnutí jakýchkoliv informa-
cí, materiálů, fotografi í, diplomů, 
plakátů, kronik či výstřižků z do-

Výzva sportovní komise
široké sportovní veřejnosti, pamětníkům, sportovcům, funkcionářům, 

příznivcům, rodákům i krajanům

bového tisku, ze kterých by bylo 
možné čerpat při doplnění sportov-
ní historie v našem městě.
Nabízíme vám možnost osobního se-
tkání s Petrem Zezulou, pověřeným 
spolupracovníkem sportovní komi-
se, který s vámi vše rád projedná. 
K dispozici vám bude každé pondělí 
od 15 do 17 hodin, od 24. listopadu 
do 22. 12. 2008, a to v zasedací míst-
nosti městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí (1. patro, dveře č. 213). 
Bližší informace vám poskytne ing. 
Zuzana Villertová, MÚ Velké Me-
ziříčí, e-mail villertova@mestovm, 
tel. 566 501 135.

Ing. Radovan Necid, předseda 
sportovní komise

Jana Kupská 3, Lucka Nováková 
2, Tereza Sojková 2, Katka Gran-
dičová, Jana Kovářová a Petra 
Vránová, trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.
BK VM – BK Jihlava 85:24 
(40:12)
Do druhého zápasu jsme měli k dis-
pozici 10 hráček, proto se vytvořily 
dvě pětky, které se rovnoměrně 
střídaly. Pětka na fotce si zaslouží 
velkou pochvalu, z celkových 85 
bodů vstřelila 68 a v obraně hrála 
rovněž excelentně. Bohužel ne 
všechny hráčky měly stoprocentní 
přístup k zápasům a některé jejich 
počiny byly celkem neuvěřitelné, 
množství zkažených přihrávek, 
nesmyslných nájezdů do několika 
hráček a ztracených ztracených 
obranných doskoků. Tento soupeř 
ukázal, že je potřeba nejen po-
ctivé práce na tréninku, ale také 
plné koncentrace na zápasech! 
Takže doufám, že se toto změní. 
Sestava a body: Niki Rapušáková 
27, Jája Rapušáková 20, Petra 
Syslová 11, Jana Kupská 7, Zdena 
Kupská 6, Radka Vaďurová 4, 
Lucka Nováková 4, Lucka Miku-
lová 4, Katka Grandičová 2 a Petra 
Vránová, trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.
Gambrinus Brno – BK VM 61:59, 
52:55 
V neděli dorostenky hrály dva zá-
pasy proti Gambrinus Brno v Brně 
v hale Rosnička. V prvním zá-
pase těsně podlehly o dva body 
a druhý zase o tři body vyhrály. 

V průběhu obou zápasů jsme se 
ujali celkem výrazného vedení, ale 
soupeř vždy ke konci zápasu dotáhl. 
V obou zápasech nakonec rozho-
dovala koncovka zápasů. Odvetné 
zápasy se uskuteční u nás 22. 11.
Sestava: Jája Rapušáková, Radka 
Vaďurová, Zdena Kupská, Jana 
Kupská, Lucka Mikulová, Katka 
Grandičová, Petra Vránová, Áňa 
Kamanová (která si zranila kotník 
hned v úvodu prvního zápasu), Niki 
Rapušáková, Tereza Sojková a Petra 
Syslová, trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.

Muži
BK VM – TJ Znojmo 96:45, 
BK VM – TJ Sokol Podolí 71:75 
po prodloužení
V prvních domácích zápasech se 
představil nově vytvořený tým 
mužů. V sobotním utkání přehrál 
jednoznačně Znojmo, v nedělním 
zápase domácí podlehli v prodlou-
žení Podolí. V nedělním zápase 
opět tradičně byli nejvýraznější 
rozhodčí Kučírkovi, kteří pokazili, 
co se dalo. V poslední sekundě 
základní hrací části nepískli jasný 
faul na Petra Fillu v nájezdu na koš, 
po němž by následovaly dva trestné 
hody. V prodloužení zápas nezvlád-
li vůbec a rozhodli jej odpískáním 
úmyslného faulu našeho hráče Petra 
Pavlase. V každém případě muži 
odvedli kvalitní výkon a nemají se 
za co stydět. Sestava: T. Brázda, F. 
Boháček, P. Pavlas, M. Beneš, J. No-
váček, R. Hudeček, J. Hanáček, Z. 
Lysák, P. Filla, O. Mifka.          -rap-

Dorostenky BK VM v Jihlavě.                                                 Foto: -rap-

DNES OD 18 HODIN PŘIVÍTÁME V OKRESNÍM DERBY 
SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

12. ročník vánočního turnaje
o pohár starosty města

V sobotu 27. 12. 2008 proběhne již 12. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel. čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 
1.000 Kč můžete zaslat na adresu Raus Daniel, Zdenky Vorlové 17, 
594 01 Velké Meziříčí, nebo v hotovosti v prodejně Elektro, Radnic-
ká 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.          -myn-


