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Second hand „Alex“
Dům zdraví, 2. poschodí
Po–Čt: 7.30–15.30 hodin
Pá: 7.30–13 hodin

PANASONIC TX-L32C10E, LCD, 82 cm 13.990 10.990
PANASONIC TX-P37C10E, plazma 94 15.990 13.990

SKLADEM CCA 25 TYPŮ LCD+PLAZMA TV+NEO PDP
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a sloven-
ských programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, 

Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

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

(Vídeň 91, směr přehrada, 1. odbočka vlevo)
Nabízíme sloupové jabloně, túje i jiné 
dřeviny na živé ploty, trvalky,skalničky, 
okrasné trávy. Od 15. 10. ovocné stromky.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17; Pá 8–12, 13–18
Tel.: 731 507 260, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

Divadlo již 
tuto neděli!
Vše o ženách
Jupiter club, 11. 10. 2009 
v 19.30
Hrají: Jana Krausová, Anna 
Šišková a Jitka Schneiderová
Více strana 7

Pomozme 
humanitární 
sbírkou
Diakonie Broumov ve spo-
lupráci s MěÚ Velké Mezi-
říčí vyhlašuje humanitární 
sbírku.
Občanské sdružení Diako-
nie Broumov je nezisková 
organizace, která poskytu-
je sociální služby pro ob-
čany z okraje společnosti – 
materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubyto-
vání i pracovní příležitost.
Humanitární 
sbírka
Letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské).
Lůžkovin, prostěradel, ruč-
níků, utěrek, záclon. Látek 
(minimálně 1 m2, prosíme, 
nedávejte odřezky a zbytky lá-
tek). Domácích potřeb – nádo-
bí bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené. Peří, péřových 
a vatovaných přikrývek, pol-
štářů a dek. Obuvi – veškerou 
nepoškozenou.
Věci, které vzít 
nemůžeme:
ledničky, televize, počítače 
a jinou elektroniku, matra-
ce, koberce – z ekologických 
důvodů; nábytek, jízdní kola 
a dětské kočárky – ty se trans-
portem znehodnotí; znečištěný 
a vlhký textil.
Sbírka se 
uskuteční:
v pondělí 12. 10. 2009
od 9 do 17 hodin
v úterý 13. 10. 2009
od 9 do 15 hodin
v obřadní síni budovy radni-
ce ve Velkém Meziříčí
Věci prosíme zabalte do igeli-
tových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc. Bližší 
informace vám rádi sdělíme na 
tel. číslech: +420 224 316 800, 
+420 224 317 203. Více na 
www.diakoniebroumov.org
Veronika Poulová, pracovni-
ce veřejných vztahů MěÚ VM

* * *
Fotogalerie měsíce září vyšla 
v čísle 31. Za měsíc říjen vyjde 
v č. 38/39 (4. 11.), neboť 28. 10. 
Velkomeziříčsko nevychází!

Avizní okénko připravila
Iva Horká

O dalším fungování lékařské 
služby první pomoci (LSPP) ve 
Velkém Meziříčí pod záštitou kraje 
Vysočina rozhodne krajské zastupi-
telstvo. S největší pravděpodobností 
k tomu dojde v listopadu, kdy se 
zastupitelé budou zabývat celkově 
režimem LSPP na Vysočině.

Představitelé kraje se přiklánějí 
spíše k omezení poskytování LSPP 
zdravotnickou záchrannou službou 
na Vysočině. „Důvodem je pokles 
zájmu pacientů o tento druh ošet-
ření mimo krajské nemocnice,“ 
informovala krajská tisková mluvčí 
Jitka Svatošová a dodala, že provoz 
lékařské služby první pomoci ve 
Velkém Meziříčí a Náměšti nad 
Oslavou provozovaný Zdravot-
nickou záchrannou službou (ZZS) 
kraje Vysočina kraj dotoval částkou 
726 tisíc korun za půl roku.

Pokud by tedy od příštího roku 
byla zrušena pohotovost ve Velkém 
Meziříčí i v Náměšti nad Oslavou, 
zůstala by další pohotovost mimo 
pět krajských nemocnic pouze ve 
Žďáře nad Sázavou. Tam ji však 
hradí město z vlastního rozpočtu. 

Stejnou možnost mají i Velkome-
ziříčští. „Pokud bychom chtěli, aby 
služba od prvního ledna fungovala 
dál a kraj už na ni přispívat nechtěl, 
museli bychom ji zaplatit sami,“ 
potvrdil místostarosta města Josef 
Komínek. Město se však touto situ-
ací bude zabývat až poté, co obdrží 
ofi ciální stanovisko kraje Vysočina. 
Podle starosty Františka Bradáče 
by zrušení LSPP ve Velkém Me-
ziříčí nemělo způsobit obyvatelům 
města žádné větší potíže. Obchvat 
na Třebíč bude dokončen v brzké 
době a pak bude cesta do třebíčské 
nemocnice trvat deset až patnáct 
minut. A v nemocnici se každému 
dostane ošetření neomezeně, po 
celých čtyřiadvacet hodin.

Lékařskou službu první pomoci, 
tzv. pohotovost, mnozí stále zamě-
ňují se zdravotnickou záchrannou 
službou takzvanou záchrankou’ 
nebo ‚rychlou‘. Té se však žádné 
rušení netýká a má své stálé výjez-
dové stanoviště v budově hasičské 
zbrojnice Nad Gymnáziem. ZZS 
však řeší závažné zdravotní pro-
blémy, které ohrožují pacienta na 
životě a zdraví. Další stanoviště 
ZZS v příštím roce přibude i ve 
Velké Bíteši.   Martina Strnadová

Kraj o pohotovosti rozhodne 
nejspíš v listopadu

Opravují Třebíčskou ulici
V ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí již od minulého týdne probíhají 

opravy, a proto je na ní omezen provoz. Na komunikaci proběhlo frézo-
vání, dále nad mostem přes dráhu ČD příčný překop komunikace. Úplně 
bude vozovka uzavřena koncem tohoto týdne, kdy na ní bude probíhat 
pokládka živičné vrstvy. Vozovka by měla být znovuzprovozněna od 
pondělí 12. října.

Podle informací odboru dopravy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí 
je dodavatelem oprav komunikace fi rma COLAS CZ, a.s. která prováděla 
frézování vozovky a bude také pokládat novou živičnou vrstvu. Po dobu 
uzavírek nejsou pravidelně obsluhovány autobusové zastávky Staré 
nádraží, Katastrální úřad a Třebíčská. Bližší informace o jízdě autobusů 
v průběhu uzavírky podá informační kancelář ZDAR, a.s. autobusové 
nádraží Velké Meziříčí (tel. 566 520 271, 566 520 270) nebo správa závodu 
osobní dopravy (tel. 566 696 167). Objízdná trasa je vedena obchvatem 
Velkého Meziříčí po silnici č. II/360 až ke křižovatce se silnicí č. II/602 
(křižovatka ulic K Novému Nádraží – Sokolovská) a po silnici č. II/602 
ulicemi Sokolovská, Novosady, Pod Hradbami až na křižovatku ulic 
Třebíčská – Hornoměstská. Objížďka platí pro oba směry jízdy a je 
vyznačena po celou dobu trvání uzavírky.

Připravila: Iva Horká

Snímek, na němž je vidět vyfrézovaná silnice, zachycuje stav na Třebíčské 
ulici v pátek ráno 2. října.                                                         Foto: Iva Horká

Řidiči, kteří jedou po silnici číslo II/360 na trase Vel-
ké Meziříčí-Třebíč, musejí v katastru Oslavičky počítat 
s úplnou uzavírkou. Důvodem jsou dokončovací práce 
na stavbě mostu přes železniční trať, které probíhají ve 
druhé etapě výstavby obchvatu obce Oslavička. Podle 
sdělení Tomáše Pípala z krajského odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství, jsou v současné době položeny 
podkladní vrstvy komunikace v celém úseku stavby. 
V termínu uzavírky budou provedeny tyto práce: 
ložné a obrusné vrstvy, pokládka 
krajnic, osazení svodidel a směro-
vých sloupků, provedení svislého 
a vodorovného dopravního značení. 
Na mostních objektech provedení 
uzávěrů a u objektu mostu SO 202 
provedení zatěžovací zkoušky.
Silnice bude zavřena 
až do 17. října 2009.

Objízdné trasy budou předběžně 
vedeny ve třech směrech. Od Třebí-
če do Velkého Meziříčí povedou po 
silnicích III. třídy č. 3494 a č. 3497 
trasou Vlčatín-Horní Heřmanice-
Uhřínov. Tato objížďka je pro vo-
zidla do 12 tun celkové hmotnosti, 
vyjma autobusů.

Další objížďka z Velkého Me-
ziříčí do Třebíče by měla být smě-
rována po silnicích II. třídy č. 390, 

Silnice na Třebíč je u Oslavičky 
od víkendu uzavřena

Denní stacionář Nesa na Čechově 
ulici ve Velkém Meziříčí (viz foto)
prochází od dubna letošního roku 
rekonstrukcí. Zvnějšku je objekt 
hotov, v současné době probíhají 
vnitřní úpravy. „Řekla bych, že se 
blížíme ke zdárnému konci,“ potvr-
zuje ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou Jana Zelená a dodává, 
„stavba by měla být hotova v listo-
padu. Do konce roku by měla pro-
běhnout kolaudace, pak vybavení 
prostor nábytkem a pomůckami. 
V lednu příštího roku bychom rádi 
slavnostně otevřeli a v únoru zahá-
jili rozšířený provoz zařízení.“ Pod-
le ředitelky rekonstrukce obnášela 
zejména totální přestavbu vnitřních 

Rekonstrukce stacionáře
je z větší části hotova

prostor. Z původní budovy, která 
byla postavena v roce 1980, zůstaly 
v podstatě jenom obvodové zdi. 
Vnitřek bylo nutné celý vybourat, 
budovu odvodnit a zateplit. Opravu 
si vyžádala i střecha. V současné 
době jsou dokončovány vnitřní 
omítky, obklady a podobné práce.

Po dobu rekonstrukce funguje 
stacionář v náhradních prostorách. 
Jeho stávajícím jedenácti klientům 
poskytly zázemí Sociální služ-
by města Velké Meziříčí v domě 
s pečovatelskou službou na ulici 
Zdenky Vorlové v Čechových sa-
dech. Po rekonstrukci bude Nesa 
schopna přijmout klientů více než 
dvojnásobek – až pětadvacet. „Tuto 

kapacitu budeme naplňovat postup-
ně. V příštím roce předpokládáme, 
že poskytneme služby šestnácti 
uživatelům.“

Stacionář navíc připravuje novou 
terénní službu osobní asistence. 
Jako zázemí jí poslouží část nově 
zrekonstruovaných prostor objektu. 
Cílem služby je pomoci člověku se 
zdravotním postižením zvládnout 
prostřednictvím osobního asistenta 
ty úkony, jež by dělal sám, kdyby 
nebyl zdravotně postižen. Jde napří-
klad o asistenci při zvládání sebeo-
bsluhy, při každodenních běžných 
činnostech v domácnosti, o dopro-
vod na pracoviště, k lékaři či dětí 
do školy a podobně.   (Pokr. str. 2.)

392 a 602 trasou Dolní Heřmanice-Tasov-Kamenná-
Budišov-Nárameč. Týká se vozidel do 12 tun celkové 
hmotnosti, vyjma autobusů.

Třetí trasa je plánována po silnicích II. a I. třídy číslo 
602, 399 a 23 obousměrně, a to přes Jabloňov, Rudu, 
Velkou Bíteš, Jinošov, Náměšť nad Oslavou a Vladi-
slav. Je určena pro nákladní automobily. Délka objížď-
ky je 14 kilometrů přes Uhřínov, 24 kilometrů ve směru 
na Tasov a 48 km na Náměšť nad Oslavou.    Iva Horká

Snímek zachycuje most u Oslavičky před uzavřením silnice začátkem 
října.                                                                              Foto: Iva Horká
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Již podruhé se ve Velkém Meziříčí v koncertním sále Jupiter clubu usku-
tečnilo veřejné setkání Fórum Zdravého města formou „10P – Desatero pro-
blémů“. Společně byl sestaven žebříček nejpalčivějších problémů města.

Po přivítání místostarostou Josefem Komínkem pak Josef Švec z odboru 
správního seznámil přítomné s aktivitami města za uplynulých 12 měsíců. 
„Podařilo se nám uskutečnit několik projektů, jako otevření naučné stezky 
v Balinském údolí 24. 4. 2009, vzdělávání úředníků v environmentální 
oblasti, každoročně organizujeme Evropský týden mobility, každoročně 
Rada města vypisuje Grantový program Zdravé město, byla otevřena 
přírodní učebna na Ostrůvku, a mohl bych jmenovat mnohé další aktivity. 
Většinu z nich pořádáme ve spolupráci s organizacemi sídlícími ve městě, 
za což jim patří velký dík,“ jmenoval J. Švec.

Poté už Petr Švec, ředitel kanceláře Národní sítě Zdravých měst ČR 
a současně národní koordinátor Projektu Zdravé město, přiblížil pravidla 
odpoledne. V koncertním sále bylo několik tematicky rozdělených stolů. 
Např. veřejná správa, strategický rozvoj, sociální služby, životní prostředí, 
doprava… U všech stolů seděli odborníci z těchto oblastí i občané, kteří se 
o danou problematiku zajímají. Na arch papíru napsali problémy, které vidí 
jako neřešené a označili dva nejdůležitější. Poté zástupce každého stolu 
seznámil osazenstvo sálu s tím, na čem se daný stůl shodnul. Tímto způ-
sobem byly sepsány problémy a o jejich důležitosti se poté hlasovalo.

Účastníci fóra obdrželi již při svém příchodu lístek do tomboly, do které 
věnovaly ceny Město Velké Meziříčí, Biofarma Pospíšilovi, Holubí Zhoř, 
Farma rodiny Němcovy, Netín.

Výsledky hlasování:
1. – 2. Doprava ve městě
 Modernizace a rozšíření kapacity stávajících kulturních a spole-
 čenských zařízení
3. Parkování vozidel
4. – 5. Sociální byty
 Nízkoprahový klub pro mládež
6. Soustavná odborná péče o stromy
7. – 11. Regenerace sídlišť
 Zkvalitnění přístrojového vybavení ve zdravotnictví
 Rekonstrukce školských zařízení
 Hustota dopravy
 Sportovní zařízení skatepark

Seznam problémů, které byly na fóru stanoveny, budou ověřeny anketou 
a předány jako informace Zastupitelstvu města k řešení.

Text a foto: Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ VM

Desatero problémů řešili společně
Podporovat regionální značku 
potravin se snaží farmář František 
Němec z Netína, třetí nejlepší 
živnostník ČR roku 2008. Hodlá 
zákazníkům nabízet jinou variantu 
nákupu potravin, než na kterou jsou 
zvyklí ze supermarketů. „Produkty 
z farem chci nabízet přímo spotře-
biteli. Chci sám ručit lidem za to, 
že dostanou kvalitní a čerstvé po-
traviny. Že mléčné výrobky budou 
z opravdového mléka, masné z masa 
– všechno neochuzené a bez přida-
ných hodnot,“ vysvětluje František 
Němec. Podstatná na tom je také 
samotná distribuce potraviny od 
zemědělce přímo k zákazníkovi. 
Podle farmáře zprostředkovaný 
prodej produktů přes obchodníky 
kvalitu nezaručuje. Někteří z nich 
totiž výrobky například nevhodně 
skladují a tak je poškozují.
František Němec proto oslovuje 
i další zemědělce z různých koutů 
naší republiky, kteří nějaký takový 
produkt vyrábí a chtěli by jej uvádět 

na trh, aby se k jeho aktivitě připo-
jili. Záměrem je rozšířit nabídku 
potravin, jež je zatím postavena 
zejména na mléčných výrobcích 
z Němcovy farmy. „Nejdražší na 
tom všem je právě distribuce, proto 
chci nabídku potravin rozšířit,“ po-
dotýká Němec a dodává, že v sou-
časnosti je schopen zadistribuovat 
celý kraj Vysočina, Brno a Prahu. 
Vedle mléčných výrobků jsou dnes 
poměrně čerstvou novinkou v na-
bídce i tasovské placky, do budouc-
na by mělo přibýt například kysané 
zelí, maso a další. Farmářský jogurt 
i tvaroh stejně jako tasovské placky 
nesou také značku Vysočina re-
gionální produkt. Hlavním cílem 
regionálního značení výrobků je 
zviditelnit tradiční regiony a využít 
jejich socio-ekonomických výhod. 
Regionální značka pro výrobky, 
má být zárukou nejen jejich kvality 
a šetrnosti k přírodě, ale také jejich 
původu a vazby na určité výjimečné 
území.             Martina Strnadová

Vzhledem k tomu, že zbývá už 
jenom rok k dalším komunálním 
volbám, položili jsme velkomeziříč-
ským zastupitelům tři otázky a po-
žádali je, aby na ně odpověděli.
Jméno a příjmení:
Radovan Necid
Název politické strany, za kterou 
kandidoval: ODS
Politická příslušnost: ODS
Věk: 41
Povolání: manažer
Stav: ženatý
Děti: dvě dcery
Záliby: rodina, práce, politika, 
sport.
1. Nacházíme se téměř v posled-

ním roce volebního období 
2006–2010. Podařilo se z vo-
lebního programu vaší politic-
ké strany splnit všechny sliby 
voličům?
NE – po minulých volbách skon-
čila ODS v opozici a k plnění 
jakýchkoliv programových cílů 
nedošlo.

2. Které věci byste chtěl, aby se 
ještě do konce volebního ob-
dobí realizovaly?
První etapa rekonstrukce čis-
tírny odpadních vod včetně 
harmonogramu jejího fi nanco-
vání a dlouhodobý plán investic 
a rozvoje města.

3. O co konkrétně jste se zasadil 
vy svojí prací v zastupitelstvu?
Zabránil jsem spolu s kole-
gy z ODS dvojnásobnému 
zvýšení daně z nemovitostí, 
pomohl jsem navýšit příspěvek 
sportovním oddílům pracujícím 
s mládeží, snažím se v zastupi-
telstvu aktivně pracovat a zod-
povědně vést klub zastupitelů 
za ODS.

Foto: Jiří Michlíček

Zastupitelé města odpovídají na otázky 
týdeníku Velkomeziříčsko

(DílI III. – první vyšel v č. 30/2009, kde odpovídal Karel Lancman, 
druhý v čísle 33 s odpověďmi Ivo Kaštana.)

Farmář hodlá podporovat
regionální potraviny

Ani v době pokračující fi nanční krize se společnosti na Vysočině nebojí 
investovat do svých zaměstnanců. Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem 
úspěchu každé společnosti, ovlivňují spokojenost a loajalitu zákazníků 
i celkovou výkonnost společnosti. Získat a udržet si kvalitní pracovníky 
je tedy důležitá otázka pro vedení fi rmy. Zachovat si tuto konkurenční 
výhodu se snaží i mezinárodní společnost nkt cables, člen skupiny NKT, 
provozující závod na výrobu vodičů, kabelů a kabelových systémů. Ta 
se rozhodla zrekonstruovat objekt umístěný v průmyslovém areálu fi rmy 
ve Velkém Meziříčí.

Stávající objekt se v průběhu následujících třech měsíců změní v mo-
derně vybavenou provozní budovu, která nabídne zaměstnancům kvalitní 
zázemí. Cílem investora je zajistit moderní úroveň pracovního prostředí 
pro stávající zaměstnance. Rekonstrukce se bude týkat vnější části budovy 
(výměna oken, zateplení střechy a fasády) a současně dojde k přestavbě 
vnitřního vybavení s administrativním a sociálním zázemím. Předpoklá-
dané investiční náklady celé akce jsou vyčísleny okolo 22,5 milionu Kč. 
Zahájení provozu se plánuje od 1. 11. 2009.

Investor při modernizaci areálu zvažoval více variant pro využití stáva-
jícího objektu. Původně byla tato čtyřpodlažní budova, interně nazývaná 
stará gumárna, využívána pro přípravu pryžových směsí. V minulém roce 
se společnost rozhodla pro přebudování staré gumárny tak, aby svým 
dispozičním a provozním řešením zaručovala plnou funkci provozní 
budovy, splnila veškerá kritéria pro platné legislativní normy a předpisy 
a vyhověla též hygienickým požadavkům na provoz.

Po rekonstrukci poskytne budova klimatizované administrativní 
zázemí, kanceláře typu open space offi ce pro 36 zaměstnanců, zasedací 
místnosti, moderní kuchyňky a sociální zařízení. V prostorách budovy 
budou také umístěny šatny a umývárny pro celkem 240 zaměstnanců 
z provozu.

Rekonstrukce probíhá tak, aby nebyl narušen chod a provoz v areálu 
fi rmy.

Projekční a inženýrské činnosti zajišťuje fi rma Delta Projektconsult s. r. o. 
se sídlem v Třebíči, která je součástí rakouského holdingu Delta. Tímto 
projektem fi rma Delta navazuje na úspěšně realizované přestavby pro-
vedené v areálu „kablovky“ v minulých letech.

Ing. Iveta Mičková, Delta Projektconsult s. r. o.

Kablovka rekonstruuje objekt

(Pokračování ze strany 1.)
Nesa je jedním ze zařízení žďár-

ské charity. Ta na rekonstrukci 
objektu získala evropské peníze 
až do výše třinácti a půl milionu 
korun. Dotace je z programu ROP 
Jihovýchod, z oblasti podpory na 
rozvoj regionálních středisek, a tvo-
ří sedmdesát procent celkových 
nákladů. Třicetiprocentní podíl pak 
připadá na samotnou charitu. Podle 
informace ředitelky Jany Zelené 
náklady na vlastní stavbu dosáhnou 
asi patnácti a půl milionu korun. Na 
jeden a půl milionu korun vyjde 
vybavení objektu a kolem dvou set 
tisíc korun bude stát auto pro novou 
službu osobní asistence. „Sedmnáct 
a půl procenta celkových nákladů 
by nám měl poskytnout kraj Vyso-
čina, dvěma miliony korun nám 
přispělo město Velké Meziříčí,“ 
vyčísluje pokrytí nákladů Jana 
Zelená. Zbytek vlastního podílu 
získá charita také z výtěžku letošní 
tříkrálové sbírky.

Text a 2× foto: Martina Strnadová

Rekonstrukce stacionáře je z větší části hotova

Ze skladu vznikají byty
Jak pokračují práce na výstavbě 6 bytů a 6 dvojgaráží na Čechově ulici 

ve Velkém Meziříčí, zachycuje náš snímek. Obytný dům stojí na pozemku 
o velikosti necelých tři sta metrů čtverečních. Tam se nacházel bývalý 
sklad topných olejů, který brněnská společnost odkoupila od původního 
vlastníka SATT Žďár nad Sázavou a objekt přestavěla. V místech by 
měla být vybudována také příjezdová komunikace a parkoviště se stáním 
pro osobní vozidla. „Objekt dokončím zhruba do konce tohoto roku, 
poté začnu byty nabízet k prodeji,“ uvedl ing. arch. Petr Skrušný, který 
přestavbu navrhl a nyní dozoruje veškeré práce.

Text: Iva Horká, foto: Martina Strnadová

Oznámení
Ředitelka mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Če-

chova 1523/10, oznamuje, že od 1. 10. 2009 má sídlo kanceláře ředitelství 
v budově Obecník, náměstí 79/3 (v posledním patře) ve Velkém Meziříčí. 
V kanceláři sídlí rovněž ekonomka školy.

Úřední dny pro veřejnost a zaměstnance: pondělí, středa: 8.00 – 16.30, 
telefonní čísla: ředitelka: Mgr. Božena Suchánková 566 781 035, ekonomka 
školy: Marie Šabatová, 566 781 036, úřední e-mail: matskola@cbox.cz.

Mgr. Božena Suchánková

Děti často zapomínají, že i ony 
jsou účastníky silničního provozu 
a při nedodržování pravidel se vy-
stavují vážnému nebezpečí úrazu. 
Na pravidlo rozhlédnout se před 
vstupem do vozovky zapomněl ško-
lák ve Velkém Meziříčí odpoledne 
29. září 2009. Nezletilý chodec 

Školák se zapomněl rozhlédnout
a vozidlo ho srazilo k zemi

prošel mezi dvěma zaparkovanými 
vozidly a vběhl na komunikaci 
před projíždějící vozidlo, které ho 
srazilo na zem. Při dopravní nehodě 
naštěstí utrpěl jen lehká zranění, se 
kterými byl převezen do nemocnice 
v Jihlavě.

nprap. Petra Šmídová

Snímek zachycuje přestavbu staré gumárny v Kablovce. 
Foto: archiv Delta Projektconsult
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Provozní bezpečnost lip na náměstí ve Velkém Meziříčí prověřovala 
v pondělí 5. října odborná fi rma Safe trees, neboli Bezpečné stromy. Jejím 
úkolem bylo odhalit pomocí speciální metody defekty stromů, jež mohou 
způsobit ohrožení majetku, zdraví či života lidí, kteří se v jejich okolí 
pohybují. Bližší informace o metodě prověřování a také zjištěné výsledky 
přineseme v příštím čísle týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martina Strnadová

Prověřovali lípy na náměstí

Možná jste si všimli, že před bu-
dovou Jupiter clubu na náměstí v so-
botu dopoledne 26. září vyhrávalo 
trio mysliveckých trubačů. Konalo 
se tu již druhé shromáždění mys-
livců ČR. Tentokrát tu bylo méně 
účastníků než minule. Celé jednání 
bylo poprvé v naší myslivosti pří-
mo přenášeno internetem. Po jeho 
skončení bylo zjištěno, že se tam 
připojilo přes devět set zájemců. A 
o čem bylo jednání, které připravila 
Unie mysliveckých organizací ČR? 
Na začátku proběhl kulatý stůl 
zástupců účastníků, ve kterém se 
měli vyslovit ke třem otázkám: jaké 
mají stanovisko k současnému stavu 
myslivosti v ČR, zda je či není třeba 
vytvořit novou koncepci rozvoje 
myslivosti u nás a jakou mají před-
stavu o vývoji myslivosti do roku 
2020? K tomu vystoupili zástupci 
Ministerstva zemědělství ČR, Aso-
ciace soukromého zemědělství ČR, 
Myslivecká matice, Městský úřad 
Dvůr Králové nad Labem, Asoci-
ace profesionálních myslivců ČR, 
Řád svatého Huberta, Safari club 
International – Bohemia a Mezi-

Myslivci opět jednali
národní sdružení myslivců příhra-
ničí. V dalším bodu programu ing. 
Řehák z Asociace profesionálních 
myslivců ČR, který jednání řídil, 
podrobně informoval o zásadách, 
specifi kaci a harmonogramu tvorby 
koncepce dlouhodobého rozvoje 
myslivosti v ČR. Ve třetí části 
jednání v diskuzi vystoupili Aso-
ciace soukromého zemědělství ČR, 
soukromý zemědělec z Třebíčska, 
zástupce myslivců z Litoměřicka a 
další. Škoda, že se akce nezúčast-
nil nikdo z vedení Českomoravské 
myslivecké jednoty. Na jednání se 
podařilo, kromě předání důležitých 
informací, uskutečnit výměnu ná-
zorů zainteresovaných stran, která 
je předpokladem k dalším jednáním 
o budoucnosti myslivosti u nás. Vět-
šina účastníků se shodla na tom, že 
není spokojena se stávající situací 
v tomto odvětví a že vypracování 
koncepce rozvoje myslivosti je zá-
kladním podkladem k provedení 
nezbytných změn. Více informací 
a záznam z jednání naleznete na 
www.profi mysl.cz.

Pavel Kříž 

Krajský rozpočet
bude úsporný

Druhá polovina roku je v případě 
krajů ve znamení příprav rozpočtů 
na další rok. Podle slov náměstka 
hejtmana pro oblast fi nancí Vladi-
míra Novotného bude budoucí kraj-
ský rozpočet velice úsporný. Šetřit 
se bude na všech kapitolách, beze 
změn zůstane krajské spolufi nanco-
vání evropských projektů. Ve sledo-
vaném období leden až srpen 2009 
přiteklo na účty kraje Vysočina 
z vybraných daní celkem o 44,5 mil. 
Kč méně, než kraj očekával. V září 
letošního roku byl propad už 174 
mil. korun. Ve srovnání s plněním 
daňových příjmů za stejné období 
loňského roku jde o propad příjmů 
až o více než 311 mil. Kč.

„Neočekáváme, že se vývoj da-
ňových příjmů v dalších měsících 
nějak zásadně zlepší. Zatím tomu 
nic nenasvědčuje. Navíc v pod-
zimních a zimních měsících ubývá 
sezonních prací, což se jistě do 
daňových příjmů promítne,“ upo-
zornil Vladimír Novotný a uvedl, 
že současný krajský rozpočet unese 
při rozumném přístupu ke krajským 
výdajům propad 200 až 250 mil. 
korun. V tuto chvíli fi nišují práce na 
přípravě krajského rozpočtu 2010. 
Kapitoly už mají svůj konkrétní 
obsah a krajští zastupitelé se s ním 
seznámí 10. 11. 2009, na kdy je 
naplánován zastupitelský seminář 
k projednání rozpočtu.

Fondy zachránily
šest památek

Šest projektů na záchranu kultur-
ní památky získalo na Vysočině více 
než 15 milionů korun z takzvaných 
norských fondů. Vesměs jde o sta-
vební úpravy kostelů, restaurování 
oltářů nebo o obnovu objektů. Pat-
nácti procenty se na spolufi nanco-
vání oprav podílel i kraj Vysočina 
(105.882 eur). Takzvané norské 
fondy jsou doplňkovým zdrojem 
evropských strukturálních fondů 
a umožňují čerpat prostředky na 
akce, které EU nefi nancuje. Kromě 
Norska poskytly Česku peníze také 
Lichtenštejnsko a Island. Pro Česko 
je v norských fondech v letech 2004 
až 2009 k dispozici téměř 111 milio-
nů eur (asi 2,8 miliardy Kč). Peníze 
z fondů lze čerpat například na 
projekty na záchranu kulturního dě-
dictví, ochranu životního prostředí 
a rozvoj lidských zdrojů.

Mají nové
sypací vozy

Krajští cestáři mají od 1. října 
nové sypací vozy. Je jich 28 a budou 
nasazeny do terénu poprvé v letošní 
zimě. Během pěti měsíců běžného 
zimního období najede jedno údrž-
bové vozidlo v průměru 8 000 km. 
„Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny pořídila univerzální no-
siče výměnných nástaveb IVECO 
TRAKKER ve variantě dvounápra-
vového podvozku s označením AD 
190 a ve variantě třínápravového 
podvozku s označením AD 260. 
Součástí příslušenství jsou sypací 
nástavby – chemická sypací nástav-
ba Epoke Sirius a inertní Syko od 
české fi rmy KOBIT. Objemy sypa-
cích nástaveb jsou 5 m3 nebo 8 m3,“ 
uvedl ředitel KSÚSV Jan Míka. 
Čtyři nové vozy budou nasazeny 
na provoz v Jihlavě, šest do Hav-
líčkova Brodu, Pelhřimova, Žďáru 
nad Sázavou a Třebíče. Regulérnost 
a transparentnost veřejné zakázky 
na nové sypací vozy potvrdil svým 
rozhodnutím také Úřad pro kontro-
lu veřejné soutěže. „Nákup nových 
sypacích vozů za 153 milionů korun 
s DPH představuje zásadní moder-
nizaci vozového parku zimní údrž-
by,“ uvedl náměstek hejtmana Libor 
Joukl. Nejstarší sypací vozy slouží 
již 37 let.               Jitka Svatošová

Herečka Eva Holubová, její kolega Bohuslav Klepl 
a kartářka Marcela Košanová – tři osobnosti, které 
se sešly minulý čtvrtek večer ve velkomeziříčském 
Jupiter clubu. Jejich talk show Co jinde neuslyšíte 
dala nahlédnout do bezpochyby zajímavých profesí 
protagonistů, ale také malinko do jejich soukromí. 
Diváci, kteří si přišli ‚pokecat‘, měli možnost nejpr-
ve napsat svoje dotazy na připravené papírky, a poté, 
co na ně herci a čarodějnice – jak se tituluje M. Ko-
šanová – odpověděli, pokládali pak otázky přímo 
v sále. Došlo tedy třeba na to, jak se ona trojice dala 
dohromady. „My se známe už od roku 1984, kdy jsme 
začínali jako pouliční komedianti a pak jsme se spolu 
potkávali různě ve fi lmech a na divadle,“ přiblížili 
herci Holubová (1959) a Klepl (1958), „no a Marcelku 
jsme přizvali poté, když jsme ji viděli v pořadu Jana 
Krause Uvolněte se, prosím. Tam se mi zalíbila hlav-
ně proto, jak ho odrovnala,“ doplnila s neskrývanou 
radostí Eva Holubová. Navíc přiznala, že jí kartářka 
pomohla také s osobním problémem. „Ale karty si 
nevykládám každý den, jenom když už jde do tuhého,“ 

Podzim dorazil v plné síle a spolu 
s větrným počasím přímo vybízí 
k oblíbenému pouštění draků. Tento 
tradiční motiv inspiroval zastu-
pitele obce Vlkov, aby pro místní 
děti přichystali zábavné nedělní 
odpoledne na téma Po stopách vl-
kovského draka. Zhruba dvacet dětí 
všech věkových kategorií vyrazilo 
od kulturního domu, a to doslova 
po křídových stopách tajemného 
stvoření. Na označených místech 
plnily drakovy úkoly, sbíraly jeho 
ztracené zuby, učily se básničku 
nebo hledaly deset rozdílů na jeho 
obrázcích. Na konci dobrodružné 
výpravy je čekalo drakovo doupě 
a sám vlkovský drak. Děti mu před-
vedly, jak jim létají papíroví draci, 
dostaly sladkou odměnu a opekly 
si špekáčky. Organizátorům byl 
největší odměnou pohled na jejich 
rozzářené oči a rádi by příští rok 
akci zopakovali.

Text a foto: Jitka Kočí 

Stopovali vlkovského draka

Velkomeziříčští si povídali
s herci a čarodějnicí o všem možném

Herci Eva Holubová a Bohuslav Klepl s čarodějnicí Marcelou Košanovou 
(vpravo) v zábavném pořadu, který pořádal Jupiter club Velké Meziříčí 
1. října 2009.                                                                   Foto: Iva Horká

přidala M. Košanová. Ta míní, že život je účetní kniha 
a matky neválčí, ale bojují srdcem. Podle svých slov 
přičuchla k nezvyklému řemeslu díky svojí babičce, 
která byla její výbornou učitelkou. Posluchače pozvala 
také na sabat, který se bude konat 21. 12. na Sykovci 
v magickém roce 2012, kdy se prý má „otevřít hvězd-
ná brána“. Více ke slovu se ale dostali herci, kteří 
byli vyzváni, aby zavzpomínali na různá natáčení 
a historky z nich, takže přišla řeč na fi lm Účastníci 
zájezdu či Pelíšky, o nichž E. Holubová řekla, že to 
bylo nejkrásnější natáčení s pohodovou atmosférou, 
což prý vždycky nebývá. Bob Klepl upřesnil, že třeba 
v seriálu Velmi křehké vztahy nehraje, protože sám 
požádal o uvolnění, a nyní natáčí nový fi lm Doktor od 
Jezera hrochů. Ten režíruje Zdeněk Troška a vzniká na 
motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka. Klepl 
proto odjíždí natáčet do Keni. Společně s Evou Holu-
bovou potěšili diváky i historkami ze svého účinko-
vání v moskevském divadle MCHAT či z oblíbeného 
pořadu TV Prima Hádej, kdo jsem, a spoustou dalších 
životních příběhů.                                      Iva Horká 

Bývalý velkomeziříčský děkan 
P. Jan Peňáz, který je po osmnácti 
letech působení v našem městě od 
loňského roku ve Křtinách, zavítal 
do svého rodného kraje – na Vy-
sočinu. Uplynulý víkend sloužil 
na Velkomeziříčsku mše svaté, 
v sobotu ve farním kostele v Ne-
tíně a svatováclavskou v neděli 
v Křižanově. 

Při té první mši vzpomněl mimo 
jiné na návštěvu papeže Benedikta 
XVI. v Česku. „Přijel, aby nás po-
vzbudil především v tom, abychom 
si vážili mariánských poutních 
míst, dodržovali tradice a také je 
oživovali,“ řekl páter Peňáz, který 
je znám jako neúnavný poutník, 
jenž došel pěšky např íklad do 
Říma. Z brněnských Tuřan se tedy 
do celého světa neslo, aby se český 
národ vrátil ke křesťanským ko-
řenům Evropy. „Kdosi napsal, že 
to Češi přijmou a že budou pořád 
mít o Vánocích smaženého kapra 
a bramborový salát a nedají na 
americkou módu a nebudou si ku-
povat krocana,“ zdůraznil poutník 
Jan, „ale nejde jen o jídlo, pochopitelně, poslechneme 
papeže a půjdeme na Rybovu vánoční mši Hej mistře 
a také se pomodlíme radostný růženec, protože záleží 
na tom, co uděláme.“ 

Ano, jak se zachováme a co uděláme. Dobrého či 
špatného. Všechno je nebo jednou bude zúčtováno. 
A proto Jan Peňáz nerad slyší pořekadlo o tom, že 
každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. „Jak 
nehezké a nehodící se ke svatému Václavovi, patronu 
našeho národa a kostela v Křižanově,“ pokračoval 
bývalý děkan při své promluvě na křižanovské poutní 
mši, která byla právě kvůli papežově návštěvě přesu-
nuta až na první říjnovou neděli. „Četli jsme o svatém 
Václavovi, že přemáhal zlo dobrem. A teď nejde jen 
o to jeho poslední pozemské ráno, když vyrazil bratrovi 
zbraň z ruky a ještě mu odpustil. Víme přece, že pro-
sazoval křesťanské zásady ve všem,“ připomněl kněz 
historii národa a apeloval na křesťany, aby nepodléhali 

zmíněnému hroznému úsloví, ani tomu ‚za dobrotu 
na žebrotu‘, ani bulvárním sdělovacím prostředkům, 
které servírují lidem především negativní věci. „Kaž-
dý dostane od Boha odplatu za své jednání. A i když 
se nám zdá, že nevítězí pravda a láska, ale zlo, přesto 
nakonec máme věřit, že svět je dobrý a měli bychom 
přispět i my sami k tomu, aby byl ještě lepší. Třeba tím, 
že každý uděláme něco pozitivního pro jiného člově-
ka,“ povzbudil Jan Peňáz přítomné věřící, jichž se do 
Křižanova sjela i početná skupina z Velkého Meziříčí. 
Mnozí mu tam řekli, jak moc jim v našem děkanství 
chybí… „Třeba si má Otec Jan, který je znám svojí 
pracovitostí, ve Křtinách jenom odpočinout a načerpat 
další síly k tomu, aby ještě v nějakém jiném působišti 
mohl rozdávat energii…,“ zmínil mladý křižanovský 
farář Tomáš Holcner, jenž ocenil Peňázovu pokoru 
a poslušnost biskupovi, když byl přeložen z pulzujícího 
města do poklidné dědinky.                           Iva Horká

Jan Peňáz sloužil mši v Netíně a Křižanově

P. Jan Peňáz (uprostřed) sloužil v křižanovském kostele minulou neděli 
svatováclavskou mši.                                                        Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

Jak jsem objevoval Mezříč
(8. díl)

Pomáhat radosti druhých
„Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat 

vaší radosti“, píše se v bibli. Mám za to, že autor těchto slov přesně 
vyhmátl citlivé místo. On se totiž vždy znovu v církvi najde někdo, 
kdo chce panovat nad vírou druhých. Jak se to projevuje? Třeba snahou 
s konečnou platností určovat, co je a není správné, nebo touhou mluvit 
druhým do soukromého života a organizovat jim ho. Dále povýšeností, 
káráním, odsuzováním, někdy dokonce i trestáním a vylučováním. A to 
vše z pozice toho, který je morálně výše, má přece pravdu a ví, jak to má 
být. K takovému panování nad vírou může dojít ve všech církvích, od té 
největší až po nejmenší.

Jsem přesvědčen, že velmi podobné to bývá i v jiných skupinách. Co 
třeba rodiny, které tvoříme? Ano, i tam se najdou ti, kdo chtějí panovat 
nad životy druhých – ti, kteří chtějí druhými manipulovat, dirigovat je, 
stavět se nad ně a vyžadovat, aby bylo zcela po jejich. Tito lidé dobře umí 
vzbuzovat pocity viny, tahat za pomyslné nitky a hrát různé zákulisní hry. 
Může to být dobře promyšlené, ale i neuvědomělé. Bible tyto praktiky 
odmítá a staví proti nim postoje jiné. Jednotlivé biblické postavy i knihy 
to vyjadřují různým způsobem, v již citovaném oddíle je formulace – 
„chceme pomáhat vaší radosti“.

Ano, v církvi, stejně jako v rodině, má jít především o pomáhání ra-
dosti. A to nejen radosti mé vlastní, ale také radosti těch okolo. Jde o to 
podporovat vzájemnou radost, dávat ji prostor, prohlubovat ji a pečovat 
o ni. Je pro mne vždy velkým zážitkem a posilou, když poznám rodinné 
nebo církevní společenství, které je prodchnuto úsilím vzájemnou radost 
tvořit, kde se o ni pečuje, kde se hledá. Být u tohoto vzájemného tvoření, 
podílet se na něm a pečovat o něco tak krásného – to vše dodává mému 
životu smysl. To mne kdysi přitáhlo do církve, to mne v ní dnes drží 
navzdory všem lidským snahám panovat nad vírou druhých.

Pavel Janošík, evangelický farář
P.S. Připomínám, že na tyto „Řádky na neděli“, stejně jako i na 

kterékoli předchozí, je možno reagovat, a to nejlépe e-mailem 
(pavel.janosik@evangnet.cz).

Program bohoslužby
Středa 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové
 7.00 Mše sv. za Josefa Tomana, bratra Jana,
 sestru Hedviku, rodiče Tomanovy a Sojkovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 8. 10.
 7.00 Mše sv. za rodiče Košatkovy a děti. o. M. P.
17.30 Růžencová pobožnost.
18.00 Mše sv. za zemřelého Jaroslava Kašpara,
 rodiče a celou rodinu Kašparovu. o. L. Sz
18.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 9. 10.
 8.00 Mše sv. za Bohumila Pazderu. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Leopolda Krčála,
 dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu. o. L. Sz.
Sobotní Panny Marie 10. 10.
 7.00 Mše sv. za misie. o. M. P.
10.30 Svatba beze mše sv. Dvořák – Dobrovolná o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Josefa Doležala z Pavlova,
 syna Josefa a duše v očistci. o. M. P.
28. neděle v mezidobí 11. 10.
 7.30 Mše sv. za Ludmilu Vokurkovou, manžela,
 rodiče Navrátilovy a duše v očistci. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za rodiče Holánovy, tři syny,
 za rodiče Dohnalovy, dvě dcery, a za Boží pomoc
 a ochranu pro celou rodinu. o. M. P.
10.30 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Stehlíkovu
 a duše v očistci. o. M. P.
17.30 Růžencová pobožnost.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Michalovu
 a Střechovu a za duše v očistci. o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní 

mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám církve. V pátek od 14.00 
bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V pátek v 16.30 mše sv. pro mládež. Po mši sv. 
setkání mládeže, na které zveme všechny, kteří se budou chtít v nejbližší 
době připravovat na biřmování. V sobotu v 8.00 bude setkání všech mi-
nistrantů. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Zdroj: http://www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická 
ve Velkém Meziříčí

Husův dům, 7. – 13. října 2009
• Ve čtvrtek od 18 hodin – biblická hodina na téma: Bible a výchova dětí
• Od pátku do neděle pobyt rodin s dětmi ve Věcově
• Neděle v 9 hodin – bohoslužby (host: farář Lubomír Kabíček z Nového 

Města na Moravě), po bohoslužbách setkání při kávě a čaji
• Kdykoli, nejlépe však po předchozí domluvě, možnost osob-

ního rozhovoru s farářem                               Pavel Janošík

Zveme na 118. prosebnou mariánskou pouť,
která se bude konat (dá-li Bůh) v Novém 
Veselí v úterý 13. října 2009 v 18 hodin.

 Káže P. Jan Peňáz
Odjezd autobusu: Křižanov 16.30, Dobrá Voda 
16.35, Vídeň 16.40, Mostiště 16.45, V. Meziříčí 
– DD 16.50, Stránecká Zhoř 16.55, Měřín 17.00, 
Blízkov 17.05, Netín 17.10

Farníci z Nového Veselí, které vybudoval 
Zikmund Heldt z Kementu, pochovaný ve 
Špitálku ve Velkém Meziříčí.

P. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, 
tel. 736 529 221, www.poutnik-jan.cz

Do hlubin Vodotrysku aneb Ces-
ta tam a snad už nikdy zpět je název 
projektu mladých dobrovolníků 
z Křižanova a okolí. Byl podpořen 
programem Make a Connection / 
Připoj se – společným programem 
Nadace rozvoje občanské společ-
nosti a společnosti Nokia. Hlavním 
cílem projektu je probudit aktivitu 
a ekologické cítění v obyvatelích 
Křižanova i okolí, především v dě-
tech a mládeži.

Od začátku září probíhají na ZŠ 
Křižanov školní klání pro pětičlen-
né týmy žáků 2. stupně. Družstva 
za sebou mají soutěž Do hlubin…, 
která zahrnuje tvorbu koláží z luště-
nin, máku, sezamu apod. na témata 
My a příroda a Znečištěné okolí na-
šeho domova. Pod názvem tématu 
Naše matka se skrývalo poznávání 
přírodních i kulturních památek 
kraje Vysočina a v soutěži Nezlob 
se! děti změřily své síly v hrách 
Boggle a Activity.

Velký zájem př inesly Cesty 
za živou vodou, v rámci kterých 
navštěvujeme různá místa v okolí 

Křižanova spjatá s přírodou a eko-
logií. První, nazvaná Za vílou 
Amálkou, zavedla 19. září bezmála 
70 turistických nadšenců z řad dětí, 
rodičů i prarodičů ke kadolecké 

studánce a následně na letiště, kde 
byla přichystána prohlídka areálu 
Aeroklubu Křižanov. Celý výlet byl 
završen táborákem. V pondělí 28. 
září jsme se za nádherného počasí 

vydali dopoledne Podél cest, kdy 
jsme sbírali odpadky na křižanov-
ských ulicích. A že toho bylo… 
V druhé polovině října se chystáme 
navštívit přírodní památku Šebeň 
u Dobré Vody, známou ojedinělým 
výskytem mravence pospolitého 
Formica Polyctena, dále čistírnu 
odpadních vod Křižanov a bio-
plynovou stanici Zemědělského 
družstva Křižanovsko.

Ovšem ta největší akce celého 
projektu – KOMPOST PARTY – 
proběhne 10. října 2009 od 14 do 
17 hodin v křižanovské sokolovně. 
Na co se můžete těšit? Určitě na 
finále školních klání a předání 
cen, zahradnické trhy s květinami, 
zeleninou nebo ovocem, prezentaci 
domácích kompostérů, komposto-
vání a problematiky bioodpadu, 
naturalisticky pojatou výstavu Tady 
žijeme?!, tvořivé dílny nebo soutěže 
pro děti. Občerstvení je samozřejmě 
zajištěno, ba dokonce na vás bude 
čekat bar „Renča na druhou“ s na-
bídkou pestrých drinků. Všichni 
jste srdečně zváni!     Ondřej Nagy

Do hlubin Vodotrysku…

Jak to všechno fungovalo aneb Lidé, lidi, lidičky
Teprve hodně později jsem si uvědomil, jak dobře bylo skloubeno a jak 

fungovalo ekonomické, sociální i kulturní společenství Mezříče, tehdejší-
ho typického malého města. Zavedená síť obchodů a živností vyhovovala 
potřebám obyvatel. Vzájemná kon-
kurence podnikatelů zřejmě nebyla 
nijak zuřivá. Obchodníci a živnost-
níci měli „své“ zákazníky, obyčejně 
z nedalekého okolí; zákazníci měli 
„svého“ obchodníka, pekaře, řezníka, ševce, krejčího, švadlenu, holiče, 
trafi kanta i hospodského. Například naším obuvníkem – opravářem byl 
pan Krčál odnaproti. Jeho pomoci jsme se dovolali i mimo pracovní dobu; 
postálo se na jedné noze, zatímco on na svém verpánku přibíjel odtrhnutý 
kramfl ek. Lidé se navzájem znali, a protože se navzájem potřebovali, 
vycházeli si zpravidla a rozumně vstříc.

Dobře se rozvíjel kulturní život města. Bylo tu několik škol, a proto 
hodně mladých lidí a též učitelů a profesorů a další inteligence: právníci, 
lékaři, vyšší úředníci; zkrátka podmínky pro poměrně živé společenské 
i kulturní dění. Byly tu dva biografy, ochotnické divadlo, klub přátel 

umění, městská knihovna, dvě hudební školy se svými soubory, taneční 
orchestr, dechová hudba, živé plesové sezony, čaje o páté a taneční zábavy. 
Dále tělovýchovné organizace, skauti, zájmové spolky, sportovní podniky.

Byly tu i takové kulturní akce jako zájezdy brněnské opery a operety. 
Hostující soubory se přitom musely přizpůsobovat místním podmínkám, 

konkrétně jevišti v sokolovně, ale 
také neočekávaným problémům, 
kdy se muselo také improvizovat. 
Jako při představení opery Rusalka, 
když na chvíli vypadlo osvětlení 

v orchestru; dirigent zatím dirigoval zpaměti a hudebníci si podle potřeby 
blikli na své pulty baterkou. Do Mezříče zajížděla větší i menší hudební 
tělesa, často hlavně dík stykům aktivního hudebníka, profesora zdejšího 
gymnázia Bedřicha Krejčího. Pravidelně zde hostoval soubor jihlavského 
Horáckého divadla. Činili se i místní ochotníci, dlouhé roky pod vedením 
gymnaziálního profesora Stanislava Tvarůžka. V kulturním životě se an-
gažovali i další příslušníci místní inteligence, například v Klubu přátel 
umění.                                                                 Ing. Bohumír Kvasnička

(Pokr. z č. 5, 9, 13, 18, 22, 26 a 31)
Vychází jednou měsíčně.

V uplynulých dnech proběhla v ulicích 
našeho města „mimořádná detektivní akce“ 
s tajuplným názvem Velké pátrání. A po 
čem se to vlastně pátralo? Po záhadném 
předmětu, jehož jednotlivé části ukryl ne-
známý pachatel na různých místech Velkého 
Meziříčí. Do akce se zapojili žáci místních 
základních škol, kteří měli za úkol rozpo-
znat místa na fotografi ích a tam následně 
objevit jednu z částí hledaného předmětu. 
Většina mladých detektivů záhy zjistila, že 
jde o čelenku se sedmi pery – tedy o měst-
ský znak. Tuto netradiční soutěž připravilo 

Velké pátrání aneb Znáš své město?
v rámci Evropského týdne mobility Středis-
ko ekologické výchovy Ostrůvek ve spolu-
práci s městem Velké Meziříčí. Z hojného 
počtu účastníků soutěže byli vylosováni 
tito vítězové: Vít Dvořák, Jáchym Štindl, 
Žaneta Filová, Petr Štipák, Kuba Karban, 
N. Novotná, Petra Kostečková, Markéta 
Peterková, Mirek Štipák, Petr Kutlvašr, Jan 
Kutlvašr, Karolína Jelínková, Tomáš Dole-
žal, Jana Dvořáková, Lenka Plašilová, Ka-
teřina Kutlvašrová, Emma Blažková, Jakub 
Benda, Ondřej Pařízek, Marie Hledíková, 
Viktorie Dvořáková, Alžběta Pospíšilová, 

Daniela 
Javůrko-
v á ,  J a n 
Šuler, 
Monika 
Peterko-
vá, Mar-
tin Dvo-
řák.

Ceny 
jim budou 
předány 
v jednot-
livých 
školách. 
Z a  s v é 
úsilí 
budou 
všichni 
soutě-
ž íc í  od-
měněni 
drobným 
dárkem. 
A  j a k 
byste byli 
úspěšní 
v y?  Je n 
t a k  p r o 
zajíma-
vost, po-
znáváte 
místa na 
fotografi -
ích? 

Hana 
Zachová



roby, v dobrém stavu. K tomu kára 
a příslušenství. Super pomocník. 
Cena 21.000 Kč. Tel.: 739 448 755.
■ Macešky, 6 Kč/ks. Do 14. 10. 2009 
tel.: 737 767 876, od 15. 10. 2009 tel.: 
605 370 771. Platí i pro jarní odběr.

■ Ječmen, 200 Kč/kg, možno 
i šrot. Tel.: 606 716 187.

■ Nakladač na hnůj upravený na 
auto jako hydraulická ruka; destu 1,5 t, 
benzínová, čtyřkolová; náhr. díly na 
Avii 31; 2 ks nových plastových oken 
150×150 cm, bílá – zlatý dub; drtič 
ovoce nebo drobného zahrad. odpa-
du, ceny dohodou. Tel.: 731 447 196.
■ Fiat Marea Weekend – převodov-
ka 2,4 TD, karoserie, dveře, interiér 
a jiné ND, jeté pneu 13", 14", 15" a ND 
Škoda Favorit. Tel.: 731 447 196.
■ Přívěs za osob. auto, cena doho-
dou. pl atná STK. Tel.: 606 441 435.
■ Dvě balení antikoncepčních 
tablet Minerva, použitelné do roku 
2013, z důvodu změny léčby. Cena 1 
balení je 300 Kč. Tel. 605 144 684.
■ Pšenici, ječmen, brambory kon-
zumní, odrůdy Dali, Marabel, Adéla, na 
sázení stejné odrůdy. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. hodině.
■ Rotoped – Lanfit, v záruce. 
Levně. Tel.: 605 178 604.
■ Kočárek zn. Deltim – čtyřkom-
binace, zachovalý. Cena 1.000 Kč. 
Zdarma přidám autosedačku zn. 
Chico – 0–13 kg. Tel.: 777 211 203.
■ Brambory na uskladnění Filea, 
Princes. Cena 400 Kč/q, možnost 
dovozu. Tel.: 737 937 326.
■ Divoké kachny, dne 10. 10. 2009 
u areálu fi rmy Aqueko (směr Měřín), 
1 ks/30 Kč. Tel.: 723 008 688.
■ Dřevěné štěpky 10 m3, cena 
250 Kč/m3. Tel.: 721 453 422.
■ Štěňata něm. ovčáka, narozená 
4. 8. 2009, odběr možný ihned. Tel.: 
602 186 805.
■ Yamahu XTZ 750 super tene-
re, r. v. 1990, cena dohodou. Tel.: 
737 141 612.
■ Postýlku 120×60 cm se šuplíkem, 
masiv, na kolečkách, polohovací rošt, 
1.000 Kč, zdarma: zdravotní pru-
žinová matrace, 3 druhy povlečení 
v neutrálních barvách, mantinel, 
kapsář; peřinu a polštář Klinman 
do dětské postýlky, 300 Kč; dět-
skou jídelní židličku Fisher Price, 
modrobílou, polohovací, na ko-
lečkách, s oddělávacím pultíkem, 
600 Kč; dětskou jídelní židličku 
z masivu, 30 let starou, plně funkční, 
250 Kč; kočárek Deltim Travel po 
2 dětech, nánožník, fusak z berana 
zdarma, 800 Kč. Tel.: 724 742 145.
■ Nové kvalitní nepoužité šatní 
skříně, lamino-buk, v. 180, š. 90, 
h. 57 cm, zakázková výroba. Pův. 
cena 2.900 Kč, nyní 2.000 Kč, dovoz 
možný. Tel.: 777 222 728.
Koupím
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ 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. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, sta-
ré zbraně, pušky, pistole, šavle, kor-
dy, dýky, vysouvací nože i neúplné. 
Děkuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Tabule polystyrenu o síle cca 
5 cm. Tel.: 777 349 594.
■ Škodu Octavii 1,9 Tdi, v pěkném 
stavu. Tel.: 776 117 134.
Nemovitosti

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, koupelna, 
2× WC, možno k bydlení i podniká-
ní, hypotéka možná, cena 690.000 
Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Koupím dům na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 604 558 322.
■ Koupím rodinný dům, popř. byt 
ve Velkém Meziříčí. Prosím nabíd-
něte, platba hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám DB 3+1, ul. Poštovní, 
volný leden 2010. Tel.: 603 706 221, 
jen ve večerních hodinách. 
■ Koupím zahrádku s chatkou 
nebo bez, pokud možno krajovou 
s dobrým příjezdem. S výhledem na 
D1, možno i vedle. Tel.: 603 224 909.
■ Prodám dům 2+1 s garáží v obci 
Oslavice u Velkého Meziř íčí , 
částečně podsklepený, repasova-
ná okna, venkovní žaluzie, nový 
komín. Zahrada cca 500 m2. Cena 
1.500.000 Kč. Tel.: 724 100 142.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve 
Velkém Meziříčí do 1.200.000 Kč. 
Tel.: 774 058 417.
■ Prodám zděný byt 2+1 ve VM, 
cena dohodou. Tel.: 723 853 839.
■ Koupím chalupu nebo chatu 
v okolí V. Meziříčí. Tel.: 602 521 766.
■ Reality Vysočina nabízí ve VM 
prodej RD K Buči, prodej bytu 
2+1, pronájem obchodu, prodej 
statku v Kozlově, prodej staveb-
ních pozemků v Jabloňově. Tel.: 
777 636 157.    (Pokračování str. 6.)
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Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

Tel.: 775 680 638.

formát A1
ve velmi dobrém stavu,

servisovaný, cena dohodou.
Tel.: 775 680 638.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemovitost, peníze do 24 hodin.

V případě zájmu volejte 
731 508 270.

Tel.: 604 157 827.

Prodám

Záviškova 19, Velké Meziříčí

Otevřena
od 5. 10. 2009

Denně 17 – 22 hodin
Tel.: 728 382 202

Taxislužba ■ Autodoprava ■ Skladování 
■ Expresní zásilková služba ■ Přepravy 
nebezpečných nákladů ■ ADR

Kontakty
Autodoprava
Export 603 730 275
svoboda@svoboda-transport.cz
Import 776 580 550
buresova@svoboda-transport.cz
Vnitrostátní přepravy
775 709 790
bleha@svoboda-transport.cz
Cenové nabídky
734 492 787
hanakova@svoboda-transport.cz
Taxislužba
731 212 131
777 996 332
kresa@svoboda-transport.cz
www.svoboda-transport.cz/

Orientační ceny
V. Meziříčí CZ Praha 1 EUR do 250 kg 390 Kč
V. Meziříčí CZ Ostrava 1 EUR do 250 kg 690 Kč
V. Meziříčí H Budapest 1 EUR do 250 kg 1.490 Kč
V. Meziříčí D Frankfurt 1 EUR do 250 kg 2.490 Kč
V. Meziříčí F Paris 1 EUR do 250 kg 3.990 Kč
V. Meziříčí GB London 1 EUR do 250 kg 4.990 Kč

Nabízíme vám:
■ Komplexní logistické služby. Zkušenosti, kvalitu, vstřícnost, profesionalitu, nízkou cenu.
■ Všechny automobily on-line systémem sledovány – okamžitý přehled o vaší zásilce.
■ Pojištění na 5 mil Kč.
■ Zajišťujeme přepravu více než 10 000 zásilek ročně.
■ Smluvním zákazníkům až 90 dnů splatnost.

– stále vykupujeme železo a barevné kovy
– nyní nově výkup papíru 

(noviny, časopisy, letáky, kartony, knihy, sešity, kancelářský 
papír, skartovaný odpad atd.)

Nabízíme odvoz, přistavení kontejneru na odpady nebo 
jiné účely, zásobování staveb pískem, štěrkem a ostatním 
stavebním materiálem. 

Telefon: 731 447 196

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

Přijmeme řidiče
pro kamionovou dopravu

(LIDL Měřín).
Pracovní doba dle dohody.
Více info na tel.: 737 816 573.

Zubní pohotovost
10. 10. MUDr. Miluše Hrašková, 
Studentská 4/1699, Žďár nad Sáz., 
tel.: 566 690 131
11. 10. MUDr. Stanislav Voborný, 
Osová Bítýška 130, tel.: 566 536 712
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby proho-
zeny.     Zdroj: www. i-zdarsko.cz 

Nepůjde elektrický proud
Dne 7. 10. 2009 od 7.30 do 15.00 ve VM, ul. Čechova (1455, 1460, 1523, 
1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1660), Gen. Jaroše (od 1474 po 1660), 
Poštovní 1392, 552, 557, Sokolovská 1535, 1589, 1590, 287; dne 15., 
16., 19., a 20. 10. 2009 od 7.30 do 15.30, část chatové oblasti Amerika; 
dne 7., 9., 12., 13. a 14 10. 2009, část chatové oblasti Amerika.      -e.on-

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Ovládáte práci na PC, ráda 
komunikujete s lidmi a chcete 
pracovat v prestižní bankovní 
instituci? Pak jste ideálním 
uchazečem na pozici asistentky 
o b l a s t n í h o  ře d i t e l s t v í 
RSTS ve Velkém Meziříčí.

Tel.: 777 617 675.

Prodám
■ Konzumní brambory, 5 Kč/kg. 
Tel.: 605 927 745.
■ Dveře vchodové plastové vč. zá-
rubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskuteč-
něné stavby. Částečně prosklené, PC 
6.900 Kč a 14.800 Kč, nyní 4.800 Kč 
a 8.800 Kč. Dále různá plastová 
okna a zahradní bránu a branku 

vč. sloupků a pletiva – levně. Při-
vezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Brambory, ruční sběr. Cena 
4,50 Kč/kg. Tel.: 566 544 005.
■ Motorovou pilu Stihl MS 390 
– má kompresní ventil, délka lišty 
40 cm. V bezva stavu, málo využí-
vaná. Cena po slevě 9.000 Kč. Volat 
po 18 hodině. Tel.: 737 846 754.
■ Starší plynový kotel Vidadrus. 
Cena 3.500 Kč. Tel.: 776 804 052.
■ Škodu Felicii 1,3 kombi, barva 
modrá, střešní nosiče, mlhovky, 
STK 8/2010, bez koroze, eko popla-
tek za přepis je už zaplacen, jako 
kupující už žádný platit nebudete, 
cena 31.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Půdní frézu PF 62, tovární vý-

Nové číslo inzerce 566 782 009

Rantířovská 91, Jihlava
tel.: 567 301 143, mob.: 735 350 094, 605 485 888, 604 647 004, 

602 739 007, www.kamenictví.jihlavsko.com

Zhotovení pomníků z přírodních kamenů,
včetně obrubníků a krycích desek.

Opravujeme též staré pomníky.
Všechny služby provádíme v krátkém termínu.

U nás kupujete přímo od výrobce.
Naše provozovna je moderně vybavena. Všechny práce provádíme 
ve velice dobré kvalitě a za rozumné ceny. V naší nabídce jsou 
kameny tuzemské a z celého světa. Také provádíme žulové parapety 

a krbové obložení, kuchyňské desky. 
Na vaše zavolání můžeme kdykoliv přijet k sepsání objednávky. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

AKCE – 15 % sleva na měsíce říjen – prosinec 2009 na dvojhroby, 
jednohroby a urnové pomníky. 

Provedu 
zednické práce (všeho druhu, obklady, dlažby)

vodařské a topenářské
(včetně dodání materiálů ke všem pracím)

montáž suchých staveb
(sádrokarton, plovoucí podlahy, střešní okna)

Mobil: 606 157 522
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(Pokračování ze strany 5.)
Pronájem
■ Pronájem v rodinném domě pro 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu atypický byt 2+1 me-
zonet v RD v klidné lokalitě v blíz-
kosti náměstí bezproblémové parko-
vání. Vhodné pro 2–3 osoby, event. 
sídlo fi rmy (VM). Tel.: 777 198 984.
■ Pronajmeme byt 3+kk v centru 
Velkého Meziříčí. S parkováním. 
Tel.: 732 850 136, po 16. hodině.
■  Pronajmu by t  3+1.  Tel .: 
777 123 863.
■ Pronajmu pěkný slunný byt 
velikosti 3+1 v panelovém domě 
s výtahem ve Velkém Meziříčí. 
Vytápění + ohřev vody vlastním 
plynovým kotlem přímo v bytě. 
Měsíční nájem 8.000 Kč včetně 
energií. Ke dni podpisu smlouvy 

požaduji složení vratné kauce 
12.000 Kč. Byt je volný ihned, 
preferujeme pronájem alespoň na 2 
roky, volejte na tel.: 605 263 882.
■ Nabízím ubytování dvěma stu-
dentkám ve VM. Tel.: 608 261 901.
Různé
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes víkend, týden i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.

■ Doučím zodpovědně a pro-
fesionálně vaše dítě FYZ, 
MAT, základy AJ, NJ a RJ – 1. 
a 2. stupeň. Tel.: 774 621 703.

Daruji
■ Štěňata, k ř íženci, menšího 
vzrůstu, vhodné k dětem i ke star-
ším lidem. Tel.: 732 910 648.
■ Koťata – bílé, černé, morouha-
né – dlouhosrsté. Tel.: 774 185 844, 
odpoledne.

V současné době se z dětské obezity stává závažný problém, a proto se 
dětské nadváze začíná věnovat stále více pozornosti. Ukazuje se, že boj 
s dětskou obezitou lze „vyhrát“ pouze v případě, že nalezneme systematic-
ký způsob, jak vhodně motivovat dítě, a zejména i jeho okolí ke zdravějšímu 
životnímu stylu. Proto jsme tradiční akci Velkého Meziříčí Den zdraví, kte-
rá se letos uskutečnila 24. 9. 2009, podpořili projektem Zdravé svačiny. 

Odměnou za výhru v programu „Zdravá 5“ byla pro naši školu fi -
nanční částka, kterou jsme v měsíci září věnovali na nákup svačinek 
pro děti. Ty představovaly celozrnné chlebíčky, cereálie a müsli ty-
činky, ovocné šťávy, jogurty, jogurtové mléko, BEBE sušenky, apod. 
I žáci spolupracovali a například ovocné kompoty si z nakoupených 
produktů sami připravovali. Celý projekt byl příjemným zpestře-
ním vyučovacích dnů.                              Text a foto: Eva Součková

Svačíme zdravě

V neděli 6. 9. organizovali, již 
potřetí, heřmaničtí hasiči sportovně 
zábavné odpoledne pro děti, ve kte-
rém mohly změřit síly v tradičních 
i netradičních disciplínách. Ve 
sportovním areálu se tudíž běhalo, 
skákalo, házelo, ale i malovalo na 
chodník či opékaly buřty. Zpest-

řením byla také prohlídka hasičské 
techniky a přichystané trampolíny, 
na kterých děti předvedly gym-
nastické nadání. Vzhledem k pěk-
nému počasí, účasti malých spor-
tovců i celé organizaci, jsme všichni 
společně prožili příjemné nedělní 
odpoledne.      Text a foto: -nkr-

Dětská olympiáda
v Dolních Heřmanicích

Přihlaste svůj strom do soutěže a vyhrajte 
poukaz na odborné ošetření stromu

Do pátku 9. října mají obyvatelé i fi rmy z Velkého Meziříčí možnost 
přihlásit strom, na který jsou pyšní či který má nějakou zajímavou his-
torii, do soutěže Můj strom. Tu vyhlásilo Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek ve spolupráci s městem Velké Meziříčí. Jedinou podmínkou 
je, že strom musí stát na jejich pozemku. Soutěží se ve třech kategoriích 
– ovocný, listnatý a jehličnatý strom. O výhercích, kteří získají poukaz 
na odborné ošetření stromu v hodnotě několika tisíc korun, rozhodne 
odborná komise do konce října. Celý projekt podpořil Kraj Vysočina 
v rámci programu Zdravý kraj.

„Ačkoli stromy hrají v městském prostředí nezastupitelnou roli, často 
se setkáváme spíše s negativním postojem lidí. Důvody bývají malicherné 
– padající listí, klíšťata, stín... K nim se, hlavně v poslední době, přidává 
strach z možného pádu. Stromy těmto důvodům často musí ustoupit, 
chtěli jsme proto ukázat i opačný postoj. Ocenit ty, kteří o stromy pečují 
a uvědomují si jejich význam, a péči o stromy jim usnadnit,“ vysvětluje 
důvody vyhlášení soutěže jedna z organizátorek Pavla Švecová.

Přihlášku s popisem místa, kde se strom nachází, čím je výjimečný 
a samozřejmě se svým jménem a kontaktem, mohou zájemci doručit na 
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, nebo na informační centrum 
města, kde rovněž získají podrobnější informace. Přihlásit svůj strom je 
možné rovněž e-mailem na adresu ostruvek@chaloupky.cz či prostřed-
nictvím internetových stránek www.chaloupky.cz.                Jana Audy

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republiky 
vyhlásily kampaň s názvem Týden 
sociálních služeb, která se koná ve 
dnech od 5. do 11. října 2009 na 
různých místech České republiky. 
Hlavním smyslem této akce je 
seznámit veřejnost se sociálními 
službami, které jsou v regionech 
poskytovány. Jednou ze stěžejních 
aktivit Týdne sociálních služeb je 
Den otevřených dveří, který byl 
celorepublikově vyhlášen na středu 
7. října 2009. Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou se rozhodla v tento 
den také otevřít dveře od svých 
jedenácti zařízení.

„Naším úmyslem je umožnit zá-
jemcům nahlédnout pod pokličku 

Oblastní charita Žďár otevře v říjnu všechny své dveře návštěvníkům
služeb, které v charitě poskytujeme. 
Je stále možné, že v naší společnosti 
existují lidé, kteří se dostanou do 
bezvýchodných situací a netuší, na 
koho se obrátit, mnohdy ani netuší, 
že na nějakou pomoc a péči mají 
nárok. Proto se snažíme průběž-
ně informovat veřejnost o našich 
službách, aby se tak tyto informace 
dostaly k lidem, kteří potřebují po-
moc nebo k těm, kteří ji mohou zpro-
středkovat.“ řekla ing. Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní charity Žďár.

Pracovníci charity se právě z to-
hoto důvodu zapojili do této celo-
státní akce, aby tak zvýšili infor-
movanost o službách, které jejich 
zařízení poskytuje, a nabídli je ši-
roké veřejnosti. Ne všechny služby, 
které žďárská Charita poskytuje, 

Zámek v noci opět ožil
V sobotu 26. září proběhly na velkomeziříčském zámku tradiční noční 

prohlídky, tentokrát s názvem Síly zla a ještě něco navíc… Více než dvě 
stovky návštěvníků přišly zhlédnout vystoupení Společnosti historického 
šermu TAS Síly zla. Představení, které mělo svoji premiéru na zdejším 
zámku při květnových nočních prohlídkách, si tak zde odbylo svoji reprí-
zu. Příběh, který by se dal situovat do dob dávného středověku, líčil věčný 
souboj dobra se zlem. Dobro však, jak už to tak bývá, naštěstí zvítězilo. 
Ve druhé části programu se návštěvníci přenesli do období 19. století. Po 
prvotním vyděšení komornou byli vtaženi do příběhu rozmazlené slečny, 
jíž se její guvernantka snažila připravit na uvedení k císařskému dvoru. 
V další části se pak stali svědky manželské rozepře Leopoldiny a Ludvíka 
Lobkowiczových, která málem vyvrcholila tragédií, kdyby opět nezasáhla 
všudypřítomná komorná… Vzhledem k tomu, že se téměř hodinový pro-
gram setkal s kladným ohlasem, nezbývá než se těšit, čím zaměstnanci 
muzea překvapí příští rok na jaře.                                        Muzeum VM

První polovina září je pro většinu Bítešanů a obyvatele okolních ves-
nic spojená s hodovými oslavami. V letošním roce však skupina z nich 
změnila zažitou tradici a odcestovala do Itálie, do obce Torrevecchia Pia 
v Lombardii asi 25 km jižně od Milána.

Partnerství Velké Bíteše s tímto nevelkým městečkem započalo v roce 
2005, kdy bylo slavnostně potvrzeno za přítomnosti generálního konzula 
České republiky v Miláně, pana Berana. Poté v krátkém sledu následovaly 
dvě návštěvy Italů ve Velké Bíteši, jedna proběhla v době hodů v roce 2005, 
druhá začátkem července v roce 2006.

Od té doby jsme měli informace o naší 
spřátelené italské obci jen sporadické. 
A proto nás docela překvapilo, když na jaře 
letošního roku přišlo nové pozvání od našich italských známých.

V pátek 11. září jsme v časných ranních hodinách vyrazili na cestu. 
Čekalo nás mnoho kilometrů a hodin strávených v autobuse, ale luxusní 
autobus z BDS a ochotní řidiči, pan Jašek a pan Veleba, nám cestu dokázali 
zpříjemnit. Krásné a neopakovatelné byly i scenérie, jichž bylo za okny po-
žehnaně – majestátné Alpy, průzračná jezera, upravená městečka a vesnice.

S přibývajícími kilometry přibývalo i tepla a slunečního svitu a krásné 
a slunečné počasí nám vydrželo během celého našeho pobytu. V páteční pod-
večer jsme plni očekávání dorazili do cíle. Přivítání našimi italskými zná-
mými bylo milé a srdečné a myslíme, že všichni jsme se brzy cítili jako doma. 
Po drobném občerstvení jsme se ubytovali, většina z nás v příjemných hote-
lích, někteří v rodinách, ať už u „starých“ známých či na nových adresách.

Druhý den, v sobotu, nás čekal program, který pro nás Italové připravili. 
Odjeli jsme do Janova, historického 
města s jedním z nejvýznamnějších 
přístavů ve Středozemním moři. 
Zde jsme navštívili zdejší obrov-
ské mořské akvárium a mohli se 
seznámit s mořskou fl órou a faunou. 
Asi největší úspěch u nás právem 
sklidili dva hraví delfíni, kteří 
s chutí a neúnavně předváděli své 
vodní hry.

Po obědě v italském stylu jsme 
odjeli do nedaleké přímořské vesni-
ce Camogli. Nachází se stejně jako 
Janov v oblasti Ligurie a je úchvatná 
spojením vysokých hor spadajících 
až k mořskému pobřeží a také typic-
kou architekturou, malými, úzkými, 
barevnými domky. Moře bylo teplé 
a čisté a myslím, že většina z nás se 
s ním jen nerada loučila.

Po návratu do našeho dočasného 
domova následovala opět typická 
italská večeře, kdy jsme mohli 
ochutnat dary, jež jsou Itálii vlast-
ní – různě upravovaná zelenina, 
skvělý olivový olej, pravá italská 
šunka, sýry a samozřejmě těstoviny 
mnoha chutí a barev. Asi všichni 
víme, že Italové jsou lidé plní tem-
peramentu. A zde jsme si to ověřili 
i v praxi. Po dlouhém a náročném 
dni se s vervou pustili do tance jak 

mladší, tak i starší ročníky, ovšem ani my jsme dlouho nezůstali pozadu 
a s chutí jsme se učili nové kroky a tance.

V neděli se konala slavnost, která byla vyvrcholením našeho programu. 
Prakticky celý den byl zasvěcen závodu oslíků, kteří reprezentují vesnice 
spadající pod obec Torrevecchia Pia. Z přátel a sousedů byli najednou 
protivníci, což jsme ovšem poznali jen z barvy čepic a šátků, jimiž jsme 
byli ozdobeni. Po mši svaté následoval báječný oběd v příjemné restauraci, 
kde jsme také italským přátelům předali náš společný dar, pocházející 

z dílny Mezinárodního centra Axmanovy 
techniky modelování pro nevidomé v Taso-
vě, vyjadřující partnerství a spojenectví.

Odpoledne nás čekal zábavný program na 
náměstí, průvod obcí, přehlídka tradičních kostýmů a poté zmiňovaný 
závod oslíků. Večerní program byl opět ve znamení tance a dobré zábavy, 
ale také smutku z toho, že se blíží náš odjezd a rozloučení.

Složení účastníků zájezdu bylo velmi pestré, sešli se zde žákyně zá-
kladní školy i lidé v penzi, studenti, lidé nejrůznějších profesí. Ne všichni 
jsme byli jazykově vybaveni, ale asi nikdo z nás jazykovou bariéru příliš 
nevnímal. Potvrdilo se zde ono známé „když se chce, všechno jde“. Viděli 
jsme, že když si chceme rozumět, porozumíme si.

Naše návštěva v Itálii je již minulostí. Ale již nyní se snažíme hledět do 
budoucnosti. Přátelé z Itálie se těší do Velké Bíteše a jejího okolí. Podaří 
se nám zorganizovat a uskutečnit podobnou akci? Věřím, že se nenecháme 
zahanbit a v brzké budoucnosti ukážeme, že i my ve Velké Bíteši a jejím 
okolí si vážíme přátelství dobrých lidí.                        Účastníci zájezdu

Navštívili Itálii

V minulém čísle 30. září v článku 
Jupiter club hostil již sedmý ročník 
Dne zdraví mělo být správně uve-
deno, že šikovnost v disciplíně vy-

řezávání ovoce předvedly studentky 
Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie a Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí.    -red-

Upřesňujeme

Společně s italskými přáteli ve staré části janovského přístavu.                              Foto: archiv ZŠ Velká Bíteš

jsou služby sociální. Do kampaně 
se společně s ostatními zařízeními 
přidala i Charitní ošetřovatelská 
služba, která provádí zdravotní 
úkony, Kopretina – centrum pro ro-
diče s dětmi, která pečuje o zdravý 
vývoj v rodině, a Kambala – dob-
rovolnické centrum, zabývající se 
prací s dobrovolníky.

Mezi otevřenými jsou Nesa 
– denní stacionář: 9.00–15.30, 
Náměstí Velké Meziříčí (z důvodu 
probíhající rekonstrukce), Kopreti-
na – centrum pro rodiče s dětmi: 
10.00–16.00, Pobočka Velké Mezi-
říčí, Ostrůvek 2; Pobočka Žďár nad 
Sázavou, Horní 22 a další.

Během Týdne sociálních služeb 
se může široká veřejnost osob-
ně přesvědčit o kvalitě této ob-

lasti a faktu, že sociální služby 
pomáhají statisícům obyvatel 
zachovávat lidskou důstojnost 
a soběstačnost. V rámci akce se 
uskuteční také 1. výroční kongres 
poskytovatelů sociálních služeb, 
kde zazní informace o aktuálním 
dění v sociálních službách a dojde 
k vzájemné výměně zkušeností. 
Na kongresu vystoupí zástupci 
státní správy, samosprávy a sa-
motných poskytovatelů. V České 
republice v současné době působí 
2 268 poskytovatelů sociálních 
služeb. Detailní informace o Týd-
nu sociálních služeb najdete na 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

(Převzato z: Tisková zpráva 
MPSV ze dne 12. 8. 2009)

Lenka Judová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

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

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 nebo na prog. oddělení JC

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Vstupné 240 Kč, 200 Kč, prodej zahájen

Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něž-
ně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Neděle 11. října 2009 v 19.30 hodin
Studio DVA

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

13. 10. přednáška
 Náměšťská Gramatika česká 

čte Karel Křeček  (autor PhDr. Bohumil Mikulášek)
27. 10. přednáška Šumava a Pošumaví Jana Servítová
 3. 11.  přednáška Izrael – Sinaj – Petra Mgr. Tomáš Holzner
10. 11. přednáška Požár na hradě Pernštejně (promítání) Dr. Jiří Šmíd
24. 11.  přednáška Island Libor Smejkal
 1. 12. přednáška Zážitky z poutí v Čechách i v zahraničí Jan Peňáz
8. 12. přednáška Historie rybníkářství na okrese Žďár Ing. Ján Regenda
15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil
29. 12. přednáška Z cestování po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první 
představení divadelní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 7. října 
2009 od 19 hodin 
Arthur Lee Kopit

Středa 4. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o.
vás srdečně zve na výstavu pěti třebíčských fotografů:
Vladimír Brauner, Jaroslav Hedbávný,

Drahomír Jeleček, Josef Němec, Josef Prodělal

Výstava je otevřena do 30. října 2009
ve výstavní síni Jupiter clubu, (8 – 16 hodin v pracovní dny).

-prog-

Pátek 23. října 2009 v 19.30 hodin
Koncert

(pseudoklasická tragická fraška tradičně francouzsky zvrhlá) přeložil 
Josef Váša.
Tato hra je prvotinou slavného, tehdy čtyřiadvacetiletého amerického 
autora – měla premiéru v roce 1961 na Broadwayi a získala Vernon 
Rice Award v roce 1962. Dílo vychází a je zřejmě i ovlivněno fascinující 
tvorbou a tvůrci té doby – Jeanem Anouilhem, Marcelem Ayme a Jeane 
Giraudouxem. Je to parodie na vše: od Valčíku toreadorů (Jean Anouilh) 
až po Tennessee Williamse; a jako postavy z Williamsovy Vytetované 
růže jsou i Kopitovy postavy pojmenovány květinovými symboly – paní 
Rosepettle, Rosalie, admirál Roseabove, piraňa Rosalinda – protagonisté 
hry paní Rosepettle a její syn Jonathan jsou bohatí turisté, kteří pravi-
delně jezdí z jednoho mezinárodního hotelu do druhého a spolu s nimi 
cestují nejen Jonathanovy různorodé sbírky, ale také piraňa, která žere 
kočky, pár kanibalských rostlin a mnohé další kuriozity. Zápletka hry je 
střídavě květnatá i pošetilá, ale v každém případě jde o pamfl et a parodii 
nabitou bezprostředním humorem. Odjezd autobusu od Jupiter clubu 
v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Středa 7. v 19.30 hodin
VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie z golfu.
Děj fi lmu vypráví příběh mladého sympatického a sportovně nadaného 
Honzy, který se z chudého studenta stane slibným golfi stou a okusí sladký 
život v záři refl ektorů. Jenže málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe. 
Žánr romantické komedie dokresluje výběr atraktivních exteriérů a důraz 
na hudební složku s ústřední písní v podání Davida Kollera a Kristýny Pe-
terkové. Komedie ČR. Mládeži přístupný od 12 let. Režie P. Göbl, J. Chlum-
ský. Hrají: F. Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl, V. Postránecký.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Pátek 9. v 18.30 hodin
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Čas odplaty nadešel.
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se zdálo být 
riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka 
Michaela Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, kte-
rá právě teď píše 
svou druhou ka-
pitolu. Puberťák 
Sam Witwicky se 
už vzpamatoval 
z prvního setkání 
s hodnými Auto-
boty a zlými De-
ceptikony. Navíc 
dospěl a začal se připravovat na opuštění rodného hnízda, vstříc bouřli-
vému vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí snad jen fakt, že vztah 
s rozkošnou Mikaelou se promění na chození na dálku, protože ona na 
univerzitní studia nemá peníze. Odloučení naštěstí netrvá dlouho. Když 
Sam objeví úlomek matérie, o kterou spolu Autoboti a Deceptikoni tolik 
bojovali v jedničce, a získá z něj pro obě strany drahocenné informace, 
začnou po něm jít mechaničtí gauneři z celé galaxie. A že jich tu je. Akční 
sci-fi  fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 147 minut
Sobota 10. v 19.30 hodin
JMÉNEM KRÁLE
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vlád-
ne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené rody 
pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních 
Čechách, správce 
královského hra-
du Bezdězu, Ol-
dřicha z Chlumu. 
Cestou na hrad 
najdou Oldř ich 
a jeho pomocníci 
stopy po loupežné 
vraždě neznámé-
ho kupce. Na var-
temberském pan-
ství se Oldř ich 
setkává s Ludmilou, dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od 
jejího dětství. Ludmila se mu svěří, že se nechce vdát za Beneše z Dubé, 
přestože jejich svatba je podmínkou křehkého míru mezi oběma rody. 
Během slavnostní hostiny, pořádané na Oldřichovu počest, je zavražděn 
purkrabí. Podezření padne na loutnistu, jehož snoubenku se purkrabí 
pokusil zneužít. Druhého dne ráno je Markvart, hlava rodu Vartember-
ků, nalezen mrtev pod okny hradu. Sebevražda je vyloučena! Oldřich se 
pouští do vyšetřování. I přes smrt hradního pána se koná rytířský turnaj, 
ve kterém Beneš z Dubé vítězí. Všichni vidí, že místo své nastávající 
Ludmile se věnuje čerstvé vdově po Markvartovi, Kláře z Vartemberka. 
Oldřich se mezitím snaží o rekonstrukci Markvartovy vraždy a důvtipně 
prokazuje, že tělo pána z Vartemberka mohlo být svrženo jedině z okna 
komnaty jeho mladé ženy Kláry. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká 
je mezi nimi souvislost? Historické drama ČR. Hrají K. Roden, J. Do-
lanský, D. Matásek, D. Prachař, K. Issová, S. Rašilov, M. Hrubešová. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 77 minut
Úterý 13. v 19.30 hodin
ÚNOS VLAKU 1 2 3
Ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru a požadují tučné 
výkupné.
Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington zahrál dispečera 
newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neo-
čekávaně narušen odvážným zločinem – únosem jednoho z vlaků. Ten má 
na svědomí John Travolta coby Ryder, zločinec, který hrozí popravováním 
cestujících vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkup-
ného. Gerber se za pomoci svých dokonalých znalostí systémů podzemní 
dopravy pokusí o nemožné – vyzrát nad Ryderem a zachránit rukojmí. 
Hlavou mu ale stále vrtá jedna nevyřešitelná otázka: jak se zločinci hodlají 
s výkupným z metra dostat? Režie Tony Scotty. Kriminální drama USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 105 minut
Středa 14. v 19.30 hodin
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí 
každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který 
přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje. 
Situace se ale začne komplikovat s příchodem dalšího narušitele – Lis-
tonoše, který přináší záhadný telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že 
Vanilčina bohatá Teta zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho 
zdědí milion liber. Uli s Vanilkou se vzhledem k naději na velké bohatství 
začínají usmiřovat. O Vanilku se ale začíná ucházet i Advokát, protože 
dle jeho slov na otci z právního hlediska nezáleží. Vanilka hledá záchranu 
i rafi nované vyřešení situace u nesmělého Listonoše. Vášnivě ho svádí, 
ale Listonoš nic nechápe a snaží se Vanilce uniknout. V největším zmat-
ku vytáhne další telegram, ve kterém Teta vzkazuje, že právě přilétá… 
Záznam jazzové opery ČR. Režie: Miloš Forman. Hrají: Jiří Suchý, Dáša 
Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 85 minut

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin
Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen

Dne 4. října 2009 jsme vzpomněli 
70. výročí narození našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana
Ladislava Nožičky
z Měřína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinami

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 6. října uplynulo 15 let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan
Jaroslav Skryja
z Laviček. 

S láskou vzpomíná manželka,
dcera Marie,

synové Jaroslav a Jiří s rodinami. 

Dnes, 7. 10. 2009, vzpomeneme 
1. výročí úmrtí našeho tatínka 
a dědečka, pana
Václava Požára
z Blízkova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
S láskou vzpomínají dcery Maruška,

Vendulka a Romana s rodinou. 

Sportovce TJ DS Březejc
podpořily Lavičky

Při pořádání místní akce Manželský pětiboj si obyvatelé Laviček vzpo-
mněli na březejcké holky a kluky a během klání uspořádali právě pro 
ně sbírku. Tímto DĚKUJEME obci Lavičky a místnímu hasičském 
spolku, který do sbírky významně přispěl, a těšíme se na plánované se-
tkání u fotbálku, ohýnku a kytary. Atleti, boccisté, kuželníkaři a ostatní 
nadšenci pro pohyb z Březejce.                

Text a foto: Monika Doskočilová, TJ DS Březejc

www.csfd.czwww.csfd.cz

www.csfd.czwww.csfd.cz
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Hudební legenda a známý rocker 
Aleš Brichta spolu se skupinou Aleš 
Brichta Band zavítá do Trnavy 
u Třebíče. Skupina vystoupí v míst-
ním kulturním domě v sobotu 
24. října 2009, po taneční zábavě 
se skupinou Extáze. CD Deratizer 
zdarma!

Foto: www.brichta.czFoto: www.brichta.cz

Sezona loutkového divadla začíná
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 10. a 24. října 2009 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKROČILÍ
– 5 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 23. listopadu ve 21 hodin
– cena kurzovného 1.000 Kč/taneční pár
– uzávěrka přihlášek 20. listopadu

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
STARLET taneční škola manželů Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)

10. 10. Okříšky
16. 10. Myslibořice
17. 10. Trnava + Petr Kapinus
24. 10. Vídeň (prvních 100 piv
 zdarma)

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005,
program. oddělení Jupiter clubu.

Den otevřených dveří
v Domově s pečovatelskou službou

Dne 7. 10. 2009 se od 9 do 17 hodin otevřou dveře Domu s pečovatel-
skou službou (DPS) na ulici Zdenky Vorlové 2001 pro veřejnost, a to při 
příležitosti 10. výročí jeho založení. Lidé se mohou seznámit s tím, jak pe-
čovatelská služba ve Velkém Meziříčí pracuje pro klienty. Mohou společně 
s pracovníky Sociálních služeb nahlédnout do problematiky stáří. 

Ve dnech od 5. do 11. října 2009 proběhne týden sociálních služeb. 
Akce, která se uskuteční v České republice poprvé. Veřejnost i v těchto 
dnech může čerpat informace o Sociálních službách, a to od 9 do 17 hodin. 
Během těchto dní vystoupí také v DPS na Zdenky Vorlové 2001 s hudeb-
ním pásmem Svaz žen.                                       Jana Jurková, ředitelka

ÚSP Křižanov v rámci „Týdne sociálních služeb“
pořádá

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 7. 10. 2009 od 9 do 16 hodin
a dále
OTEVŘENÉ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY PRO VEŘEJNOST
ve čtvrtek 8. 10. 2009 od 9 do 14 hodin.
Doprovodný program:
Středa
● prohlídka zařízení ÚSP Křižanov a vzdělávacího centra
● ukázka terapií (canisterapie, hipoterapie, terapeutické dílny)
● přehlídka fotografi í ze života klientů ÚSP
Čtvrtek
● tvoření v terapeutických dílnách
● ukázka muzikoterapie
● přehlídka fotografi í ze života klientů ÚSP

Těšíme se na vaši návštěvu. Klienti a zaměstnanci ÚSP Křižanov

Domov pro seniory Velké Meziříčí, Hornoměstská 52
vás všechny srdečně zve na

Den otevřených dveří
v rámci celostátní akce Týden sociálních služeb ČR.

Ve čtvrtek 8. 10. 2009 v době od 9 do 17 hodin si můžete prohléd-
nout naše zařízení. K vidění bude mimo jiné i malá výstavka výrobků 
klientů. Po celou dobu bude otevřena kavárnička a zajištěno bude 
i malé občerstvení.                                             Klienti a zaměstnanci DS

Skupina

STARÁ RENOVACE
oznamuje, že na základě velkého zájmu fanoušků spustila 

svou internetovou stránku na adrese:
www.stararenovace.webnode.cz.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 17. října 2009 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno.
Informace na tel. 602 852 889.
Srdečně zvou pořadatelé

Městská knihovna Velké Meziříčí
nabízí všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům 

Chcete ji vyzkoušet?
Udělejte tyto dva první krůčky:
1. Telefonická domluva

Projevte zájem na čísle 566 522 072 a domluvte si přesný den 
a čas naší návštěvy.

2. Osobní jednání před vašimi domovními dveřmi:
Vyplníme přihlášku čtenáře. Uhradíte roční registrační poplatek 
80 Kč dospělí či 50 Kč děti, studenti a důchodci. Dohodneme ter-
míny a četnost donášek nejlépe v úterý nebo čtvrtek 9.00–11.00. 
Zvolíte si systém výběru max. 3 knih 

Ponechejte další zařizování na nás.
Rádi vám pomůžeme.

Neděle 11. 10. 2009 ve 14 hodin
Zasedací místnost Obecního úřadu 
Za účasti autora Dr. Josefa Staňka
si poprvé společně prohlédneme knihu:
Minerály Borů a Cyrilova
u Velkého Meziříčí 
a pak otevřeme mineralogickou expozici
v Obecním muzeu. 
Autogramiáda, malé pohoštění…
Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.
Akce je součástí projektu „Poklady nejsou jen v podzemí“,
který podporuje kraj Vysočina v rámci Místní Agendy 21.

Výherci vstupenek
Ivana Stojanová, Kristýna 
Janová, Karel Stojan, Petra 
Polová, Veronika Králová 
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ

VÝZVA SPORTOVNÍ KOMISE
MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

FOTBAL MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

ŠACHY

BOWLINGLIGA

STŘELBA

HOKEJ MLÁDEŽ

HOKEJ – ROZPIS UTKÁNÍ
SOUTĚŽ KRAJSKÁ LIGA JM a Z

Začátky domácích utkání HHK VM: čtvrtek 18.00, neděle 17.00
 1. kolo 11. 10. 2009 neděle 17.00 Hokej Uherský Ostroh – HHK Velké Meziříčí
 2. kolo 18. 10. 2009 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí VOLNO
 3. kolo 24. 10. 2009 sobota 17.00 HC Spartak Velká Bíteš – HHK Velké Meziříčí
 4. kolo 28. 10. 2009 středa 18.00 HHK Velké Meziříčí – HC Moravské Budějovice
 5. kolo 31. 10. 2009 sobota 17.00 MBK Vyškov – HHK Velké Meziříčí
 6. kolo 8. 11. 2009 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – HC Kometa Úvoz
 7. kolo 14. 11. 2009 sobota 17.00 HK Kroměříž – HHK Velké Meziříčí
 8. kolo 22. 11. 2009 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – HC Uherský Brod
 9. kolo 29. 11. 2009 neděle 17.00 HC Grewis Plumlov – HHK Velké Meziříčí
10. kolo 3. 12. 2009 čtvrtek 18.00 HHK Velké Meziříčí – HC Uherské Hradiště
11. kolo 6. 12. 2009 neděle 17.00 SK Minerva Boskovice – HHK Velké Meziříčí
12. kolo 13. 12. 2009 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – HC Uherský Ostroh
13. kolo 17. 12. 2009 čtvrtek 18.00 HHK Velké Meziříčí VOLNO
14. kolo 20. 12. 2009 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – HC Spartak Velká Bíteš
15. kolo 3. 1. 2010 neděle 17.00 HC Moravské Budějovice – HHK Velké Meziříčí
16. kolo 10. 1. 2010 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – MBK Vyškov
17. kolo 14. 1. 2010 čtvrtek 18.00 HC Kometa Úvoz – HHK Velké Meziříčí
18. kolo 17. 1. 2010 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – HK Kroměříž
19. kolo 24. 1. 2010 neděle 16.30 HC Uherský Brod – HHK Velké Meziříčí
20. kolo 28. 1. 2010 čtvrtek 18.00 HHK Velké Meziříčí – HC Grewis Plumlov
21. kolo 30. 1. 2010 sobota 17.00 HC Uherské Hradiště – HHK Velké Meziříčí
22. kolo 7. 2. 2010 neděle 17.00 HHK Velké Meziříčí – SK Minerva Boskovice

V sobotu zajížděli mladší žáci do 
Chotěboře na přípravný zápas, kde 
v odvetě změřili sílu proti stejně sta-
rým hráčům místního oddílu. V utká-
ní padlo celkem patnáct branek a ví-
tězství nakonec uhájili naši hráči.
HC Chotěboř – HHK VM ml. žáci 
7:8 (2:1, 2:6, 3:1)
Branky: 4 Tlapák, 2 Strnad, Tichý, 
Novák. Asistence: 3 Strnad, 3 Ti-
chý, 2 Tlapák, Kampas F.

Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Juráček, Kampas, Mynář – Strnad, 
Tichý, Tlapák – Šilpoch, Báňa, 
Novák – Kapusta. Zásahy branká-
řů: 27:20.

Mistrovské utkání – 41. týden
Sobota 10. 10. 2009 VSK Technika 
Brno – HHK ml. žáci
Neděle 11. 10. 2009 – 15.00 HHK 
ml. žáci – HC Břeclav, 17.00 HHK 
st. žáci – HC Břeclav             -hhk-

Rostex Vyškov – FC VM st. dorost 
1:3 (0:3)
Střelci: Mucha (4.), Kuřátko (32.), 
Nožička (39.)
Rozhodčí: Sedláček – Dvořáček, 
Vrbka. Sestava: Simandl – Mucha, 
Z. Večeřa, Vítek, Bouček – Kozuň 
(45. Kaminaras), Smejkal, Malec 
(80. Prchal), Nožička (60. Horký) 
– Liška, Kuřátko (87. Štefka)
Na zápas do Vyškova jsme málem 
neodjeli z důvodu onemocnění 
několika hráčů. Nakonec zůstali 
ve stavu marodném pouze dva 
hráči Večeřa a Pospíšil. Tým posílil 
po návratu z hostování Bouček, 
ale i tak museli na lavičku dva 
mladší dorostenci. Přesto kluci 
zahráli jeden ze svých nejlepších 
zápasů. Od samotného úvodu byli 
jasně lepší a dobrou kombinací 
a „pressingem“ nepouštěli soupe-
ře vůbec do hry. To ukázali hned 
ve 4. minutě. Večeřa zahrával 
pokutový kop na vzdálenější tyč 
na Lišku, ten vrátil hlavou míč do 
vápna na nabíhajícího Muchu, jenž 
dělovkou k tyči otevřel skóre. Od 
15. do 30. minuty byli aktivnější 
domácí, ale neskórovali. Ve 32. 
minutě dobře zpracoval míč Liška, 
obešel jednoho obránce a poslal do 
brejku Kuřátka, který se v těchto 
situacích nemýlí – 0:2. Pět minut 
nato přišla učebnicová akce. Vítek 
poslal kolmou přihrávku středem 
hřiště na nabíhajícího Smejkala, 
ten si míč zpracoval, obešel dva 
hráče a krásným křižným pasem 
poslal do brejku Nožičku. Radek 
obešel domácího obránce a parádní 
střelou z hranice vápna rozvlnil síť 
domácích po třetí. Druhý poločas 
byl věrnou kopií toho prvního jen 
s tím rozdílem, že jsme již gól ne-
dali. Šance však byly na obou stra-
nách. V 73. minutě udělal na středu 
hřiště zbytečnou hrubku Smejkal 
a soupeř nás potrestal z nájezdu – 
1:3. Kluci si tři body za předvedený 
výkon zaslouží.                      -sme-
SK Rostex Vyškov – FC VM ml. 
dorost 3:0 (1:0)

Rozhodčí: Dvořáček – Sedláček, 
Vrbka
Sestava: Sysel – Procházka (70. 
Milota), Polák, Štefka, Rosický – 
Bradáč, Prchal, Láznička, Bárta 
– Benedikt (47. Denev), Krejčí
Do Vyškova s námi jel brankář 
starších žáků Sysel. K utkání jsme 
nastoupili jen se dvěma náhradní-
ky, protože jednotný dorost hrál 
zároveň.
Hned v úvodu hosté zahodili vylože-
ný gól. Ve 13. min. ostrou střelu od 
soupeře dobře vyrazil Sysel. O mi-
nutu později porušil obrannou linii 
Štefka, čehož soupeř využil a bylo 
to 1:0. V 18. min. dal Bradáč centr 
do vápna na volného Poláka, ale 
ten bohužel trefi l břevno. Do konce 
poločasu následovaly další šance 
našich, ale zůstaly nevyužity.
I druhý poločas začali naši hráči 
několika šancemi, ale bez výsledku. 
Pak se dostal ke slovu soupeř. V 54. 
min. vyrazil Sysel jedovatou střelu 
z velkého vápna a o minutu později 
se zapomněl náš hráč za obranou, 
ofsajdová past nesklapla a soupeř 
zvýšil na 2:0. Naši nedokázali od-
povědět. V 63. min. šel hráč soupeře 
na Poláka, udělal kličku a dal na 
konečných 3:0. Podle výsledku to tak 
nevypadá, ale herně jsme byli lepší. 
Soupeř těžil jen z toho, že jsme nedo-
kázali stát všichni v lajně a nedostá-
vali je do ofsajdu, ale fotbal se hraje 
na góly. Máme na čem do soboty 
pracovat. Musím pochválit brankáře 
Sysla, který zastal špičkově naše 
zraněné brankáře. Příští týden k nám 
přijíždí tým Třebíče, který je u nás 
i u starších na prvních místech.   -ls-
FC VM přípravka A – Jihlava 0:5
FC VM přípravka A – Pelhři-
mov 1:1
Chevalier Martin
FC VM přípravka B – Bory 2:1
Vošmera Filip, Pártl Pavel
FC VM ml. přípravka – Jihlava 0:8
FC VM ml. přípravka – Pelhři-
mov 6:2
Chalupa Patrik 2, Vošmera Filip 2, 
Malata Mirek 2                   -chal-

V letošním roce členky Sportovně 
střeleckého klubu Kablo Velké 
Meziříčí – Ivana Zelená, Iveta Ze-
lená – postoupily do úzce výběrové 
střelecké soutěže, a to do fi nále Čes-
kého poháru talentované mládeže, 
které se konalo 26. – 27. 9. 2009.
Pro možnost zúčastnit se této 
soutěže závodníci musí splnit jistá 
kritéria, především je to účast na 
minimálně třech kvalifikačních 
kolech (ze čtyř možných) předchá-
zejících tomuto finále. Důležitá 
ovšem není pouze účast ale také 
kvalitní výsledky. V každém zá-
vodě se určí pořadí závodníků 
a prvních 15 je bodově ohodnoceno. 

Na konci všech čtyř kol se výsledky 
sečtou a postupuje pouze polovina 
účastníků. V tomto roce do fi nále 
v kategorii Sportovní malorážka 60 
ran vleže postoupilo 15 závodnic, 
mezi nimi byly také Ivana Zelená 
a Iveta Zelená.
Obě dvě závodnice proti sobě ve 
fi nále poháru měly spoustu skvě-
lých soupeřek z velkých střeleckých 
klubů, které mají mnohem kvalit-
nější vybavení i zbraně. Přesto je 
členky SSK Kablo Velké Meziříčí 
porazily a svými nástřely – Iveta 
Zelená (581 b.) a Ivana Zelená (578 
b.) – skončily na úžasném druhém 
a třetím místě. Pro tak malý klub je 
to obrovský úspěch.

-chyl-

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Sokol Juliánov 4:6, 
16:9 (6:4), nájezdy 13:7
Domácí celek byl v souboji osobních 
obran hodně nepřesný v zakončení 
a z dramatického souboje nakonec 
odešel poražen. Ostatní hrací části 
již zvládl herně i střelecky lépe.
Hráli: Macoun Filip – Janíček 
Martin (7), Fiala Martin (6), Drá-
pela Vojtěch (3), Holub Jakub (2), 
Svoboda Filip (1), Zelinka Jiří (1), 
Ambrož Michael (1), Blaha Tomáš, 
Pažourek Tomáš, Kratochvíl Fran-
tišek. Trenér Janíček M.
Jihomoravská divize starší žáci
Sokol VM – Sokol Juliánov 32:17 
(13:10)
Domácí celek začal hodně „vlažně“ 
a přenechával soupeři příliš mnoho 
volného prostoru. Herní a zejména 
střelecká převaha se projevila až po 
důkladné poločasové domluvě.
Hráli: Brabec Josef – Veselý Jan 
(10), Svoboda Jan (10), Horák Petr 
(8), Janíček Martin (3), Juránek Ja-
kub (1), Lečbych Jan, Holub Jakub, 
Fiala Martin. Trenér Janíček.
Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – Slavoj Třešť 41:24 
(25:8)
Velmi dobrý kolektivní výkon Vel-
komeziříčských proti poslednímu 
celku tabulky odstartoval brankové 
žně již v první hrací části. Po změ-
ně stran hosté vyměnili brankáře 
a zlepšili se především v útočné 
části. K vidění pak byla oboustran-
ně útočná kombinační hra, v níž 
nad ostatní vyčníval výkon Pavla 
Strašáka.
Hráli: Brabec J. – Strašák P. (14), 

Bílek A. (6), Krátký M. (5), Krištof 
M. (5), Stávek T. (4), Horák P. (3), 
Hladík O. (2), Pospíšil M. (1), Kubiš 
D. (1). Trenér Janíček M.
I. liga mladší dorostenky
DHK Zora Olomouc – Sokol VM 
34:17 (17:8)
Pouze úvodních deset minut do 
stavu 5:5 se hrála vyrovnaná háze-
ná. V dalších minutách pak jasně 
opanovaly hru lépe tréninkově 
připravené domácí hráčky, které 
snadno procházely přes naši mís-
ty chaotickou obranu. Spousta 
nevynucených chyb v útočné fázi 
a zejména bezradnost Velkomezi-
říčských přispěly, že domácí celek 
v pohodě vyhrál již první poločas 
výrazným gólovým rozdílem. Ani 
po přestávce se obraz hry nijak 
nezměnil, střelecká nemohoucnost 
a chabá úroveň obranných činností 
našich ve srovnání s Olomouckými 
byly zřetelnými ukazateli konečné-
ho výsledku tohoto souboje. Naše 
hráčky kupily chybu za chybou 
a v závěrečné fázi byly rády za zá-
věrečný zvukový signál. 7 m – hody 
6/1:5/2, vyloučení 5:3.
Hrály: Simandlová H., Záviško-
vá I. – Kratochvílová M. (7/2), 
Hammerová P. (5), Salašová I. (2), 
Janíčková K. (1), Kratochvílová H. 
(1), Necidová K. (1), Babáčková M., 
Studená K., Bezděková A. Trenér 
ing. Záviška V.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 10. října
11.00 I. liga mladší dorostenky 
Veselí n. Mor., 13.00 II. liga ženy 
Veselí n. Mor.

-záv-

Horácký hokejový klub
pořádá

Rozpisy soutěží družstev v sezoně 
2009/2010

Velkomeziříčští šachisté změnili 
hrací místnost – namísto Kabla 
budou odnynějška hrávat v ku-
lečníkovém salónku restaurace 
U Kozů na Sokolovské ulici. Doba 
tréninkových schůzek i soutěžních 
utkání zůstává nezměněna: čtvrtky 
18.00–22.00 a neděle 9.00–12.00 
(mistrovské zápasy týmů eventu-
álně až do 15 hodin).

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Velké Meziříčí A
Sestava: Kopr – Nedoma (C) – Mgr. 
Mejzlík – Bárta – Janák Jos. – Mra-
zík – Jan – Čtveráček (zástupce 
C) – Paul – Janák Mart. – Dočkal 
– dr. Vališ – Dohnalík; nastupuje 
vždy 8 hráčů ze soupisky.
 1. kolo 11. 10.: VM A – Gordic Jihlava B
 2. kolo 25. 10.: TJ Žďár n. S. B – VM A
 3. kolo 15. 11.: VM A – Spartak Pelhři-
 mov B
 4. kolo 29. 11.: TJ Náměšť n. O. – VM A
 5. kolo 13. 12.: VM A – SB Světlá n. S. A
 6. kolo 10. 1. 2010: Jiskra Havl. Brod A – VM A
 7. kolo 24. 1.: VM A – Jiskra Humpolec A
 8. kolo 7. 2.: Caissa Třebíč C – VM A

 9. kolo 21. 2.: VM A – Spartak Třebíč A
10. kolo 21. 3.: Sokol Bedřichov/Jihla-
 va A – VM A
11. kolo 11. 4.: VM A – SFiala Gambit 
 Jihlava A

Regionální soutěž Vysočiny
skupina „Východ“

Spartak Velké Meziříčí B
Kučera (C) – Dvořák Jos. (zástupce 
C) – Urbánek – Handa – Švihálková 
– Dočkal – Paul – Janák Mart. – 
Dohnalík; nastupuje vždy 5 hráčů 
týmu.
 1. kolo 11. 10.: VM B má volno
 2. kolo 25. 10.:  VM B – TJ Žďár n. S. D
 3. kolo 15. 11.: Sokol Jámy – VM B
 4. kolo 29. 11.: VM B – Sokol Nové 
 Veselí
 5. kolo 13. 12.: SFiala Jihlava C – VM B
 6. kolo 10. 1. 2010: VM B má volno
 7. kolo 24. 1.: TJ Žďár n. S. D – VM B
 8. kolo 7. 2.: VM B – Sokol Jámy
 9. kolo 21. 2.: Sokol Nové Veselí – VM B
10. kolo 21. 3.: VM B – SFiala Jihlava C
Všechny zápasy se budou hrát 
o nedělích od 9 hodin.
Sokol Jámy
Pliško – Kunc – Štěpánek – Pařil 
(C) – Pelikán (zást. C) – Šalát – 
Homolka – Prášil – Dolhy – Nedvěd 
– Hudeček.                             -vp-

Víkendový fotbal byl pro nás opět 
dnem bez porážek a i nečekaných 
vítězství. Prokázali to právě ti 
nejmladší.
Přípravka: Bory – Křoví 12:0 
(7:0)
Diváků 30. Pro mě byl výsledek 
zcela překvapující, protože když 
jsem porovnal poslední utkání 
u nich doma, kde jsme i posíle-
ni stěží udrželi jednobrankovou 
převahu, a dnešní výsledek, do-
šlo k překvapivému obratu v náš 
prospěch. Naši střelci: Požár J. 5, 
Zedník M. 3, Zástěra 2, Zikmund 
1 a Požár D. 1.
Dorost: Bory – Bobrová 3:0 (0:0)
Rovněž překvapení v porovnání 
s předešlým utkáním u nich, kdy se 
nad jejich dobrým mužstvem těžko 
držela rovnováha. Tentokráte se do 
listiny střelců zapsali: Chalupa V. 2, 
Ochrana L. 1.
Bory B – Strážek 6:1 (4:1)
Naši střelci: Vávra M. 2, Coufal S. 2, 
Netolický 1, Psohlavec 1. Brankový 
výsledek musím připsat dobré hře 
našich, protože ve Strážku se velice 
těžko udržuje i rovnováha, natož 
teprve získat tak vysoké vítězství.
Bory A – Bystřice B 2:0 (0:0)
Diváků 150. První poločas si obě 
strany držely pro sebe a nikomu se 
nepodařilo skórovat. Ale naši měli 
menší tlak, protože mohli dokonce 
lehce vést. Po celé utkání byl pro 
nás prioritou zcela spolehlivý uni-
verzální brankář Martin Pokorný. 
Teprve v 64.’ Milan Špaček nako-
nec po zvýšeném tlaku překonal 
jejich brankáře a až v 84.’ po kopu 
z rohu dává nádhernou branku náš 
nejmladší hráč, dorostenec Vojta 
Chalupa. Při pěkném počasí měli 
dobré zážitky i početní diváci.

Všechna utkání se tentokráte hrála 
jenom venku. Opět nejlépe si vedli 
naši dorostenci a remízu přivezlo 
i naše béčko. Áčko a přípravka 
těsně prohrály.

Přípravka: Velké Meziříčí B – 
Bory 2:1 (1:1)
Střelci: Ošmera, Pártl. Za Bory Šan-
dera. Výsledek je potřeba považovat 
pro nás za dobrý, protože jsme hráli 
proti daleko zdatnějšímu soupeři 
než doma před týdnem.
Dorost: Štěpánov – Bory 1:5 
(1:2)
Nás dorost hraje skutečně velmi 
dobře, jak to předvedli tentokráte 
právě ve Štěpánově, protože tam 
mají svá výborná mužstva.
IV. třída skupina B – Křoví B – 
Bory B 1:1 (0:1)
Diváků 50. Je to určitě velmi dobrý 
výsledek, protože tam hráli v dost 
nepřesvědčivém a početném slo-
žení, kdežto domácí mají dobré 
béčko i áčko.
Vír – Bory A 1:0 (0:0)
Diváků 100. Za velmi pěkného 
počasí se diváci určitě dobře bavili 
i při bubnech a hlavně, protože 
jejich borci vyhráli, i když jsou 
v okresním přeboru proti nám o dvě 
řady níž. My jsme 9. v poměru 9, 3, 
2, 4, 14:19 s 11 body a oni 11. v po-
měru 9, 2, 3, 4, 11:22 a s 9 body.
A příště: Všechna utkání budou zase 
doma. Sobota 10. 10. od 15 hodin 
Bory B – Tasov. Neděle 11. 10. od 
12.30 hodin dorost Bory – Radostín 
a od 15 hodin Bory A – Rovečné. 
Zveme všechny zájemce.   

-ochr-

Fotbalová přípravka
zve nové zájemce, zejména žáky 1. a 2. tříd – roč-
níky 2002 a 2003, chlapce i dívky
Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 
15 hodin na travnatém hřišti u Tržiště ve Velké 
Meziříčí.

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad
děvčata ročníků narození 1994, 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Pravidelné tréninky pondělí a středa od 15.30 hodin

ve sportovní hale za Světlou.
www.hazenavm.cz

(mohou i dívky)
ročník narození 1999 a mladší.
Informace na telefonu: 732 459 665

nost ve vestibulu kina Jupiter club 
od pátku 13. 11. 2009 do středy 

23. 12. 2009.
V případě, že máte ve vašem 
archivu fotografie, které 

jakýmkoliv způsobem do-
kumentují sportovní aktivity 

velkomeziříčských občanů, 
prosíme o jejich zapůjčení pro 
výstavu v termínu do 23. 10. 
2009 na programovém oddě-
lení Jupiter clubu, Náměstí 

č. p. 17, 1. poschodí.
Ing. Radovan Necid, 
za sportovní komisi

Sportovní komise města Velké 
Meziříčí u příležitosti 120. výročí 
založení prvního sportovního 
klubu Českého klubu velo-
cipedistů a znovuzaložení 
tělocvičného spolku Sokol 
Velké Meziříčí v roce 1889 
vyzývá velkomeziř íčskou 
veřejnost, fotografy, ama-
téry i profesionály k zapůj-
čení dobových i současných 
sportovních fotografií pro 
výstavu o historii velkomeziříč-
ského sportu.
Výstava bude otevřena pro veřej-

  1. 2. 3. Celkem kolo
Stavebniny 1167 1284 0 2451
Kalíškáři 1258 1183 0 2441
Ja68ger 1245 1183 0 2428
Technické 1101 1146 0 2247
K2 1202 1036 0 2238
VIKI 1040 1088 0 2128
Nápoje 1216 1272 0 2488
HB 1216 1074 0 2290
Zelenina 1127 1210 0 2337
Agrocentrum 1192 1034 0 2226
AOS Falco 950 1084 0 2034
Draka Kabely 1129 0 0 1129
Riverbowling 1218 1168 0 2386
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

FC VM – FS Napajedla 3:2 (1:2)
Střelci: L. Němec (27.), Hort (60. 
p. k.), Beran (70.) – Melichárek 
2 (14., 36.). Rozhodčí: Svoboda – 
Krpec, Machálek, D. S. Kotouček, 
ž. k. L. Němec (64.) – Huťka (31.), 
bez č. k. Diváků 310. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, P. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek (76. 
Novák), Pokorný, Hort, L. Němec, 
Netrda (88. Vyskočil) – Kratochvíl 
(65. Beran). Ačkoliv byli domácí 
od počátku aktivnějším celkem, 
zatímco hosté se k nepřesné střele 
Kameníkově dostali až v 10. min., 
byli to právě Napajedelští, kteří se 
radovali první. Ve 13. min. zahrával 
Velmez trestný kop, Krajča míč 
neudržel, ale nikdo v červeném 
dresu jej za jeho záda dopravit 
nedokázal. Následoval dlouhý 
nákop, domácí obrana neuhlídala 
na hranici ofsajdu se pohybujícího 
Melichárka a vybíhající Invald už 
stačí jen zatáhnout za záchrannou 
brzdu. Pokutový kop proměnil sám 
postižený v důležité vedení hostů. 
Velmezu nezbylo, než zatnout zuby 
a jednogólové manko co nejdříve 
smazat. Lehko se řekne, hůř dělá. 
Hosté, kteří o sobě dobře věděli, 
využívali zvýšené útočné snahy 
domácích k nebezpečným kontrům. 
Na jedné straně střelu Z. Muchy 
po jeho průniku zprava Krajča jen 
s vypětím vytlačil na roh, Netrdovo 
excelentní předložení míče mezi 
penaltu a malé vápno skončilo na 
ruce bránícího hráče Napajedel, 
ale na straně druhé hosté dvakrát 
přečíslili obranu soupeře, když 
v prvním případě míč naivně ode-
vzdali a podruhé jim vybíhající 
Invald znemožnil přesné zakončení. 
Následně za to pykali, když se střela 
L. Němce lehce otřela o Kratochví-

la a domácí příznivci jásali poprvé. 
Pak Brychta s Hortem rozjeli akci, 
na jejímž konci pálil kapitán Po-
korný jen těsně mimo, jenže krátce 
nato osamocený Brychta nestačil 
eliminovat průnik Melichárka 
a hosté opět vedli. Po přestávce sice 
Velmez skóre srovnal, jenže to bylo 
z ofsajdové pozice. I když Melichá-
rek s Huťkou a Kameníkem byli pro 
branku Velmezu stálou hrozbou, 
neměli už zdaleka tolik prostoru 
jako v úvodním dějství. V 58. In-
vald vychytal právě Melichárkovu 
šanci z prostoru vápna, ale vzápětí 
se podruhé radovali domácí. Po 
faulu na pronikajícího Kratochvíla 
v pokutovém území nařídil roz-
hodčí penaltu a Hort ji bezpečně 
proměnil. Pak přišly chvíle nové 
akvizice Velmezu Netrdy. Nejprve 
měl napajedelský gólman velké sta-
rosti s likvidací jeho dělovky a v 70. 
min. jeho střílený centr nadzdvihl 
za záda Krajči Beran.
„V první půli jsme dali soupeři pro-
stor pro nebezpečné brejky, a ten 
jich dokázal využít. Po přestávce 
jsme zvýšenou bojovností a vůlí po 
vítězství vývoj i výsledek zápasu 
otočili a za to všem hráčům děkuji,“ 
zhodnotil zápas trenér Volf.   -ber-
 1. Šardice 10 8 1 1 27:6 25
 2. Třebíč 10 6 2 2 18:11 20
 3. Slovácko B 10 6 1 3 21:9 19
 4. Žďár n. Sáz. 10 6 0 4 18:10 18
 5. Konice 10 4 3 3 15:9 15
 6. Pelhřimov 10 4 3 3 17:14 15
 7. Vikt. Otrokovice 10 4 2 4 15:12 14
 8. Rosice 10 4 2 4 17:18 14
 9. Boskovice 10 3 4 3 14:18 13
10. Velké Meziříčí 10 4 1 5 11:21 13
11. Blansko 10 3 3 4 14:17 12
12. Protivanov 10 4 0 6 12:19 12
13. Napajedla 10 3 1 6 12:21 10
14. Uherský Brod 10 2 3 5  9:15 9
15. Rousínov 10 2 3 5 10:19 9
16. Vyškov 10 2 1 7  9:20 7

Bikeři prověřili trať
Zajezdit si v bikeparku ve Velkém 
Meziříčí pod vedením zkušených 
riderů mohli všichni zájemci v so-
botu 3. října. Právě pro ně bylo při-
praveno organizované ježdění přes 
překážky a skoky nově zbudované 
trati na Fajtově kopci. Víkendové 
sice trochu větrné ale jinak pří-
jemné počasí akcím tohoto druhu 
přálo, a tak se jezdců sešla více než 
dvacítka. „Dorazili bikeři nejen 

z Velkého Meziříčí, ale i z Brna, 
Třebíče, Náměště nad Oslavou, 
Pardubic či Chrudimi,“ vyjmenoval 
Jiří Pálka z velkomeziříčského Ski 
klubu. Dobrá padesátka přihlíže-
jících diváků, zvědavých na tento 
moderní druh sportu, vytvořila 
výbornou kulisu. Také oni dostali 
během adrenalinového odpoledne 
svou šanci, když si mohli zapůjčit 
a vyzkoušet jízdu na tříkolkách 
a horských koloběžkách ze svahu 
sjezdovky.

Martina Strnadová

II. liga ženy
SK UP Prior Olomouc – Sokol 
VM 23:18 (11:10)
V souboji dvou dosud neporaže-
ných celků začaly domácí hráčky 
sebevědomě a v 6. minutě svítilo na 
ukazateli skóre 6:0!!! Jako mávnu-
tím kouzelného proutku se pak naše 
hra zpřesnila a díky zlepšené stře-
lecké potenci se podařilo srovnat 
na 7:7. Ve zbývajícím čase pak měl 
více ze hry domácí tým, který na 
poločasovou pauzu odešel s mini-
málním náskokem. Do druhé části 
utkání vstoupily lépe Olomoucké 
(15:12). Dokázaly zúročit řadu chyb 
a ztrát v naší útočné hře, pramenící 
z bezradnosti, která byla patrná při 
osobním bránění kanonýrky Jarmi-
ly Hrůzové. Ostatní spoluhráčky 
nenašly více odvahy využít volného 
prostoru na brankovišti. V rozmezí 
38.–42. minuty nám svitla ještě 
kapka naděje v podobě snížení na 
16:15. Škoda, že v následujících 
minutách jsme pohrdli řadou vylo-
žených šancí a domácí hráčky si tak 
již následně nenechaly ujít v pravdě 
řečeno zasloužené vítězství (21:15, 
23:16). 7 m – hody 6/4:4/2, vylou-
čení 1:0.
Hrály: Zelníčková M., Panáková 
L. – Dvořáková Š. (5/2), Hrůzová 
J. (5), Hublová H. (3), Chlubnová J. 
(2), Vidláková R. (1), Klusáčková J. 
(1), Hammerová T. (1), Plachetská 
Z., Pacalová L., Mejzlíková K., Fis-
cherová M. Trenér ing. Tvarůžek.

-záv-
II. liga muži

TJ Sokol VM A – SK Telnice 
32:27 (13:15)
Utkání se soupeřem ze spodu tabul-
ky mělo být pro domácí „papírově“ 
snadnou záležitostí. Trenér i hráči 
však čekali těžké utkání, zvlášť 
když loni na jaře nás Telnice na 
jejich půdě jednoznačně porazila. 
Obavy z utkání se bohužel stopro-
centně potvrdily. Začátek utkání 
nám vůbec nevyšel. Naši hráči 
prvních deset minut začali mohut-
ně ostřelovat soupeřovu branku, 
výsledkem byl ale většinou míč 
v rukou soupeře po nastřelených 
tyčkách. Navíc se nepodařilo pro-
měnit dva 7metrové hody. Střelecky 
náš tým táhlo duo Chlubna, Večeřa. 
Po celý poločas i zápas, rozhodčí 
tolerovali soupeři „utahanou anti-
házenou“. Soupeř dokázal v útoku 

vydržet i dvě minuty, aniž by byla 
pískána pasivita. Hráči Telnice se 
neustále vrhali na hranici devíti až 
osmi metrů. Pokud zde nebyli včas 
přerušeni, zakončovali po jednodu-
chých kombinacích. Velmi nebez-
pečný byl v útoku dobře střílející 
veterán Kupa, dřívější hráč Nového 
Veselí. Do šatny soupeř odcházel 
s náskokem dvou branek.
Hra na začátku druhého poločasu 
byla pokračováním obrazu hry 
z poločasu prvního. Soupeře se 
nedařilo herně přehrát. I přesto 
naši hráči neztráceli bojovnost 
a nasazení a i diváci viděli, že 
s vývojem utkání nejsou smířeni. 
Zhruba od 40. minuty stabilizoval 
trenér Vaverka hráčské složení. De-
fenziva se začala opírat o zkušené 
trio Chlubna/Matušík/Kříbala Pa-
vel. Jakub Bezděk dokázal osobní 
obranou eliminovat střelce Kupu.
Telnice přestala střílet branky a na-
opak náš tým po několika brejcích 
nejdříve vyrovnal a záhy se dostal 
do dvoubrankového vedení. Telnice 
ještě vystupňovala pasivní házenou, 
kdy byla vidět i přihrávka brankáři 
na druhou stranu hřiště. Na tuto 
taktiku však již rozhodčí začali 
reagovat zdviženou pravicí a soupeř 
byl nucen nepřipraveně zakončovat. 
V jednom z rychlých protiútoků 
pak hala viděla nevídaný faul na 
střílejícího Pavla Živčice, který 
byl ve výskoku podkopnut. Hráč 
Telnice ihned inkasoval červenou 
kartu. V poslední desetiminutovce 
pak Velkomeziříčští zvýšili náskok 
na poklidných 5 branek. Diváci si 
mohli oddechnout a s chutí zazpívat 
vítězný „Vysoký jalovec“, tradičně 
pod vedením Martina Janíčka. Příš-
tí neděli zajíždíme na hřiště favorita 
do Hustopečí, který překvapivě pro-
hrál na hřišti Maloměřic a přepustil 
nám první místo v tabulce.
Sestava, branky: Kotík – Chlubna 
(9/1), Večeřa (8), Bezděk (3), Živčic 
(3), Kaštan Jiří (3), Matušík (2), 
Kříbala Petr (2), Raus (1), Šidlo 
(1), Homola, Stávek, Necid, Kří-
bala Pavel

JM liga
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Juliá-
nov B 34:24 (16:10)
Sestava, branky: Poul – Stávek (6), 
Buchta (4), Homola (4), Bezděk (3), 
Kaštan Petr (3/1), Kaštan Jiří (3), 
Rosa (2), Kříbala Petr (2), Raždík 
(2), Necid (2), Babáček (2), Fischer 
Ladislav.                                 -nav-

Junioři
Volejbalisté Ostravy v prvním kole, 
stejně jako naši hráči, dvakrát zví-
tězili, a tak se již ve druhém kole 
utkaly dva dosud neporažené celky. 
Domácí v prvním zápase vyhráli 
rozdílem třídy, druhý byl mnohem 
vyrovnanější, šťastnější však byli 
opět domácí.
VK DHL Ostrava – Sp. VM 3:0 
a 3:1
sety (14, 19, 22) a (20, 23, – 25, 27)
Petr Juda ve stručném hodnocení 
naznačil, že se našim borcům 
tentokráte příliš nedařilo v úto-
ku, markantní to bylo zvláště ve 
druhém zápase, kdy naši hráči po 
většinu času vedli, ale v rozhodu-
jících chvílích je zastavily hlavně 
nepřesnosti. Pochválil však výkon 
především mladičkého Uchytila 
a rovněž navrátilce Novotného.
Za týden v sobotu od 11.00 a 15.00 
se naši hráči utkají s celkem Hradce 
Králové.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Dvořák, Kameník, 
Uchytil, Minář, Novotný

Zbývající výsledky: Hradec – 
Nový Jičín – 2:3, 3:2; Brno – ČZU 
Praha – 3:0, 3:1

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 2. dvoukole:

1. DHL Ostrava 4 4 0 12:3 8
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 4 2 2  7:8 6
3. Slavia Hradec Králové 4 2 2  8:10 6
4. volleyball cz.ČZU Praha B 4 1 3  6:9 6
5. TJ Nový Jičín 4 1 3  7:11 5
6. Volejbal Brno 2 0 0  6:1 4
7. Fatra Zlín 2 0 2  2:6 2

Muži
Muži si sice v loňské sezoně nevy-
bojovali postup do nejvyšší krajské 
soutěže na hřišti, přesto byla jejich 
př ihláška do krajské jedničky, 
možná i s ohledem na reorganizaci 
soutěže, kladně vyřízena, a tak 
hned v prvním kole mohli nastoupit 
k regionálnímu derby s odvěkým 
rivalem z okresního města. Po dvou 
naprosto rozdílných zápasech se na-
konec obě mužstva rozešla smírně.
Sp. VM – Žďas Žďár A 3:1 a 1:3
sety (17, 22, – 22, 19) a (16, – 14, 
– 21, – 21)
Hráli: Havlíček, Holík, Homola, 
Villert, Hybášek, Plachetský, Tro-
jan, Bém                                 -kon-

Nové Město n. M. – Velké Mezi-
říčí 7:10
Body: Klíma Petr 3,5; Řikovský 
Aleš 3,5; Pokorný Jan 2, Klíma 
Tomáš 1
V sobotu se rozběhl nový ročník 
krajských přeborů. Odehrála se prv-
ní kola mistrovských utkání. Naše 
áčko zavítalo do Nového Města. 
Zdravotní stav naší současné jed-
ničky Pokorného nebyl ideální, tak 
jsme odjeli na zápas v pěti lidech. 
Pro případ střídání byl nachystaný 
náš současně nejlepší dorostenec 
Jan Kampas. Podpořit naše družstvo 
přijel hráč velkomeziříčského klubu 
Ivan Bednář, a tím vytvořil tu správ-
nou atmosféru v zápase, která měla 
vliv na konečný výsledek.
Do Nového Města jsme jeli vyhrát, 
ale nebylo to nic jednoduchého. 
Domácí byli dobře připraveni a dost 
nás trápili. Tahali jsme se o výsledek 
a po tříhodinové bitvě jsme zvítězili. 
Po úvodních čtyřhrách byl stav 1:1, 
těsný výsledek vydržel až do stavu 

7:8 pro naše družstvo. To už se roz-
jížděly poslední dvouhry. Řikovský 
doslova smázl domácího střídajícího 
hráče 3:0 a poslední vítězný desátý 
bod uhrál v dramatickém zápase 
Petr Klíma, který porazil domácího 
Smolíka 3:2 na sety. Zároveň se 
hrála úplně poslední dvouhra, ve 
které bojoval Tomáš Klíma a za 
stavu 2:2 na sety byl zápas přerušen 
a nedohrán, protože už jsme dosáhli 
kýženého desátého bodu. Nejlepší 
výkon předvedl Petr Klíma, kterému 
k plnému bodovému zisku chybělo 
málo v podobě tří neproměněných 
mečbolů proti nejlépe hrajícímu 
domácímu hráči Vaňkovi.
Příští dvoukolo se hraje za 14 dní 
také venku, a to v Panské Lhotě a ve 
Vladislavi. Tuto sobotu nás čeká 
pohárové utkání proti Lhotkám. 
Zápas začne ve 14 hodin na střední 
škole řemesel a služeb.         -pk-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Hrotovice A 6:10
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 1, Musil 1, Nevrtal 0,5  -ach-

Krajský přebor Vysočiny
PSJ Jihlava B – Spartak VM A
2635:2596 * 5:3
Korbel J. 432:453 Starý J.
Benedikt R. 447:413 Baloun V.
Korbel V. 420:440 Lavický B.
Smejkal T. 421:440 Krejska R.
Valík T. 451:407 Lavický J.
Matějíček D. 464:443 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Spartak VM B – BOPO Třebíč B
1631:1758 * 0:6
Kováč Z. 387:417 Šplíchal P. 
  ml.
Lavický F. 414:455 Franc Z.

Kamenský D. 393:438 Šplíchal P.
Starý J. 437:448 Frantík J.
Spartak VM C – Nové Město 
na Moravě C
1573:1597 * 2:4
Bača J. 404:359 Jonák J.
Weiss V. 422:414 Laštovička J.
Mátl J. 376:407 Loučková R.
Lavický A. 371:417 Holeček M.

Sdružený krajský přebor
dorostu

CHJK Jihlava – Spartak VM
993:1018 * 2:2
Žaloudek P. 358:338 Trnka J.
Karel M. 351:329 Dycha J.
Kopřiva D. 284:351 Mička J.

-sta-

Říjen 2009
So 10. 10. 14.45 – 16.15
Ne 11. 10. 12.45 – 14.15
So 17. 10. 14.45 – 16.15
Ne 18. 10. 12.45 – 14.15
So 24. 10. 12.30 – 14.00
Ne 25. 10. 12.45 – 14.15
St 28. 10. 14.45 – 16.15
Čt 29. 10. 10.00 – 11.30
Pá 30. 10. 10.00 – 11.30
So 31. 10. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Program na tento týden:
Středa 7. 10. 2009 HHK VM 
– HC Světlá 
n. S., utkání 
zač íná v 18 
hodin (ZS Vel-
ké Meziříčí)
Neděle 11. 10. 
2009 HC Uherský Ostroh 
– HHK VM, utkání začíná 
v 17 hodin

FC VM B – Bohdalov 0:1
Střelec: 21. Křesťan. Rozhodčí: 
Nenadál. ŽK: 1:3 ČK: 0:1 (62. 
Doležal). Diváci: 100. Poločas: 0:1. 
Sestava FC VM B: Kučera – D. In-
vald (46. Veselý), Kružík, Souček, 
Netolický – Vyskočil, Pól, Trnka, 
Němec (46. Smejkal) – Kaf ka, 
Beran. 
Benfika prohrála s Bohdalovem 
naprosto nečekaně. Byl to pro 
mnohé šok. Domácí měli několik 
šancí, kterých nedokázali využít. 
Odplata přišla v podobě gólu Křes-
ťana. Druhý poločas přinesl soupeři 

šanci na zvýšení skóre, ale Kučera 
zasáhl včas.

-fcvm-
1. Rapotice 9 7 0 2 24:9 21
 2. Nová Ves 9 6 1 2 17:12 19
 3. Budišov-Nárameč 9 5 3 1 19:8 18
 4. Náměšť n. O.-Vícenice 9 5 3 1 19:10 18
 5. Rantířov 9 5 2 2 16:9 17
 6. Stonařov 9 4 3 2 23:13 15
 7. Bohdalov 9 4 1 4 11:12 13
 8. Přibyslavice 9 3 2 4 15:16 11
 9. Šebkovice 9 3 2 4 18:22 11
10. V. Meziříčí B 9 2 4 3  9:11 10
11. Kouty 9 3 1 5 14:20 10
12. Štoky 9 1 2 6  7:19 5
13. Křižanov 9 1 2 6 11:29 5
14. Třešť 9 1 0 8  7:20 3

Na snímku nová posila áčka mužů – záložník Miloš Netrda (1988) 
z FC Vysočina Jihlava. Ve Velkém Meziříčí je do konce roku na 
hostování. V neděli hrál výborné utkání, nebezpečně centroval 
a zahrával rohové kopy, v 67. minutě jeho tvrdou střelu jen 
s námahou vyrazil brankář hostí Krajča.               Foto: -fcvm-

Foto: archiv Ski VM




