
14. října 2009 Ročník XX. číslo 36 Cena: 9 Kč

Založeno roku 1919

Upozornění 
pro čtenáře
Následující číslo týdeníku 
Velkomeziříčsko vyjde příští 
týden 21. října a další až za 
čtrnáct dní, tedy 4. listopadu. 
O státním svátku 
28. října
nevycházíme!

Kam 
za zábavou?
Skupina 
Renovace slaví 
30. výročí 
Již t uto sobotu 17. ř íjna 
od 19.30 v kulturním domě 
v Netíně

Nenechte 
si ujít v kině 
Jupiter club
Záznam jazzové opery Miloše 
Formana
Dobře placená 
procházka
ve středu 14. října v 19.30 

Novou českou komedii
Muži v říji
v pátek 16. října v 19.30

Koncert 
Věry Špinarové 

23. října v Jupiter clubu 
Poslední lístky v prodeji!

Příště čtěte 
v našem 
týdeníku
Rozhovor s průkopníkem asis-
tované reprodukce lékařem 
Ladislavem Pilkou, který ne-
dávno navštívil Křižanov.

Avizní okénko připravila 
Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí si nechalo prověřit lípy na náměstí. Výsledek 
určí jejich provozní bezpečnost. Měření odhalí ty defekty stromů, které 
mohou způsobit ohrožení majetku, života či zdraví osob, jež se v jejich 
blízkosti pohybují. 

„Výsledky zatím nemáme. Odborníci totiž musejí naměřené hodnoty 
nejdříve přepočítat. Až je budeme mít, samozřejmě s nimi veřejnost se-
známíme,“ informuje starosta František Bradáč a uvádí, že prověření od 
odborné fi rmy Bezpečné stromy si Velké Meziříčí objednalo na základě 
událostí v jiných městech, kde došlo k pádu stromů a v té souvislosti 
i k úrazům či smrtelným zraněním. „Měli jsme obavy, v jakém stavu 
jsou ty naše lípy na náměstí, protože je to hodně exponovaná a tedy 
nejrizikovější oblast,“ dodává starosta s tím, že v jiných částech města 
stav stromů posuzuje zdejší odbor životního prostředí, případně společně 
s dalšími odborníky. Ti pak rozhodnou o odstranění narušených stromů, 
jejich obměně, nové výsadbě apod.

Odborní pracovníci proměřovali lípy v pondělí 5. října. Provozní bez-
pečnost stromů stanoví metodou tahové zkoušky. Ta není destruktivní, 
měřeného jedince nijak nepoškozuje.           (Pokračování na straně 2.)

Odborníci označí 
nebezpečné lípy

Sociální zařízení různého druhu 
po celé České republice otevřela 
své dveře veřejnosti minulý týden. 
Probíhal totiž Týden sociálních 
služeb. Zařadila se i zařízení na 
Velkomeziř íčsku. Zájemci tak 
mohli ve Velkém Meziříčí zavítat 
například do domova pro seniory, 
do domu s pečovatelskou službou, 
do stacionáře Nesa, jenž z důvodu 
rekonstrukce objektu pořádal den 
otevřených dveří v netradičním 
prostoru na náměstí, a do dalších. 
(Jmenovaným zařízením jsme se po-
drobněji věnovali v několika před-
chozích číslech našeho týdeníku.)

Možnost seznámit se s životem 
v prostorách renesančního zámku 
nabídl 7. a 8. října i Ústav sociální 
péče (ÚSP) Křižanov, jehož zřizo-
vatelem je kraj Vysočina. Ten patří 
mezi zařízení s celoročním pobytem 
pro děti od tří let, mládež a dospělé 
s mentálním postižením a s přidru-
ženými a kombinovanými vadami. 
Ústav má v současné době celkem 
sto čtyřicet devět klientů, mužů 
i žen od čtyř do jedenašedesáti let. 
O ně pečuje pětadevadesát pracov-
níků, kteří jim zajišťují služby jako 
ošetřovatelskou péči, výchovu, cel-

Seznámení se sociální péčí
nabídl i Křižanov

kovou rehabilitaci, sociální službu 
a vzdělávání. Všichni z klientů jsou 
mentálně retardováni od lehké až po 
nejtěžší formu postižení. Převážná 
většina jich tak je nesvéprávných 
a asi čtvrtina imobilních. 

Zařízení navštívil 
i jeho první ředitel
Na opravené prostory ústavu 

i chod zařízení a novinky v něm 
se přišlo ve středu a ve čtvrtek 
minulý týden podívat mnoho zá-
jemců. Většina klientů brala akci 
jako zajímavé zpestření dne a ná-
vštěvy přátelsky vítala. Mnozí se 
rádi pochlubili svými opravenými 
a pastelově vymalovanými, útul-
nými pokojíky s novým nábyt-
kem, televizí či rádiem. Někteří 
se věnovali programu jako třeba 
práci v terapeutických dílnách. 
V ústavním parku probíhala také 
hipoterapie a canisterapie, což je 
metoda využívající pro léčebné 
účely koní a psů. Slunečný a teplý 
podzimní den pobytu venku nad-
míru přál. Pro některé však byl až 
dost rušný a náročný, takže mnozí 
klienti odpočívali v soukromí. 

(Pokračování na straně 3.)

Rolls Royce mezi klavíry. To je mistrovské koncertní křídlo Petrof 
Mistral I., jímž se od uplynulého týdne může pyšnit zdejší základní 
umělecká škola (ZUŠ). Že jde o špičkový hudební nástroj, není pochyb 
už jenom vzhledem k jeho ceně – škola ho pořídila za něco málo přes 864 
tisíc korun, ovšem nový přijde na zhruba dva miliony korun. Ten, který 
Velkomeziříčští mají od minulé středy v koncertním sále ZUŠ, je devět 
let starý, ale jeho stav tomu nenapovídá. „Dá se říct, že je vpodstatě skoro 
nový,“ upřesnil klavírník Josef Gadas, který černé křídlo do Velkého 
Meziříčí přivezl až z Itálie, „a může vám ho závidět leckterá konzervatoř,“ 
podotkl vynikající šestatřicetiletý klavírista Jan Jiraský (viz foto vlevo), 
jenž na nástroj u příležitosti slavnostního uvedení do provozu zahrál. 

(Pokračování na straně 6.)

V umělecké škole uvedli do provozu špičkový klavír

Mistrovské koncertní křídlo bylo slavnostně uvedeno do provozu v ZUŠ ve Velkém Meziříčí ve středu 7. října 
2009. Zahrál na ně profesor brněnské JAMU Jan Jiraský (na snímku).                                   Foto: Iva Horká

Slavnostní poklepání kamene odstartovalo výstavbu 
nového domova pro seniory v Čechových sadech ve 
Velkém Meziříčí. Ten by měl vyrůst vedle stávajícího 
domu s pečovatelskou službou přibližně za rok a čtvrt. 
Klienti ze stávajícího objektu na Hornoměstské ulici 
by se do nového měli přestěhovat na přelomu roku 
2010/2011. 

Investorem je kraj Vysočina, který hradí třicet 
procent nákladů, na tu větší část – tedy 70 procent – 
přispěje stát. Celkem si stavba vyžádá 99,5 milionů 
korun. Pozemky pro nový objekt poskytlo město 

Stavba domova seniorů začala

Velké Meziříčí. Svůj domov tam najde 94 klientů, a to 
přednostně z našeho kraje. 

Z a h áje n í  s t avby,  k t e r ou  bu de  p r ová dě t 
PKS INPOS a. s. Žďár nad Sázavou, se slavnostním 
poklepáním kamene se konalo záměrně v týdnu, kdy 
probíhal Týden sociálních služeb. Zúčastnili se ho jak 
zástupci kraje, města, domova pro seniory, tak minis-
terstva práce a sociálních věcí či poslanci, senátorka 
a další pozvaní hosté.

(Pokračování na straně 6.)

Základní kámen poklepávají (zleva) starosta Velkého Meziříčí František Bradáč, hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek a náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek.                                   Foto: Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města 
ze 7. 10. 2009

1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věc-
ného břemene – uložení nového kabelu VN do pozemku města parc. 
č. 2200/11 – v lokalitě ul. Karlov, k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch 
E.ON ČR s právem provozování, údržby a oprav na dobu určitou po 
dobu trvání stavby. Rada města dále souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – uložení kabelů VN 
do pozemků města parc. č. 6400/1, 6399/1 a 5783/38 v k. ú. Velké Me-
ziříčí, ul. Třebíčská ve prospěch E.ON ČR, a. s. s právem provozování, 
údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání stavby

2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 153 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov
 Rozdělení: 153 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace Hrbov
    – navýšení nákladů z důvodu většího
    rozsahu díla
b) Zdroj:  18 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
 Rozdělení:  18 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace před ZŠ Mos-
    tiště vyvolaná stavbou nového mostu –
    větší rozsah díla
c) Zdroj:  15 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení:  15 tis. Kč – § 3639 automatické dopouštění vody do
    kašny na náměstí – fi rma Enviro
d) Zdroj:  89 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení:  89 tis. Kč – § 2212 opatření vybudovaná na stavbě
    spojovacího chodníku Bezručova – Druž-
    stevní (osazení zábradlí + prodloužení
    spojovacího kabelu VO)
e) Zdroj:  3 tis. Kč – § 2310 rezerva na členský příspěvek SVaK
 Rozdělení:  3 tis. Kč – § 3639 montáž vodoměru k veřejným WC
    na Rozkoši
f) Zdroj:  50 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m. č. Olší nad
    Oslavou
g) Zdroj:  69 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení:  69 tis. Kč – § 6171 instalace sněžných zábran na střeše
    spořitelny
h) Zdroj:  12 tis. Kč – § 3322 rezerva na kulturní památky
 Rozdělení:  12 tis. Kč – § 3322 posouzení opravy fasády budovy
    Jupiter clubu z důvodu přihlášení do
    programu Regenerace památkové zóny
ch) Zdroj: 5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 odměna autorovi za přípravu
    publikace „Historie sportů ve Velkém
    Meziříčí“ u příležitosti 120 let od pode-
    psání smlouvy o vzájemné pomoci a spo-
    lupráci mezi Českým klubem velocipe-
    distů a Obcí sokolskou Velké Meziříčí

3. Rada města souhlasila na návrh bytové komise s prodloužením nájem-
ního vztahu k bytu na ulici V Jirchářích a v ulici U Světlé.
Rada města dále souhlasila s přidělením jednoho bytu v DPS na ulici 
Zdenky Vorlové 2001 a s přidělením jednoho bytu v DPS na ulici 
Strmá ve Velkém Meziříčí.

4. Rada města souhlasila se zavedením linky MHD – SKI BUS ve Velkém 
Meziříčí na trase: Autobusové nádraží, Oslavická (škola), Hornoměst-
ská, Zámecké schody, Novosady, Bezděkov, Fajtův kopec. Provoz 
SKI BUSU bude pouze po dobu jarních prázdnin – tj. v termínu od 
8. 2. 2010 do 12. 2. 2010. Provoz SKI BUSU bude omezen provozem 
lyžařského vleku.
Odjezd z autobusového nádraží: 9.00 12.00 14.25 17.00 19.30
Odjezd z Fajtova kopce: 9.25 12.30 14.55 17.30 19.45

5. Rada města vydává nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009, kterým 
se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob 
a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komu-
nikací v zimním období. Podrobnosti budou zveřejňovány postupně 
v samostatných příspěvcích.

6. Rada města vzala na vědomí materiál týkající se posouzení mož-
nosti šikmého stání po vnějším obvodu náměstí ve Velkém Meziříčí 
a rozhodla, že šikmé stání po vnějším obvodu náměstí nebude reali-
zováno.

7. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových 
prostor v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Pronájem 
nebytových prostor od 1. 1. 2010.

8. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů udělila předchozí souhlas 
Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci s přijetím 
účelově určeného daru – fi nanční částky 5 tis. Kč pro pracoviště 
Čechova 1523/10.

9. Rada města souhlasila, aby provozovatelem nových veřejných WC na 
ulici Rozkoš ve Velkém Meziříčí byly Technické služby VM s. r. o.

Ing. František Bradáč, starosta města

Vedení města se domluvilo s jed-
natelem společnosti Hřiště s. r. o. na 
dokončení většiny hřišť ve Velkém 
Meziříčí do konce roku 2009.

„Závěrem jednání s jednatelem 
společnosti Hřiště s. r. o. ing. Fuxou 
bylo, že do konce roku budou hoto-
vá hřiště na ulicích Nová, Čechova, 
Nad Jordánkem, Hliniště, Horno-
městská a Bezručova. Pouze hřiště 
na ul. Oslavická bude dokončeno 
do konce května 2010,“ upřesňuje 
starosta města František Bradáč.

Jak jsme již informovali, část 

podniku DIRECT MEDIA s. r. o., 
která vyhrála výběrové řízení na 
stavbu sítě dětských hřišť, byla 
odkoupena fi rmou Hřiště s. r. o. 
Regionální rada regionu soudrž-
nosti Jihovýchod si vyžádala právní 
posouzení, na jehož základě bylo 
stanoveno, že fi rma Hřiště s. r. o. 
může pokračovat ve výstavbě.

Dne 29. 9. 2009 byla tedy fi rma 
Hřiště s. r. o. vyzvána k pokračová-
ní započatých prací.

Veronika Poulová, pracovnice
veřejných vztahů MěÚ Velké Meziříčí

Většina hřišť by měla být dokončena
ještě v letošním roce

Osm hříšníků doplatilo na porušení dopravních 
předpisů a zaplatilo pokutu za rychlou jízdu. Ukáza-
ly to výsledky prvního měření rychlosti vozidel ve 
Velkém Meziříčí, které proběhlo v posledním týdnu 
měsíce září. Prováděla je městská policie společně 
s třebíčskou fi rmou, od níž si město tuto službu pro-
najímá.

Ač byl měřený úsek viditelně označen, mnozí na 
to zřejmě vůbec nedbali. Během čtyř hodin měření 
tak policie uložila pokuty ve výši jedenáct a půl tisíce 
korun. Podělilo se o ně osm řidičů. Těch, kteří ohro-
žují bezpečnost svou i ostatních tak bylo víc než dost. 
„Městská policie vybrala dvě lokality. Třebíčskou 
ulici, kde během měření projelo dvě stě třicet aut. Ve 
třech případech zaznamenala překročení povolené 
rychlosti,“ uvedl místostarosta města Josef Komínek. 
Další lokalitou, kam se měření přesunulo, pak byly 
Čechovy sady. Zde policie za stejný přestupek po-

kutovala řidičů dokonce pět. V celé lokalitě je navíc 
zóna s povolenou rychlostí třicet kilometrů v hodině. 
„V jednom případě byla překročena rychlost ze třiceti 
až na sedmapadesát,“ podotkl Josef Komínek s tím, že 
tento dopravní přestupek odlehčil řidičově peněžence 
o dva a půl tisíce korun.

„Určitě akci zopakujeme ještě letos, jednou či 
víckrát, to záleží na dohodě,“ dodal místostarosta. 
Lokality měření se budou měnit stejně jako doba mě-
ření. „Pro nás je to takhle lepší, než kdyby si zařízení 
na měření rychlosti mělo město samo koupit. Stojí 
totiž kolem tři čtvrtě milionu korun. Raději si je takto 
několikrát do roka pronajmeme,“ podotkl starosta 
František Bradáč. Hodina pronájmu měření totiž stojí 
kolem devíti set korun. První tři hodiny město platilo, 
čtvrtá byla zdarma. Vzhledem k vybraným více než 
jedenácti tisícům korun vyšly náklady měření na asi 
tři tisíce.                                           Martina Strnadová

Žďárský rodák Jan F. Šašek (1836) přišel do Velkého Meziříčí v roce 
1869. Spolu se svou manželkou Anežkou, rozenou Frýbovou, koupili 
dům č. p. 12 poblíž kostela. Zde si zřídili nejdříve knihkupectví, později 

tiskárnu a posléze, roku 1879, vy-
davatelství.

Svoje vydavatelství pojal Šašek 
poměrně velkoryse. Za pomoci 
schopných redaktorů začal vydá-
vat první učitelský časopis – čtr-
náctideník Národ a škola (1879) 
a kritickou revui Literární listy, jež 
měly značný význam pro českou 
literaturu. V roce 1882 byl založen 
samostatný měsíčník Vesna, kam 
přispívali Karolina Světlá, Alois 
Jirásek, K. V. Rais, Tereza Nová-
ková a další. Z iniciativy Františka 
Dlouhého, redaktora Vesny i Lite-
rárních listů, byla ve stejném roce 
založena Šaškova Moravská laciná 
bibliotéka, v níž vycházela většina 
prací moravských autorů. Vydávala 
se též beletrie přeložená z jiných 
jazyků, hlavně slovanských. Kromě 
toho se v tiskárně tiskly učebnice, 

tiskopisy a další materiály pro různé objednavatele. V tomto období roz-
machu však Jan Florian Šašek dne 11. 10. 1889 zemřel. Firmu po něm místo 
nezletilého syna vedla vdova Anežka společně s bývalým zaměstnancem 
Františkem Frgalem, který se stal 
později jejím druhým manželem. 
Syn Alois Šašek navázal v roce 
1904 na činnost svého otce a v pro-
vozu vydavatelství pokračoval. 
Tiskárna dokonce dva roky tiskla 
i časopis Květy, jehož redaktorem 
byl od roku 1899 Vladimír Čech, 
tchán Aloise Šaška.

Během druhé poloviny 20. století 
tiskárna sice několikrát změnila 
název, v domě č. p. 12 však existuje 
dodnes. My si připomeneme něko-
lik výročí, která připadají na letošní 
rok. Je to jednak příchod J. F. Šaška 
do Velkého Meziříčí (1869), zřízení 
vydavatelství (1879), smrt J. F. 
Šaška (1889). Roku 1894 tiskárna 
vyhořela. Přitom byl zničen původ-
ní renesanční štít a budova dostala 
dnešní podobu.     Marie Ripperová

Osm řidičů zaplatilo za překročení rychlosti

Jan Florian Šašek a jeho tiskárna letos slaví několik výročí

Občané Velkého Meziříčí mají 
jasno v tom, kde má město slabinu. 
Nejpalčivějším problémem je podle 
nich přetížená doprava na hlavních 
komunikacích ve městě, a tak po-
žadují, aby vedení radnice průjezd 
městem omezilo, přinejmenším ka-
mionům. Starosta Velkého Meziříčí 
František Bradáč (KDU-ČSL) však 
tvrdí, že město nemůže a ani nemá 
možnosti k tomu, aby dopravu na 
důležitých tepnách regulovalo.

„Situace na hlavních komunika-
cích ve městě je v některých chvílích 
tragická. Rádi bychom zabránili 
vjezdu kamionů, ale silnice č. II/602 
slouží jako odklonová trasa dálnice 
D1 a s tím nejsme schopni nic dělat. 

Na dopravní problémy ve Velkém Meziříčí 
město nestačí

Na dálnici se staví protihluková stě-
na, jsou tam zúžené pruhy a snížená 
rychlost, proto se tvoří kolony a ři-
diči sjíždí na 141. km v domnění, že 
průjezdem města ušetří pár minut. 
Opak je však pravdou,“ vysvětluje 
důvod rostoucí nespokojenosti 
občanů starosta František Bradáč. 
V současné době může mít vliv na 
tuto situaci i uzavřený sjezd na 146. 
km. „Nutno podotknout, že v úseku 
dálnice u Velkého Meziříčí jsou 
instalovány tři mýtné brány a je 
pravděpodobné, že se řidiči sjezdem 
z dálnice chtějí vyhnout placení 
mýtného,“ doplňuje starosta.

Zakázat nebo omezit průjezd 
městem vedení radnice nemůže. 

Silnice II/360 a II/602, patří usnese-
ním krajského zastupitelstva z květ-
na roku 2006 do páteřní sítě silnic 
kraje Vysočina. Silnice č. II/602 
slouží zároveň jako odklonová trasa 
dálnice D1 v úseku od Jihlavy až po 
hranice kraje Vysočina

V případě, že by Velké Meziříčí 
mohlo regulovat dopravu ve svých 
ulicích, znamenalo by to velké 
dopravní problémy pro celý region. 
Uvedené komunikace jsou svým 
charakterem a blízkostí s dálnicí D1 
základními a rozhodujícími spojení-
mi a zabezpečují propojení mezi jed-
notlivými okresy uvnitř i vně kraje.

Veronika Poulová, pracovnice 
veřejných vztahů MěÚ VM

Odborníci označí nebezpečné lípy
(Pokračování ze strany 1.) „Je zalo-
žena na principu umělého zatížení 
stromu, zjištění jeho reakce a poté 
následného přepočtení naměřených 
hodnot na referenční zatížení vich-
řicí o síle 32 metrů za sekundu,“ 
vysvětlil jeden z odborníků prová-
dějících měření Luděk Praus a po-
psal postup. Podle něj se v prvé řadě 
provede zátěžová analýza. „Z foto-
grafi e stromu, z jeho výšky a dalších 
rozměrů vypočteme napětí na stro-
mě, bude-li na něj foukat vichřice,“ 
upřesňuje L. Praus. Inklinometrem 
lze změřit odolnost stromu proti 
vyvrácení na základě reakce koře-
nového systému. Elastometrem zase 
odolnost kmene proti zlomení. Po 
zhodnocení reakcí jedince pak lze 
určit, jak se daný strom bude chovat 
při náporu vichřice. Výpočet bez-
pečnostního koefi cientu stromu sta-
noví procento jeho bezpečnosti vůči 
vichřici. Na základě toho odborníci 
označí stromy, které jsou havarijní. 
Poznají ty s narušeným kořenovým 
systémem, s poškozeným kmenem 
vyhnilým natolik, že už by to bylo 
nebezpečné.      Martina Strnadová

Luděk Praus připevňuje ke kmeni lípy elastometr na změření odolnosti kmene proti zlomení.
Foto: Martina Strnadová

Město koupí 
novou váhu

Sedm set tisíc korun bude stát 
nová váha, kterou město Velké 
Meziříčí zakoupí na skládku ko-
munálního odpadu. Letní přívalové 
deště a velká voda starou váhu 
vyplavily. 

Zařízení k vážení vozidel, která 
na skládku zajíždějí, je více než 
deset let staré. Již v minulosti dvě-
ma opravami prošlo a další proto 
odborníci nedoporučili. „Tato 
oprava by byla podstatně dražší. 
Do váhy se totiž naplavily bahno, 
voda a nečistoty, a tím ji zcela zlik-
vidovaly,“ vysvětlil místostarosta 
Josef Komínek.

Fasáda Jupiter clubu 
se asi dočká opravy

Opravit fasádu budovy Jupiter 
clubu na náměstí hodlá město Velké 
Meziříčí. Vyčlenilo proto dvanáct 
tisíc korun na zpracování studie, jak 
s fasádou naložit. „Chtěli bychom na 
to čerpat dotaci z programu regene-
race městských památkových zón,“ 
podotkl starosta František Bradáč. 
Je to zcela namístě, protože objekt 
je přímo v centru velkomeziříčské 
památkové zóny. Tato možnost však 
platí pouze pro jednu ze dvou budov 
Jupiter clubu, a to pro starší z nich, 
v níž je restaurace.

Plánovaná oprava fasády také 
nikterak nesouvisí se zamýšlenou 
rekonstrukcí vnitřních prostor 
kulturního zařízení, o které jsme 
v našem týdeníku psali nedávno.

Martina Strnadová

Šaškova tiskárna po požáru v roce 
1894. Foto: archiv muzea VM

Jan Florian Šašek.
 Foto: archiv muzea VM
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Seznámení se sociální péčí…
(Pokračování ze strany 1.) Mezi 
zájemci o prohlídku zařízení se ob-
jevili například bývalí zaměstnanci 
ústavu a také kolegové z podobných 
zařízení. Nechyběla návštěva z kra-
je Vysočina či obyvatelé Křižanova 
a okolí včetně dětí ze škol. „Nejvíc 
mě potěšila návštěva prvního ředi-
tele tohoto ústavu Ludvíka Kafky. 
Dokonce si dal tu práci, že vyhledal, 
přinesl a věnoval nám pozvánku na 
vůbec první dětskou besídku, jež 
tady proběhla v roce 1962,“ sděli-
la ředitelka ÚSP Křižanov Marie 
Bartošková a dodala, že L. Kafka 
v tamním ústavu začínal s jeho 
vznikem v roce 1960. Tehdy v něm 
pobývalo pětadvacet klientů, o něž 
se staraly řádové sestry. Ludvík 
Kafka byl mimo to prvním ředite-
lem i v tehdejším domově důchodců 
ve Velkém Meziříčí a v Mitrově. 
Proto v minulém týdnu v rámci dne 

otevřených dveří navštívil i vel-
komeziříčský domov pro seniory. 
„Tenkrát všechna tři zařízení patři-
la pod okresní správu ústavu soci-
álních služeb,“ vysvětlil L. Kafka. 
I po letech v ústavu 
se lze osamostatnit
Počet klientů postupně narůstal 

a nejvíce v historii jich v ústavu 
pobývalo sto osmdesát. Původně 
byla jejich věková hranice omeze-
na pouze do šestadvaceti let, což 
dnes už neplatí. S tím také souvisí 
plány do budoucna, které prozradila 
ředitelka. „Hodláme řešit bydlení 
klientů. Chtěli bychom pro ně vy-
budovat v parku domečky, kde by 
mohli samostatně žít. A my bychom 
jim poskytovali zázemí,“ vysvětlila 
M. Bartošková s tím, že příprava 
klientů pro život v běžné společ-
nosti je tak nejdůležitějším úkolem. 

Na Vysočině 
začala učit
lektorka

francouzštiny
Od pondělí 5. října působí ve 

třech městech Vysočiny lektorka 
francouzského jazyka. Djemila 
Djeddaoui bude učit středoško-
láky v Havlíčkově Brodě, Jihlavě 
a Velkém Meziříčí. Roční pobyt 
Francouzky Djemily Djeddaoui 
v našem regionu je konkrétním vý-
sledkem spolupráce kraje Vysočina 
a francouzského regionu Champag-
ne-Ardenne.

Djemila Djeddaoui se narodila 
v Alžírsku v oblasti Sahary a jako 
malá se s rodinou přestěhovala do 
Francie. Nejdříve žila a studovala 
v Paříži, nyní pracuje pro regi-
on Champagne-Ardenne. Během 
své pedagogické kariéry působila 
v mnoha zemích po celém světě, 
například v Mexiku, USA, Domi-
nikánské republice nebo Izraeli. 
Česká republika, resp. kraj Vyso-
čina je jejím prvním pracovním 
působištěm ve střední a východní 
Evropě. „Nabídku vyučovat fran-
couzštinu v kraji Vysočina jsem se 
rozhodla přijmout hlavně ze dvou 
důvodů. Jednak je to moje práce 
učit studenty v zahraničí a jednak to 
byla velice zajímavá nabídka. Zatím 
jsem totiž neměla příležitost stře-
doevropské studenty poznat. Jsem 
zvědavá na jejich přístup ke studiu, 
jejich motivaci k výuce cizích jazyků 
a na jejich znalosti o frankofonních 
státech,“ řekla po svém příjezdu na 
Vysočinu Djemila Djeddaoui.

Lektorka se vedle výuky fran-
couzštiny na středních školách 
bude podílet také na vzdělávání 
pedagogických pracovníků v rámci 
odborných seminářů, které bude 
organizovat Vysočina Education. 
Roční pobyt lektorky uhradí kraj 
Vysočina a region Champagne-
Ardenne.               Eva Neuwirthová

Pluli se srdcem 
na dlani

Plavba po moři kolem světa byla 
tématem letošního setkání klientů 
a zaměstnanců krajských zařízení 
sociální péče, které se koná každo-
ročně pod názvem Srdce na dlani. 
Klienti krajských domovů pro 
seniory a ústavů sociální péče si 
nacvičili a na krajském úřadě před-
vedli taneční a hudební vystoupení 
inspirované kulturou různých pří-
mořských států. Kromě toho si jed-
notlivá zařízení připravila ukázky 
vlastních výrobků, ochutnávky jídel 
nebo cizokrajné výstavky. Letošní 
setkání klientů sociálních zařízení 
se uskutečnilo v rámci celostátní 
akce Týden sociálních služeb, kte-
rou organizuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb. 
„Od pondělí 5. října probělo v kraji 
Vysočina více než 50 různých akcí, 
které měly veřejnosti ukázat, jaké 
činnosti se v sociálních službách 
zabezpečují, pro koho se služby 
poskytují, v čem svým klientům po-
máhají, jakým způsobem, kdo se na 
pomoci podílí a s jakým zázemím,“ 
uvedl krajský radní Petr Krčál. 

Na území kraje Vysočina působí 
přibližně 270 zařízení sociálních 
služeb s více jak 2000 zaměstnanci, 
přičemž kraj Vysočina zřizuje 22 
sociálních zařízení (Psychocentrum 
– manželská a rodinná poradna, 9 
ústavů sociální péče, 12 domovů 
pro seniory). Jak dodal radní Petr 
Krčál, počet lidí, kterým sociální 
zařízení v kraji Vysočina přináší 
užitek se pohybuje v desítkách tisíc. 
Nejde pouze o přímé klienty, ale 
často jde o celé jejich rodiny, kte-
rým pomáhají řešit obtížné životní 
situace.               Eva Neuwirthová 

ÚSP Křižanov je proto zařazen 
mezi třicet ústavů v republice, jež 
mají zájem o projekt transformace 
sociálních služeb, na nějž by bylo 
možno získat evropské peníze. Dů-
kazem, že taková činnost má smysl, 
je jedna z klientek křižanovského 
ústavu. „Lucka od nás letos v lednu 
odešla přímo do běžného života. 
Je tak naší vůbec první klientkou, 
které se to podařilo,“ podotkla 
Marie Bartošková, „před časem si 
našla přítele a postupnými kroky za 
naší podpory se odstěhovala a nyní 
bydlí samostatně v bytě ve Velkém 
Meziříčí. Ale navštěvuje nás, vrací 

se k nám. Máme o ní přehled a po-
važujeme to za velký úspěch, že se 
dostala do běžného života po dva-
advaceti letech prožitých u nás.“ 
Lucie, jež má lehkou mentální 
retardaci, tedy pobývala v ústavu 
od svých osmi let, absolvovala zde 
základní a poté praktickou školu. 
Pak vypomáhala v prádelně ústavu. 
Pokud se podaří Křižanovským 
realizovat projekt transformace, 
cesta k osamostatnění klientů bude 
v budoucnu snazší. 

To ale není jejich jediný plán. 
„Kraj Vysočina pro nás zpraco-
vává projekt na úpravu ústavního 

parku. Takže dojde k ošetření 
a výsadbě stromů a v parku budou 
zakomponovány i prvky pro naše 
klienty, jako posezení a hrací prvky. 
Chceme vybudovat i centrum uce-
lené rehabilitace,“doplnila Marie 
Bartošková. Změnám, vylepšování 
a novinkám se ústav rozhodně ne-
brání. To s sebou nese i stálé vzdě-
lávání jeho pracovníků. Například 
v nové dánské metodě prohlubující 
biomechanickou rehabilitaci jsou 
mezi deseti proškolenými účastní-
ky v celé České republice tři právě 
z ÚSP Křižanov.  

Text a 2× foto: Martina Strnadová

Ve Velké Bíteši roste
odpočinková zahrada
nejen pro důchodce

Město Velká Bíteš začalo v letošních jarních měsících budovat vedle 
domova důchodců v Poliklinice odpočinkovou zahradu. Na místě bývalé 
zahrady rodinného domu vyrostla letos pergola a záhony okrasné zeleně. 
Původní záměr, který určoval konec stavby na letošní podzim, se nezda-
řilo naplnit. „Stavba stála v průběhu léta kvůli deštivému počasí a nyní, 
když zbývá zakrýt altánek ze dvou stran a dobudovat chodník spojující 
zahradu s veřejnou komunikací, začalo opět pršet, takže se dokončení 
přesune nejspíše na jaro příštího roku“, uvedla místostarostka Velké 
Bíteše Alena Malá. 

Pergola bude osazena lavičkami, vyrobenými speciálně pro tento 
projekt a zeleň projde dokončujícími sadovými úpravami. Relaxač-
ní prostor se městu podařilo zřídit z daru 50.000 eur od italské fi rmy 
EBSTER CZ s. r. o. sídlící v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov.

Text a foto: Jitka Kočí

Nejvýraznější chorvatský spiso-
vatel dneška Miro Gavran napsal 
hry Vše o ženách a Vše o mužích. 
První z nich připravil Jupiter club 

Velké Meziříčí pro diváky minulou 
neděli a ve velkém sále ji uvedlo 
Studio dva se třemi herečkami – Ja-
nou Krausovou, Annou Šiškovou a 

Jitkou Schneiderovou. Každá z nich 
ztvárnila rovnou pět rolí, a přitom 
ne ledajakých. Byly to chromé 
babičky s příšernými čapkami na 
hlavách, obyčejné přítelkyně, se-
kretářky ve slušivých kostýmcích, 
sestry, jež se zprvu nenáviděly 
a poté usmířily, ale i předškolačky 
v růžových šatičkách s culíčky ve 
vlasech. Diváci viděli dynamickou 
hru díky překrývání jevištních 
časoprostorových scén, kdy se byt 
měnil v park, pak zase v kancelář, 
poté se protagonistky ocitly na 
hřbitově a podobně, stejně jako se 
z důchodkyň stávaly sekretářky, 
pak holčičky ze školní besídky či 
opět staré senilní babky, a tak do-
kola. Zkrátka se neustále musely 
přetransformovávat do pěti různých 
životních etap, lidských příběhů 
i charakterů, a to ve vražedném 
tempu. Přičemž nechybělo téměř 
nic, co by k životu nepatřilo – vztah 
v manželství, rodině i k dětem, 
nevěra, sex, ješitnost a pýcha, ne-
návist, žárlivost, přetvářka… 

Zajímavě byl pojatý i způsob 
vedení představení – fi kce se pro-
línala se skutečností, herečky se 
nehnuly z jeviště a během celého 
představení bez pauzy tak na pódiu 
necelé dvě hodiny hrály, neustále 
se převlékaly, líčily a podobně. Za 
skvělé výkony pak sklidily zaslou-
žený aplaus. 

Iva Horká

Vše o ženách odhalilo to podstatné

Jitka Schneiderová (vlevo) s Annou Šiškovou v představení Vše o ženách, 
které se konalo v neděli 11. 10. 2009 v Jupiter clubu. Foto: Iva Horká Jana Krausová v jedné z rolí ve hře Vše o ženách.         Foto: Iva Horká

Oznámení
Ředitelka mateřské školy Velké 

Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10, oznamuje, že od 
1. 10. 2009 má sídlo kanceláře ředi-
telství v budově Obecník, náměstí 
79/3 (v posledním patře) ve Velkém 
Meziříčí. V kanceláři sídlí rovněž 
ekonomka školy.
Úřední dny pro veřejnost a zaměst-
nance:
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
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Plout proti proudu
Čím to je, že se tolik manželů chová vůči svým manželkám povýšeně, 

bezcitně, někdy až despoticky? Že by to bylo způsobeno nastavením muž-
ského mozku? (Podle psychologů my muži prý od žen očekáváme přede-
vším stálý obdiv, nezatěžování starostmi, sex, kdy se nám zachce, a servis 
– uklizeno a uvařeno.) Nemají však svůj díl viny na situaci i biblické výroky 
typu: „ženy podřizujte se svým mužům… muž je hlavou ženy“?

Bylo by nemoudré tyto výroky smést ze stolu s odkazem na rovnopráv-
nost žen a mužů, stejně jako vydávat za věčnou platnou pravdu to, co je 
– mám za to – dobově podmíněné. Nekamenujeme přece nevěrné, třebaže 
bychom pro to našli v bibli oporu. Je pochopitelné, že citované výroky 
nesou stopy své doby. Vznikly v době, kdy muž byl tím, kdo všechno řídil. 
Žena byla tehdy pro muže pouze majetkem. Tehdejší křesťanská církev 
neměla ambice proti tomu bojovat (rovnoprávnost žen nebyla v té době 
z mnoha důvodů reálná), ale přece jen o něco usilovala. Uvnitř daného 
uspořádání křesťané pluli proti proudu a ukazovali k jiným hodnotám. Po 
Kristově vzoru především k lásce. Vzájemný vztah muže a ženy nemá být 
postaven na „vládě tvrdé ruky“, ani na panování jednoho nad druhým, ale 
na blízkosti, důvěře, soucítění, naslouchání, věrnosti, odpuštění a všeho 
dalšího, co z opravdové lásky vyrůstá.

Nevyrůstá z ní ovšem také i podřízenost? Může vůbec fungovat nějaký 
vztah, když se v něm nikdo nebude chtít druhému – žena muži, muž ženě 
– v něčem podřídit? Jsem přesvědčen, že pro každý hodnotný vztah bude 
až do skonání světa platit, že bez vzájemného podřizování, bez ochoty se 
něčeho vzdát, bez vzájemné důvěry a úcty to prostě nejde. Láska, která 
nehledá jen svůj prospěch, je základem všeho. Mít druhého rád se však 
neobejde bez našeho soustředění, fantazie a nasazení. Mnohem jedno-
dušší je nic nedělat, myslet sám na sebe, nenechat se zatěžovat starostmi 
druhých, od svého okolí čekat obdiv a nejrůznější servis. To je asi opravdu 
dnes hlavní proud. Vážím si každého, kdo má odvahu proti němu plout, 
a takovým lidem přeji hodně sil i radosti se vzájemných vztahů.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Pořad bohoslužeb
Středa 14. 10.
 7.00 Mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy
 a Kotrbovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. o. M. P.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 7.00 Mše sv. za rodiče Pickovy a celou živou a zemřelou
 rodinu. o. M. P.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Švástovu. o. M. P.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 16. 10. Památka sv. Hedviky, řeholnice
 8.00 Mše sv. za rodinu Peterkovu a Fňukalovu. o. M. P.
 Mše sv. v domově důchodců NEBUDE
16.30 Mše sv. pro mládež – za Václava Baiera, jeho rodiče,
 za rodinu Brychtovu z Kúsek. o. M. P.
Sobota 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mu-
čedníka
 7.00 Mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou a zemřelou
 rodinu Vondráčkovu a Odstrčilovu a za duše v očistci. o. M. P.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rosovu
 a Pospíšilovu, za víru, Boží pomoc a ochranu
 a za duše v očistci. o. M. P.
29. neděle v mezidobí 18. 10. – den modliteb za misie
 7.30 Mše sv. za Richarda a Anežku Šitkovy, Jana,
 Josefa a Vlastu Kotíkovy. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za živé a zemřelé z rodiny Košábkovy,
 Slabých a za duše v očistci. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. za rodinu Dvořákovu a Březkovu. o. L. Sz.
17.30 Růžencová pobožnost.
18.00 Mše sv. za Josefa Koloucha, rodiče Chylíkovy,
 sourozence, za Marii Kolouchovu a duše v očistci. o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek 16. 10. mše sv. v domově dů-

chodců nebude. V pátek bude od 14.00 
adorace Nejsvětější svátosti a od 14.00 
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smí-
ření a pokání. V 16.30 bude mše sv. pro 
mládež. V sobotu v 19.30 bude příprava 
na svatbu – I. setkání v cyklu. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele a na faře. 
Za týden bude sbírka na misie. V pátek 
16. 10. v 17.30 hodin na faře ve Velkém 
Meziříčí přednáška Olgy Kopecké-Va-
leské na téma: Přínos rádia Svobodná 
Evropa k pádu totality. Jste všichni sr-
dečně zváni.                               http://www.dekanstvivm.horacko.com

Poradna SOS opět pravidelně
Poradna SOS ve Velkém Meziříčí opět pravidelně od 14 do 16 ho-
din v kanceláři Obecního živnostenského úřadu, Náměstí 27/218, 
Velké Meziříčí. Od středy 30. 9. pravidel-
ně jednou za čtrnáct dní, a to každou sudou 
středu. Důvodem jsou personální změny na 
pozici poradce.

Českobratrská církev evangelická
Husův dům, 14. – 20. října 2009

● Ve středu od 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● Ve čtvrtek od 17 hodin – schůzka mládeže
● Neděle v 9 hodin – slavnost Díkčinění (téma – „Dobrořeč duše má
 Hospodinu“)
● Úterý od 15 hodin – schůzka dětí (biblické postavy – Josef)
● Setkání v Husově domě je otevřena všem – zveme k účasti
● V nelehkých situacích možnost osobního rozhovoru s farářem      -pj-

Ve čtvrtek 1. 10. 2009 přijeli do 
Velkého Meziříčí studenti z němec-
kého Weilheimu na výměnný pobyt 
podobně jako jejich předchůdci.

Výměnný pobyt se totiž v le-
tošním roce uskutečnil již pose-
dmnácté. V říjnu k nám přijíždějí 
studenti z Německa, v červnu 
potom odjíždějí studenti Gymnázia 
Velké Meziříčí do Německa. Vždy 
v počtu kolem 30 účastníků.

V pondělí 5. 10. je přivítal staros-
ta města František Bradáč v obřadní 
síni radnice. Studenti měli řadu 
různých dotazů i úsměvných, jako 

například, které místo ve městě se 
mu líbí nejvíce nebo zda chtěl být 
starostou již od mládí.

Pro studenty byl nachystaný na 
celý týden bohatý program s mnoha 
exkurzemi. Podívali se například do 
tanečního kurzu, do Malostránské-
ho pivovaru i POEXu. Jeli do Brna, 
kde si mohli prohlédnout hrad Špil-
berk, Kapucínskou hrobku a zhlédli 
muzikál Mozart. Viděli i Moravský 
kras. Týden zakončili v pátek 9. 10. 
večírkem v aule GVM.

Veronika Poulová, pracovnice 
veřejných vztahů MěÚ VM

Studenti z Weilheimu
přijeli do Velkého Meziříčí

Kdo je pochován na Starém hřbitově
Vladimír Čech

Narodil se 25. 10. 1848 v Peruci, jeho bratr Svatopluk Čech byl spisovatel. Do Velkého 
Meziříčí přišel roku 1875 jako učitel Rolnické školy. Později se oženil s Annou Mácovou 

a ve mlýně jejího otce Antonína na Ostrůvku č. p. 
300 (dnes součást Agromotoru) si roku 1888 zřídil 
továrnu na výrobu páleného hliněného zboží. Vy-
ráběl především kamnové kachle. Roku 1890 však 
továrna vyhořela a už nebyla obnovena.

Vladimír Čech byl také literárně činný. Kromě 
naučných článků psal pod pseudonymy i básně 
a beletrii. Od roku 1879 byl vydavatelem časopisu 
Květy, jehož redaktorem byl jeho bratr Svatopluk. 
Od roku 1899 se stal sám redaktorem a Květy se pak 
tiskly v Meziříčí. V Šaškově tiskárně tiskl také svůj 
časopis Svědomí.

Byl aktivním členem Sokola, od jeho obnovení 
v roce 1889 až do své smrti byl starostou místní 
sokolské jednoty. Za své zásluhy byl jmenován 
čestným měšťanem Velkého Meziříčí. V letech 1901 
– 1905 byl starostou města a v průběhu funkčního 
období zemřel 5. 7. 1905 v Reichengallu. Z titulu 
funkce starosty působil také jako vrchní ředitel 

městské spořitelny a předseda sboru starostů okresu Velké Meziříčí.
Velkomeziříčský okrašlovací spolek, jehož byl místopředsedou, na jeho počest vybudoval 

roku 1905 Čechovy sady v údolí, kde se rád procházel. Podle něj je pojmenována i ulice Če-
chova.                                                                                                      Marie Ripperová, foto: archiv muzea

Pohodáři se nezapřou
Občanské sdružení přátel Delfín – Velké 

Meziříčí uspořádalo první odpolední po-
sezení v klubu Delfín pro pohodáře nejen 
z našeho města. Co na nás čekalo? Příjemná 
atmosféra při čajíčku či kávičce, skvěle nala-
dění pohodoví lidé a doprovodný dobrovolný 
program. Krátký kvíz na posílení mozko-
vých závitů, poslechové písně při doprovodu 
harmoniky, koordinace a rytmika pro naše 
zdraví, u kterých jsme se nejen zasmáli, ale 
i překonali svá očekávání. Tímto si vás do-
volujeme pozvat na další pravidelné čtvr-
teční setkání v klubu Delfín. Průchodem 
z Novosadů k Bufetu Zlatý lev DOPRAVA, 
pod lampou je veliká cedule s ukazatelem! 
Klub Delfín je skutečně mezi domky v příze-
mí. Od 18 hodin se s námi můžete těšit na PO-
HODÁŘE, harmonikáře, příjemné posezení 
– bude i vínečko a malé občerstvení pro naše 
zdraví, můžeme zaměstnat i šikovné ruce 
a cokoliv, co nás bude zajímat a bavit, protože 

pohodáři jsme my všichni, kteří máme rádi 
život – prarodiče různých věkových katego-
rií, senioři, vdovci a přátelé našich přátel. 
Heslo: s úsměvem jde všechno lépe, tak se 
pojďme pobavit a zpříjemnit si večer navzá-
jem. Po celý měsíc říjen vstup ZDARMA.

Kdo přeci jen nemá myšlenky na kulturní 
vyžití a řeší životní krize, které člověku 
mohou znepříjemnit život, přijďte také mezi 
nás, ale do klubu ZOUFALCŮ, kde budeme 
společnými silami hledat optimismus, život-
ní naději a vůbec řešení dle vašich možností. 
I když nebudeme znát vaše životní útrapy, vy 
sami se naučíte, jak se s nimi poprat a vítězně 
si budete užívat života a snadněji zvládat 
životní nesnáze. Rozvody, bolesti, dluhy, 
nemoci, závislosti, úmrtí, neřesti, vyhazov, 
jakékoliv krize, deprese, zoufalství, atd. 
Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v klubu 
Delfín budeme společně hledat cesty k na-
šemu štěstí.                             Julie Kolářová

Váhy (24. 9.–23. 10.)
Znamení: vzdušné
Vládce znamení: Venuše
Povaha: sangvinická
Hlavní kameny: záhněda, magnezit, akvamarín, safír, růženín
Další kameny: bílé perly, duhový a mahagonový obsidián, chryzokol, ja-
deit, opál, avanturín, chiastolit, smaragd, zelený korund, zelený turmalín, 
nefrit, lazurit, měsíční kámen, peridot, topaz, prehnit, sluneční kámen.
Charakteristika: Znamení Venuše, které se od přírody staví proti každé 
při. Vychází ze zásady, že vše uvažující vědomí může sporná mínění 
uvést v rovnováhu. Proto Váhy budou často každému radit, aby četl, 
hodně studoval, aby nic příliš rychle neodmítal a v nepříjemném hledal 
vždy kladnou stránku věci. Rády pomohou k žádoucímu rozuzlení. Má-
me-li vlastní myšlenku, Váha chce vědět, co o ní soudí druhý, jen aby 
myšlenka byla lépe použita. „Každý důsledek vede do pekla“, všechny 
extrémy jsou nesprávné, ale zlatá střední cesta přináší požehnání a štěstí. 
To je směrodatné při jednání Vah. Pokud však sklon zkoumat dvě odlišné 
věci převládne, může to vést k nerozhodnosti. Větší sebevědomí a menší 
ješitnost by Vahám určitě prospěla. Váhy bývají velmi taktní, raději se 
nechají ranit než by se zachovaly hrubě. Naštěstí mají dobrou intuici 
a někdy i jasnovidecké schopnosti, které je dovedou předem upozornit 
anebo informovat. Taktéž mají značnou představivost, ale ta jim nebrání 
stát nohama pevně na zemi a jednat čistě prakticky. Milují určitý zaběhlý 
řád, svobodu a klidná místa, ale ne osamění, samoty se bojí. V oblibě také 
nemají jednání na úřadech, soudech a komplikace obecně.
Záhněda: kámen harmonie. Jako kouřově hnědý křišťál vnáší nejsilnější 
světelnou energii do pozemského života a do hmoty. Zároveň jeho prostřed-
nictvím poznáme, že všechny projevy hmoty vznikly zhuštěním světelných 
vibrací a jsou tedy světelného původu. Usilujeme-li o duševní rozvoj, ale 
přesto stále silně lpíme na hmotě, může mnoho léčitelů používat záhnědu 

jako cenného a účinného pomocníka proti skleslosti a depresím. Moderní 
prameny doporučují záhnědu v terapii intoxikací, zejména pak při infekč-
ních chorobách a při terapii jejich následků. Má prý také dobrý vliv jako 
prevence proti následkům ozáření. Celkově stimuluje a tonizuje, s jistým 
specifi ckým účinkem, na orgány dutiny břišní a na genitálie. Odstraňuje 
nervozitu, posiluje schopnost koncentrace – symbol symbiózy, pomáhá 
dosáhnout harmonie, opustit a oželet vše, co nás zatěžuje, je oporou těm, 
kdož se těžce vyrovnávají s materiálním světem. Zmírňuje bolesti, pomáhá 
při infekčních nemocích a rakovině. Posiluje krevní oběh.
Magnezit: je kámen pozoruhodných vlastností. Pomáhá při hledání a do-
sažení cílů, kariéry i životních plánů. Symbolizuje individualitu a sebejis-
totu. Zlepšuje schopnost koncentrace a učení. Jeho bílá barva symbolizuje 
čistotu a nevinnost. Napomáhá nám vyrovnat se s našimi dispozicemi, 
které nemůžeme ovlivnit (např. vzhled, postižení, trvalá nemoc). Učí nás 
milovat sebe i ostatní takové jací jsou. Magnezit svým hebkým povrchem 
ovlivňuje hlavně dlaně (vedlejší čakry), ale můžeme jej použít i v ostat-
ních čakerních oblastech k očistě a k odstranění energetických bloků 
a k vylučování odpadních látek. Magnezit pomáhá jako prevence proti 
onemocněním srdce, při bolestech hlavy, žaludečních nevolnostech a voda 
z magnezitu snižuje cholesterol (užívat na lačný žaludek). Je kámen očisty 
a vůle, podporuje zbavení se závislostí, zejména téch, které ohrožují zdraví 
a zatěžují organismus – jako například kouření, snížení hladiny choleste-
rolu, podpora štítné žlázy a krevního oběhu, očista krve, léčba cyst a pleti
Akvamarín: hledání čistého srdce.
Je kámen mystiků a hledání čistého srdce. Pomáhá nám zachovávat čistotu 
mysli a nevinnost, jeho záře vnáší světlo a jasno do každého skrytého 
koutu našeho nitra, daruje nám tak vnitřní svobodu. Je vhodný k meditaci. 
V centru hrdla má očistnou vlastnost odstraňovat navrstvené blokády 
tvořené nečistými myšlenkami, podporuje léčbu dýchacích cest, sliznice 
a plic, zmírňuje kašel, astmatické stavy a průběh černého kašle a záškrtu. 
Byl odedávna kamenem štěstí a dobré pohody.         Gerda Odehnalová

Studenti obdrželi od města tašku s upomínkovými předměty. 
Foto: Veronika Poulová



dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Srovnávačku a protahovačku, 
může být i kombi stroj tov. výroby. 
Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, 1plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
690.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím chatu nebo menší 
chalupu ve Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Tel.: 732 877 959.

■ Koupím dům na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 604 558 322.
■ Prodám DB 3+1, ul. Poštovní, 
volný leden 2010. Tel.: 603 706 221, 
jen ve večerních hodinách.
■ Prodám stavební pozemky cca 
800–1.000 m2 v obci Jabloňov u V. 
Meziříčí, schválené v ÚP obce k vý-
stavbě RD. IS na hranici pozemků. 
Příjezd. komunikaci vybuduje obec. 
Cena dohodou. Tel.: 773 992 899, 
723 964 711.
■ Vyměním byt na ul. Mírová 3+1 
za 2+1, koupím byt do OV 2+1 ve VM, 
do 600.000 Kč. Tel.: 737 483 417.
■ Prodám cihlový byt v OV, 2+1, 
ul. Družstevní, plyn, plast. okna, 

■ Čerstvý jablečný mošt, do 
vašich nádob. Cena 7 Kč/litr. Tel.: 
608 038 550.
■ Vykrmená prasata 120 – 160 kg. 
Cena 30 Kč/kg. Mák modrý – cena 
40 Kč/kg. Tel.: 561 023 474, večer 
po 19. hodině. 
■ Kuchyňskou linku, rohovou 
lavici s úložným prostorem, sedací 
soupravu rozkládací, stůl, židle. 
Jablka na uskladnění a přímý kon-
zum – 12 – 14 Kč. Jádra vlašských 
ořechů 130 Kč a vínovice. Motor 
s převodovkou na Mulktiar 22. 
Motocykl Jawa 350, r. v. 1989. Tel.: 
775 390 322.
■ Staré dlažební kostky 5 200 ks 
(asi 57,5 m2 = 12,8 tun). Cena za 1 ks 
je 6 Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Odběr pouze celého množství. 
3 km od Velkého Meziříčí. Tel.: 
724 250 315.

■ Sháníte marně tričko pro 
vaše dítko s jeho oblíbeným 
hrdinou z pohádky, večerníč-
ku? Nechte si ho namalovat! 
Kvalitně, rychle, zdravotně 
nezávadnými barvami. Ne-
jen trička, ale i jiné oblečení 
s min. 80 % bavlny. Cena za 
namalovaný obrázek už od 
139 Kč. Objednávky na malo-
vanatricka@email.cz nebo tel.: 
775 335 528.

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), 
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Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

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

Záviškova 19, Velké Meziříčí

– 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

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. 

Pořádá již tradičně od 19. 10. do 23. 10. 2009

N á b y t e k

NEKO
Náměstí 165, Velké Meziříčí
Tel.: 566 524 662
Po–Pá: 8.00–17.30 hodin, So 8.00–11.00 hodin

19. – 20. 10. – pomocí počítače vám pomůžeme vybrat vhodný 
typ matrace, roštu a anatomických polštářů.

V tomto týdnu pro vás budou připraveny mimořádné slevy 
na vystavené vzorky postelí a akční slevy na značkové přikrývky 

a polštáře.

Všechny objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny!

Společně s námi se na vaši návštěvu těší zástupci fi rem

Zubní pohotovost
17. 10. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko,
 tel.: 566 543 287
18. 10. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel.: 566 642 545
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                                 Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde elektrický proud
Dne 15., 16., 19. a 20. 10. 2009 od 7.30 do 15.30, část chatové oblasti 
Amerika; 
dne 14. 10. 2009, část chatové oblasti Amerika; 
dne 15. 10. od 7.30 do 15.00 ve VM, Bezděkov od Sokolovské po ul. Poštov-
ní, Sokolovská po poštu vč., Nad Gymnáziem po hasiče vč., Nad Sv. Jose-
fem po č. p. 16, Karlov po křiž. s Františkovem, Františkov po č. p. 433, Nad 
Pilou, Horácké autodružstvo, ZŠ, MŠ, gymnázium, Music Data, Jednota; 
dne 15. 10. od 9.00 do 13.00 ve VM, Františkov od č. p. 433 sm. Petráveč, 
Františkov s. r. o., Karlov 220, Karlov u družstva 1175, 1368, Agro Měřín; 
dne 19. 10. od 8.30 do 14.00 ve VM, Karlov 1673, 1674, 708, 221, areál 
bývalého Agadosu, Holcim, Building; 
dne 21. 10. od 8.30 do 11.00 ve VM, Karlov od benzinové stanice Slovnaft 
sm. Brno, Content, GREEN-TECH, Fischer truhlářství, ES-Trading, chaty; 
dne 21. 10. od 11.30 do 14.00 ve VM, Uhřínovská od č. p. 2019 sm. 
Uhřínov (mimo tiskárny) nový stavební obvod;
dne 22. 10. od 7.30 do 14.00 ve VM, Hornoměstská od č. p. 390 (č. p. 
800) po obou stranách sm. do města, Pod Hradbami, Radnická po MÚ vč., 
Skřivanova, Zámecká po Policii, Zámecké schody 1203 a 53.       -e.on-

VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY – TLUMOČENÍ
- individuální a fi remní jazykové kurzy
- překlad technické, ekonomické, 

právní, lékařské, obchodní aj.
- soudní překlady dokumentů: rodné 

a oddací listy, vysvědčení, rejstříky 
trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

- překlady prospektů, norem ap. 
Kontakt:

ECO Velké Meziříčí – Procházková
tel.: 566 520 301, mob: 602 325 108, 

fax: 566 520 471,
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Milé zákaznice a zákazníci
Studio Draha vám připravilo

Tel.: 606 657 123,
www.studio-draha.cz

Tel.: 606 657 123.

Prodám
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z neu-
skutečněné stavby. Částečně pro-
sklené, 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 ple-
tiva – levně. Přivezu zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Starší plynový kotel Vidadrus. 
Cena 3.500 Kč. Tel.: 776 804 052.
■ Ječmen, 200 Kč/kg, možno 
i šrot. Tel.: 606 716 187.
■ Macešky, 6 Kč/ks. Do 14. 10. 
2009 tel.: 737 767 876, od 15. 10. 
2009 tel.: 605 370 771.
■ Kočárek zn. Deltim – čtyřkom-
binace. Cena 1.000 Kč. Zdarma 

přidám autosedačku zn. Chico – 
0–13 kg. Tel.: 777 211 203.
■ Rotoped – Lanfit, v záruce. 
Levně. Tel.: 605 178 604.
■ Dvě balení antikoncepčních 
tablet Minerva, použitelné do 
roku 2013, z důvodu změny léč-
by. Cena 1 balení je 300 Kč. Tel.: 
605 144 684.
■ Pšenici , ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.
■ Nakladač na hnůj upravený 
na auto jako hydraulická ruka; 
destu 1,5 t, benzínová, čtyřkolová; 
náhradní díly na Avii 31; 2 ks no-
vých plastových oken 150×150 cm, 
bílá – zlatý dub; drtič ovoce nebo 
drobného zahradního odpadu, ceny 
dohodou. Tel.: 731 447 196.

■ Fiat Marea Weekend – převo-
dovka 2,4 TD, karoserie, dveře, 
interiér a jiné ND, jeté pneu 13", 
14", 15" a ND Škoda Favorit. Tel.: 
731 447 196.
■ Př ívěs za osob. auto, cena 
dohodou.  pla t ná ST K. Tel .: 
606 441 435.
■ 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.
■ 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.
■ Starší kachlová kamna, dobrý 
stav. Lze topit dřevem i uhlím. 
Výška 100 cm, šířka 42 cm, dél-
ka 62 cm. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
775 267 788.

■ Kočárek Dara-Danny, čtyř-
kombinace, po dvou dětech, v dob-
rém stavu, přidám peřinky, cena 
2.000 Kč. Klokanku od 0 do 9 kg, 
cena 200 Kč. Pletací stroj Dopleta 
180, cena 1.000 Kč. Tel.: 776 805 379.
■ Konzumní brambory 5 Kč/q, 
baleno po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ Škodu Felicii combi GLX 1.9 D, 
r. v. 1999, STK do 09. 2011, najeto 
145 tis. km, bez koroze, výbava: 
elektronová kola, ABS, centrál, 
tažné zařízení, střešní nosič, zimní 
kola, autorádio, el. okna. Cena do-
hodou. Tel.: 602 705 554.

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

ihned k odběru, cena 1,2 mil. Tel.: 
732 270 645.
■ Prodám prodlouženou garáž 
(30 m2, 2× osobní automobil) po 
rekonstrukci, na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 530 739.
■ Prodám DB 3+1, slunný, v klid-
né lokalitě. Volný dle dohody. Tel.: 
732 162 146.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve V. Meziříčí. Tel.: 777 824 822.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■  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.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezru-
čova ve VM, cena dohodou. Tel.: 
605 777 627, 732 282 550.
■ Pronajmu pěkný byt 2+1 na 
ulici Krškova, dlouhodobě, k nastě-
hování ihned. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686.
■ Pronajmu byt v centru města 
(3+1). Tel.: 604 680 261.
■ Hledám pronájem garáže, 1+1, 
2+1, ve Vel. Meziříčí. Dlouhodobě. 
Tel.: 606 198 780.
Různé
■ Muž, 44, rozvedený, hledá 
touto cestou žen k občasným 
schůzkám. Věk nerozhoduje. Tel.: 
721 004 159.
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.

Firma VV SKLO s. r. o.
Na Zahrádkách 426, 594 51 Křižanov

přijme
Obchodního zástupce pro opracování skla
Požadujeme: středoškolské vzdělání, výborné prezentační a vyjednávací schopnos-
ti, znalost práce na PC (MS Offi ce, Internet), zodpovědný přístup ke svěřené práci,
řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, kreativitu, zodpovědnost, schopnost 

a ochotu vysokého pracovního nasazení, praxe v oboru výhodou.
Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdělávání, zajímavé fi nanční ohodnocení. 

Nástup možný ihned.
Strukturovaný CV zasílejte na výše uvedenou adresu

nebo e-mail: vvsklo@vvsklo.cz
nejpozději do 23. 10. 2009.

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku Velkomeziříčsko, mají 
možnost podávat inzerci do našich novin v Informačním centru (IC) na Masarykově 
náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. 566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro 
inzerenty z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. Kontaktní 
osobou je Ivana Wasserbauerová.
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově náměstí v Křiža-
nově, u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíšeného zboží 
u Jaroslavy Böhmové.
Cena soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám-koupím-vyměním« v jed-
nom vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 45 Kč. K inzerátům pod značkou je 
navíc připočítán manipulační poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou za cenu 100 Kč bez 
fotografi e a 150 Kč s fotografi í.
Veškeré ostatní inzertní podmínky obdržíte v redakci Velkomeziříčsko, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, tel.: 566 782 009, 732 203 787, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 
www.velkomeziricsko.cz                                                                                          -red-
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V umělecké škole uvedli do provozu
špičkový klavír

(Pokračování zwe strany 1.) 
„Na tuto částku jsme dosáhli jen 
díky možnosti získání dotace od 
kraje Vysočina ve výši 300 tisíc 
korun a příspěvku 456 tisíc korun 
od města Velké Meziříčí,“ upřes-
nil ředitel ZUŠ Martin Karásek, 
„a zbývající částku doplatí naše 
škola.“ Exkluzivitu nástroji dodává 
tedy nejen značka, zvuk, cena, či 
zdánlivá, leč hudebníky ceněná 
drobnost, jíž je hydraulicky sklopné 
víko, ale například i to, že jeho libé 
tóny slyšel na vánočním koncertu 
třeba samotný papež. Křídlo bylo 
totiž původním majitelem – fi rmou 
Ciampi – půjčováno na nejrůznější 
vystoupení a prošlo tak největšími 
koncertními sály v Římě, aulu ve 
Vatikánu nevyjímaje. Podle slov J. 
Gadase však fi rma Petrof zrušila 
exkluzivní zastoupení v Itálii, jež jí 
zajišťovala tamní společnost Ciam-
pi, a proto byla do prodeje uvolněna 
tři křídla značky Petrof. Jedno bylo 
prodáno v Itálii a dvě putovala do 

Stavba domova seniorů začala
(Pokračování ze strany 1.)

Lépe vystavět nový dům, než opravovat starý
Stávající domov pro seniory, dříve znám jako domov důchodců, se na-

chází na Hornoměstské ulici v prostorách bývalého okresního úřadu, který 
byl zrušen souběžně s tehdejším politickým okresem Velké Meziříčí v roce 
1960. Do budovy z roku 1932, kde býval okresní úřad a soud, byli tehdy 
nastěhováni první klienti a od té doby složila jako domov pro důchodce. 
„Nynější zřizovatel, jímž je kraj Vysočina, po vypracování studie na cel-
kovou přestavbu domova pro seniory zjistil, že by byla fi nančně daleko 
náročnější než výstavba nového objektu,“ vysvětluje ředitelka Domova 
pro seniory Helena Chalupová, „budova byla původně vystavěná jako 
administrativní, a je nevyhovující pro provoz domova pro seniory – na 
pokojích nejsou umyvadla, u pokojů nejsou zbudovány privátní koupelny 
apod.“ Město Velké Meziříčí, kterému objekt současného domova pro 
seniory připadne, zjišťovalo technický stav možnosti úpravy nebo lépe 
řečeno přestavby stávajícího objektu (naproti obchodnímu domu Billa). 
Během prověřování stavu budovy byly zjištěny některé statické nedostatky 
na nosných konstrukcích stropu. Poté vstoupil kraj do jednání s městem 
Velké Meziříčí, které poskytlo pro výstavbu nového domova zasíťovaný 
pozemek. Ten se nachází v sídlišti Čechovy sady, hned vedle Domu 
s pečovatelskou službou (DPS). Město má s krajem Vysočina uzavřenou 
smlouvu o smlouvě budoucí, která zaručuje převod stávajícího objektu 
do vlastnictví města hned poté, co se klienti z Hornoměstské odstěhují do 
nového domova pro seniory v Čechových sadech. Do té doby však oby-
vatelé musejí překonávat určitá omezení, která se týkají shromažďování 
velkého počtu osob v jedné místnosti, například ve společenském sále. To 
proto, aby se předešlo přílišnému zatěžkání stropů.

V novém moderním objektu najde svůj domov 94 lidí. Oproti původní-
mu tak dojde ke snížení počtu lůžek, tam jich je nyní 145. Podle informací 
z kraje by však nový počet míst, kde by měli být umístěni přednostně kli-
enti z Vysočiny, měl být podle zjištěného stavu potřebnosti dostačující.

Co bude s budovou, až se odstěhují senioři?
„Budeme muset nechat udělat důkladné technicko-ekonomické posou-

zení, abychom věděli, co s ní bude možné udělat, a co ne,“ říká starosta 
města František Bradáč, „pokud bychom ji chtěli využít například pro ad-
ministrativní účely, určitě nebude vyhovovat statickým nárokům, stejně jak 
je tomu i nyní. Uvidíme tedy, co ze zmíněného posudku vyplyne, zda bude 
lepší budovu zbourat a ponechat prostor pro něco nového, nebo objekt 
postupně rekonstruovat. Podle předběžných informací se ale obávám, že 
by tady mohlo dojít spíše k demolici. Nejenom proto, že ve většině případů 
vyjde takováto investice fi nančně lépe, než opravovat starý dům. To jsme 
si nakonec vyzkoušeli, i když v menší míře, při rekonstrukci spořitelny. 
A navíc, při výstavbě nového objektu se mnohem snáz řeší i požadované 
dispozice vnitřních prostor, které odpovídají současným standardům.“

Nový objekt bude moderní
Nově navržený objekt, jehož stavba začala 8. října 2009 na rozhraní za-

stavěného území na jižní straně města v Čechových sadech bude členěný. 
Nejvyšší část objektu bude třípod-
lažní, architekt navrhl i částečně 
zastřešenou terasu. „Převážná část 
pokojů bude jedno nebo dvoulůžko-
vá, každý pokoj bude disponovat 
vlastním WC a sprchovým koutem,“ 
popsal Roman Sýkora z krajského 
odboru sociálních věcí. Kraj zde 
bude poskytovat služby domova 
pro seniory a domov se zvláštním 
režimem jako v původním objektu 
pro klienty, které postihla některá 
z forem demence. Část kapacity 
může být po dokončení podle 
aktuální poptávky využita pro 
odlehčovací službu.

 Klienti budou moci využívat 
služeb bufetu, kuchyně, knihovny 
s internetem a relaxační služby 
– vyprojektovány jsou prostory 
pro terapii, masáže, elektroléčbu. 
Technické zázemí zařízení bude 
vč. kuchyně a prádelny umístěno 
v podzemní části objektu. U ob-
jektu bude vybudováno parkoviště 
pro personál a návštěvy. V rámci 
investičního záměru je pamatová-

MgA. Jan Jiraský Ph.D.
Studoval klavírní hru na pardubické konzervatoři a na JAMU ve 
třídě prof. Aleny Vlasákové (MgA., Ph.D.). Vzdělání si obohatil 
v zahraničí u profesorů Detlefa Krause (Hamburg), Eugena Indjice 
(Paříž), Eleonory Tkach (Kyjev), Macieje Lukaszczyka (Darmstadt) 
a Anne Queffelec (Paříž). Již během studia se stal laureátem šesti 
mezinárodních klavírních soutěží, získal Cenu Classic (NČHF/Aka-
demie klasické hudby) a cenu ministra školství. Je častým hostem 
festivalů (Moravský podzim, Pražské jaro, Mladá Praha, Janáčkovo 
Brno, Smetanova Litomyšl, Hukvaldy, Vídeň, Graz, Vicenza, Madei-
ra, Lisabon…). Sólově vystoupil v prestižních abonentních cyklech 
(Česká fi lharmonie, FOK, SFB, JFO…). Natočil pět CD u fi rem 
ArcoDiva, Radioservis, Antiphona a MusicaVienna. Jeho repertoár 
je velmi obsáhlý. V letech 2006 – 2008 provedl souborně Janáčkovo 
klavírní dílo, všech 18 Mozartových klavírních sonát a celý Bachův 
Dobře temperovaný klavír I. (Rudolfi num). Od roku 2003 vyučuje 
na HF JAMU, od r. 2007 je vedoucím katedry klávesových nástrojů. 
Vyučuje též na mistrovských interpretačních kurzech v Brně, Vídni, 
Madeiře a Vicenze. Jako sólista spolupracoval s vynikajícími diri-
genty (Christian Arming, Jiří Bělohlávek, Douglas Bostock, Aldo 
Ceccato, Jakub Hruša, 
Tomáš Koutník, On-
drej Kukal, Char-
les Olivieri-Mun-
roe, Jiř í Stárek, 
Leoš Svárovský, 
František Vajnar, 
Vladimir Válek, 
Andreas Weiser), 
podobně i na poli 
komorním (Kvar te-
to Martinů, Janáčkovo 
Kvarteto, Kvarteto města 
Brna, Pavel Haas 
Quartet). 

-mk-

Jan Jiraský
Foto:

Iva Horká

České republiky – konkrétně do 
Velké Bíteše a do našeho města. 
Pozvaní hosté měli tedy jedinečnou 
možnost vidět, ale především slyšet 
ono mistrovské křídlo přímo v akci. 
Skvělý interpret, jakým Jan Jiraský 
bezpochyby je, předvedl famózní 
výkon v náročných skladbách 
Beethovena, Chopina, Bartóka, Ja-
náčka a Smetany. Přítomní ocenili 
tedy nejen již zmíněný znamenitý 
přednes, ale taktéž stručný leč 
výstižný výklad k jednotlivým 
skladatelům či jejich dílům.

Ochuzeni by snad neměli být ani 
ostatní velkomeziříčští posluchači, 
neboť podle předběžného návrhu 
ředitele Karáska by v budoucnu 
profesor hudební fakulty JAMU, 
vedoucí katedry klávesových ná-
strojů Jiraský mohl znovu za klavír 
usednout a pro veřejnost zahrát.

Iva Horká
Další fotografi e si můžete prohléd-

nout na www.velkomeziricsko.cz/
fotogalerie

Dne 1. 11. 2009 nabývá účinnosti 
zákon č. 285/2009 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o platebním sty-
ku, jímž se mimo jiné novelizuje 
i ustanovení § 61 zákona o správě 
daní a poplatků takto:

§ 61 Den platby
(1) Dnem platby je:
 a) u platby na příslušný účet 

správce daně vedený u po-
skytovatele platebních 
služeb den, kdy dojde 
k připsání platby na účet 
poskytovatele platebních 
služeb správce daně, nebo

 b) u platby v hotovosti prová-
děné u správce daně den, 
kdy hotovost přijal pracov-
ník správce daně

Doposud se za den platby po-
važoval den, kdy platba odešla 
z účtu poskytovatele platebních 

služeb. Od data 1. 11. 2009 se za 
den platby daně považuje den, 
kdy byla platba připsána na účet 
poskytovatele platebních služeb 
správce daně, nikoliv jako dopo-
sud den, kdy došlo k odepsání část-
ky z účtu daňového subjektu (tzn. 
dle úpravy účinné po 1. 11. 2009 
daň splatná 25. 11. musí být 
připsána na účet poskytovatele 
platebních služeb správce daně 
nejpozději 25. 11. – nestačí jako 
doposud podaný příkaz k úhradě 
se splatností 25. 11.).

Pro včasné zaplacení daní je 
třeba počítat i s dobou, které budou 
peněžní ústavy potřebovat na pře-
vedení příslušné částky. V případě 
platby v hotovosti na pokladně 
fi nančního úřadu dnem platby zů-
stává den převzetí hotovosti.

Jiřina Sýkorová, sekretariát
ředitele FÚ ve Velkém Meziříčí

Upozornění poplatníkům
na novelizaci zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků

Večer s Petrou Dvořákovou
V pátek 2. října se konal v Husově domě první z řady „Večerů s hos-

tem“, které začíná pořádat místní evangelický sbor. Cílem je dát prostor 
různým osobnostem, které mají co říct, naslouchat jim a vstoupit s nimi 
do rozhovoru. Prvním hostem byla Petra Dvořáková z nedalekých 
Laviček, autorka knih „Proměněné sny“ a „Já jsem hlad“. Tyto knihy 
otevírají témata, o kterých se moc nemluví a nepíše. Zajímavé je to, co 
po vydání knih následovalo – na jedné straně tvrdé a odsuzující reakce, 
na straně druhé předání prestižní ceny Magnesia Litera a řada přejných 
recenzí v tisku.

Petra Dvořáková přijala pozvání s tím, že si váží, když má možnost 
o svých knihách mluvit a osobně reagovat i na hlasy kritické. Autorka 
s otevřeností sobě vlastní vylíčila cesty, které vedly k vydání knih. Mlu-
vila o tom, proč je napsala a jaký byl její původní záměr. Došlo i na čtení 
úryvků z knihy novější. Posluchače zajímalo, jak na knihy zareagovalo 
její nejbližší okolí. Slyšeli jsme také zajímavé odpovědi na otázky, v čem 
spočívá mužská zralost, proč jste byla v druhé knize tak osobní, čeho si 
nejvíce ceníte, v čem je pro vás důležitá víra a církev, co na církvi vidíte 
kriticky, co je záludné na mentální anorexii, za co se stydíte, co vám 
dělá radost a posiluje vás. Následovaly ještě další otázky, na něž autorka 
trpělivě odpovídala. Vtipné bylo líčení natáčení „Burianova dne žen“ 
pro Českou televizi. V této souvislosti jsme slyšeli, že součástí smlou-
vy o vydání knihy je povinnost rozhovorů pro nejrůznější média a že 
někdy není možné články ani autorizovat. Večer s Petrou Dvořákovou 
považuji vydařený a podnětný. Jeden z posluchačů ho dokonce označil 
za mimořádný a krásný.                                                                    

 Pavel Janošík

Kladívek k poklepání kamene bylo vyrobeno celkem pět, jedno z nich si 
pochopitelně odnesl také starosta našeho města, ale i hejtman kraje. 

Foto: Iva Horká

Místo, kde bude stát nový domov pro seniory v Čechových sadech, VM.     Ilustrační foto: Iva Horká (18. 10. 2008)

no i na izolační a parkovou zeleň v okolí budovaného objektu a v atriu 
uvnitř objektu.

Zahájení stavby bylo záměrně naplánováno na termín, kdy se konala 
celostátní akce Týden sociálních služeb, kterou organizovalo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Připravila: Iva Horká (za použití TZ KrÚ Vysočina a TZ MěÚ VM)

Foto: Iva Horká

ZŠ Školní

ZŠ Oslavická

DPS



Číslo 36 14. října 2009 strana 7

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky
KINO JUPITER CLUB – ŘÍJEN

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

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
Pátek 16. v 19.30 hodin
MUŽI V ŘÍJI
Příběh se odehrává v malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v níž končí 
silnice. Obyvatelé touží stát se obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi pře-
borník ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrov-
ství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně. Obec žije příprava-
mi, ale nejen jimi. Souběžně s nimi se rozvíjejí zřejmé i nevyslovené vztahy 
obyvatel, a jak přípravy ovlivňují jejich život, tak jejich vztahy ovlivňují 
průběh příprav. A jednoho dne konečně mistrovství vypukne… Jak dopad-
ne, a zda budou mít obyvatelé skutečně obec „průjezdní“, na to si už po-
čkejte. Režie R. Sedláček. Hrají J. Plesl, E. Vrbková, M. Trnavský, J. Han-
zlík, M. Vančurová, J. Lábus, I. Bareš. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 119 minut
Sobota 17. v 19.30 hodin ZRUŠENO
Náhradní termín – pátek 6.
a sobota 7. listopadu 2009 v 19.30 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
Hanebně zpanchartělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě.
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve Druhé světové válce 
podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje 
lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverzněj-
ších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných 
panchartů asi nejvíc přiblížila náladě fi lmu, který mu udělal jméno – ná-
silnické černočerné komedii Pulp Fiction – Historky z podsvětí.
Německé vojáky ještě nepřestaly bolet nohy po smělé invazi do západní 
Evropy, když mladičké Shosanně přímo před očima německý důstojník 
Hans Landa vyvraždil členy její rodiny. Ona sama jen tak tak unikne do 
Paříže, kde se ukryje pod novou identitu provozovatelky biografu. Na 
jiném místě hákovým křížem rozkopané Evropy se pod vedením lehce 
zupáckého amerického poručíka Aldo Rainea formuje neobvyklá vojen-
ská jednotka… Hrají B. Pitt, D. Krugerová, M. Laurentová, Ch. Waltz, 
D. Brühl. Film USA, Německa. Původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 150 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
LIŠTIČKY
Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku tím, že 
si chce najít chlapa za každou cenu. Částečně proto, že její skutečný domov 
na Slovensku bude brzy srovnán se zemí kvůli nové dálnici, ale hlavně 
má své osobní důvody. Její starší sestra Tina, zasnoubená s Irem Stevem, 
jí chce pomoct, cítí, že jí to dluží. Alžběta ale její pomoc kategoricky od-
mítá a zdá se, že na idylický bezstarostný život Tiny se Stevem žárlí. Od 
začátku je mezi sestrami něco temného, nevyřčeného, co vytváří obrovské 
napětí a brání jim přiblížit se k sobě. Z jejich pohledu představují muži 
jedinou šanci nabízející štěstí a lepší život. Jedinou možností pro sestry, 
jak se dostat ven z tohoto bludného kruhu, je postavit se jejich společné 
minulosti – momentu, o kterém nikdo nepromluvil a nepojmenoval ho od 
chvíle, kdy se stal. Alžběta se rozhodne zůstat v Dublinu na vlastní pěst. 
Potkává tam podivnou punkerku Ducky, která Alžbětě pomůže udělat 
první krok do neznáma. Avšak s Ducky nepřichází jenom fyzická pro-
měna Alžběty, ale vrací se i temná minulost. Jakkoli se obě sestry snaží 
vyhnout konfrontaci s tím, co bylo – což je následně vede do slepé uličky 
–, jedině vzájemným odpuštěním se k sobě opět mohou přiblížit. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 86 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
NÁVRH
Když vlivná knižní redaktorka Margaret čelí vidině deportace do své 
rodné Kanady, nedá bystré ženě příliš práce, aby si rychle vymyslela, že je 
ve skutečnosti zasnoubená se svým nic netušícím asistentem Andrewem, 
kterého celé roky ponižovala. Ten souhlasí, že se na jejím divadle bude 
podílet, ale s několika podmínkami. Podivný pár se vydává na Aljašku 
za jeho rodinou a městské děvče, které je zvyklé mít vše pod kontrolou, 
zjišťuje, že z jedné prekérní situace padá hned do další. Protože svatba 
je co nevidět a imigrační úředník jim je na stopě, rozhodnou se Margaret 
a Andrew s jistým váháním i přes nejistý výsledek v celé šarádě pokra-
čovat až do konce. Režie A. Fletcherová, S. Rothemund. Hrají W. Sittler, 
S. Bullocková, R. Reynolds, M. Steenburgenová, D. Landuris. Romantická 
komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 108 minut
Čtvrtek 29. v 19 hodin
Filmový klub
KRÁTKÝ FILM O LÁSCE
Konfrontace dvou koncepcí lásky: smyslné a sebeobětující. 
Devatenáctiletý sirotek Tomek pozoruje dalekohledem z okna 
svého pokoje pětatřicetiletou Magdu, do níž je zamilovaný. 
Žena, redukující lásku na sex, ho hluboce raní, takže se pokusí o sebe-
vraždu. „Probuzená“ Magda začne vnímat svět jinýma očima. Jemně 
a diskrétně ztvárněné téma má příchuť hořkosti, pramenící z nemožnosti 
naplnění lásky, kterou si přejeme. Drama Polsko. Režie Krzysztof Ki-
eslowski. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 86 minut

Dne 2. 10. 2009 proběhlo poslední 
rozloučení s paní 
Drahomírou Hanzlovou
na místním hřbitově, při příležitosti 
uložení urny do rodinného hrobu. 
Na přání zesnulé se pohřební akt 
uskutečnil v kruhu rodinném a nej-
bližších přátel. 
Naše poděkování patří panu faráři 
církve českobratrské evangelické 
Mgr. Janošíkovi za slova útěchy. 
Věříme, že i ti, co měli zesnulou 
rádi, vzpomenou s námi. 

Manžel Václav Hanzl
a dcera Drahomíra Londáková

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene. 
Dne 15. října 2009 uplyne již 10 let 
od úmrtí mého manžela, pana 
Stanislava Janečka 
z Měřína. 

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 18. října 2009 by se dožila 
100 let paní
Marie Hromková
ze Svinů.
Vzpomeňte s námi.

Synové s rodinami

Nic víc Ti už nemůžeme dát, 
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, zažnout svíčku 
a vzpomínat. 
Dne 19. 10. 2009 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 
Josef Suchánek
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami. 

Dne 20. října vzpomeneme nedo-
žitých 80 let našeho tatínka a dě-
dečka, pana 
Stanislava Chevaliera.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. 

Dcera a synové s rodinami

Děkujeme vám všem, kteří jste se dne 2. 10. 2009 přišli rozloučit s panem 
Jiřím Rohovským.
Rovněž děkujeme za květinové dary a kondolenci. 

Zarmoucená rodina

Jupiter clubu, s. r. o. pořádá v úterý 27. října 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.

AKCE JUPITER CLUBU 2009

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

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

Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

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

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!

Středa 4. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Změna programu vyhrazena!

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin
Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen

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

Programové oddělení vyzývá k odběru rezervovaných vstupe-
nek nejpozději tři dny před konáním koncertu. Nevyzvednuté 

rezervované vstupenky budou dány do volného prodeje.

Pátek 23. října 2009 v 19.30 hodin
Koncert

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne 10. 10. 2009 
přišli rozloučit s naším drahým manželem a tatínkem, panem
Jaroslavem Rybníčkem
z Velkého Meziříčí.
Děkujeme též za projevenou soustrast.

Manželka a dcera s rodinou

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

Na výstavě je možné zakoupit 
knihu fotografií „5 třebíčských fotografů 2009“.

pro ve řejnos t  o tev řenou 
od pondělí 12. října. 
Fotografie zachycující proměn-
livost krajiny či lidského života 
můžete zhlédnout do 30. října 
2009, každý pracovní den od 8 
do 16 hodin.

Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy
Výstavní síň Městské knihovny
Otevřena do 16. listopadu 2009
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Sezona loutkového divadla začíná
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 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)

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

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

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.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí zve:
dívky z MŠ a 1. stupně ZŠ do zájmového útvaru (ZÚ)

– těšíme se na reportéry ze 4. – 9. tříd, středa od 15.30 do 16.45 hodin.
Více informací na DDM VM, tel.: 566 781 853.

– pro začátečnice, každé úterý od 16 hodin v DDM;
zvídavé reportéry do redakce časopisu Spojka, ZÚ

– každé úterý v tělocvičně v hasičské zbrojnici, od 15.30 do 16.20 hodin;
ženy do ZÚ

Kavárna v pasáži IMCA, Náměstí 12, Velké Meziříčí – do konce října 2009
Srdečně zveme na výstavu fotografi í z cest,

autor Jaroslav Stohlas, Kuřim

Krásný svět kolem nás aneb Pohled očima jednoho cestovatele

Týden knihoven dva týdny?
Proč ne!

Akce knihovny vašeho srdce ještě od 12. 10. do 16. 10.

Už čtvrtý ročník divácky velmi atraktiv-
ního shrnutí poctivé rockové muziky spojí 
v říjnu znovu pod jménem Večer legend 
Radia Hey! na jedno podium legendární 
jména světového rocku, jejich špičkové 
interprety z Česka či Slovenska a několik 
generací jejich věrných fanoušků. Letos 
navíc s prostorem pro vetší počet kapel 
než v uplynulých letech, takže brněnské 
Semilasso bude rezonovat poctivou 
hudbou hned večery dva, konkrétně pak 
23. a 24. října 2009. Ke slovu přijdou 
hvězdná sestava AC/DC (v podání Olo-
mouckého Bon Scott memorial bandu), 
Led Zeppelin (revival Myst) či Ozzy Os-
bourne (revival Praha) v pátek a legen-
dární Beatles (The Backwards revival), 
Rolling Stones (revival Brno) a Queen 

(revival Queenie) následující den.
Kvalita vystupujících skupin se dá 

jednoduše prezentovat na košických 
The Backwards, kteří se svou interpre-
tací legendárních Brouků vyhráli několik 
mezinárodních soutěží a dohnali k slzám 
i sestru George Harrisona Louise, která 
o jejich vystoupení prohlásila, že opět 
slyšela po třiceti letech „sound of Bea-
tles“. Dále pak zahrají také mladí pražští 
Queenie, pozvaní loni asistentem legen-
dárního Freddieho Mercuryho Peterem 
Freestonem na ofi ciální vzpomínkovou 
akci do švýcarského Montreaux.

Veškeré další informace a aktua-
lity pak naleznete na stránkách akce 
www.vecerlegend.info. 

 Pavel Lojda, pořadatel

Rockové legendy se sejdou po roce opět v Brně

Petr Kapinus opět 
vystoupí v Trnavě
To, co se zdálo ještě před rokem 

nemožné, se stane skutečností.
Petr Kapinus vystoupí v Trnavě, 

a to 17. října 2009. S ním se opět 
představí osvědčená sestava mu-
zikantů – kytaristé Pavel Vašíček 
a Zdeněk Bourek, basista Jirka 
Petrus, bubeník Vláďa Čupřina 
Sovák a vokalista Petr Zejda. Jako 
předkapela vystoupí dívčí kapela 
A.T.P. Autobusový svoz je připra-
ven z Třebíče (v 18.15 a 20.15 od 
Vaignerů) a Velkého Meziříčí (19.15 
od Bílého koníčka).                 -ko-

Velké Meziříčí v Mikulově
Místní výtvarníci Bořivoj Pejchal a Miroslav Štěpánek se v těchto 

dnech autorsky prezentují v Mikulově. Pokračují tak, po nedávné společné 
výstavě v Prostějově, ve své třicetileté spolupráci, v jejímž rámci dochází 
k zajímavým propojením šperků s obrazy. Oba autoři, nesetrvávajíce ve 
stereotypech vy-
jádření, vystavují 
vedle starších děl 
i práce nejnovější, 
jež jejich tvorbu 
ukazují v nových 
světlech: z obrazů 
B. Pejchala je to na-
příklad reinterpre-
tace Pieta Mondri-
ana, z artefaktů M. 
Štěpánka kolekce 
prstenů s motivem 
kříže, vzniknuvší 
na podnět 750leté-
ho výročí založení 
kláštera ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Výstava je ke zhlédnutí do 31. října 2009 a koná se ve výstavních pro-
storách  Dietrichsteinské hrobky města Mikulov. Otevřeno denně od 9–12 
a 13–17 hodin.                                                        Mgr. Jana Dočkalová
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FC VM st. dorost – HFK Třebíč 
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Ságl – Nádvorník, Bína. 
Sestava: Simandl – Mucha, J. Veče-
řa, Z. Večeřa, Bouček (83. Pospíšil) 
– Nožička, Vítek, Smejkal, Malec, 
Kaminaras (72. Kuřátko) – Liška
Zápas začal oboustranně opatrně. 
První gólovou šanci měl náš tým, 
kdy Liškův rohový kop naskočil 
Z. Večeřa a jeho hlavička šla do 
břevna branky. O dvě minuty 
později poslal E. Smejkal balon za 
obranu na Nožičku, ten se prosadil 
a pěkný centr před branku vyrazil 
tak tak hostující brankář. Ve 13. 
přišla šance hostů, ale míč bravurně 
vyrazil Simandl. Střední část první 
půle se hrála většinou mezi vápny 
bez vážnějších šancí. Ve 40. dostal 
do vápna přihrávku E. Smejkal, 
prosadil se přes hostujícího obránce 
a střela z otočky letěla k tyči. Bran-
kář hostí refl exním zákrokem střelu 
vyrazil na RK.
Druhý poločas šancí v 47. minutě 
zahájili hosté. Následovaly dvě šan-
ce našich. Ale až v 63. přišel první 
gól po rychlém brejku po levé stra-
ně. První střelu Simandl vyrazil, 
ale dorážku dostal do sítě hostující 
Florián. Po tomto gólu jsme změ-
nili rozestavení na 4-4-2 a snažili 
se vyrovnat, ale bohužel. V 85. 
nepřerušil hru Bouček, ztratil míč 
a J. Večeřa musel hasit situaci za 
pomoci faulu ve vápně. Následnou 
penaltu se štěstím proměnil nejlepší 
hráč hostí Kostelecký.       -sme-
FC VM ml. dorost – HFK Třebíč 
1:3 (0:1)
Branky: Polák 76. – Komárek 40., 
Richtr 42., Svoboda 47. Rozhodčí: 
Bína – Ságl, Nenadál. Karty: žlutá 
– 41. Polák, 74. Benedikt. Sestava: 
Homola – Procházka, Polák, Štefka, 
Rosický (67. Hladík) – Prchal – Bra-
dáč, Láznička, Denev, Bárta – Pól 
(46. Benedikt)
V prvním poločase si naši hráči 
stejně jako soupeř vytvořili něko-
lik šancí, ale bezvýsledně. Až ve 
40. jsme dostali gól hlavou, když 
hostující hráč dal přetažený míč za 
obranu a odtud do sítě. Do druhého 
poločasu jsme nastoupili s tím, že 
se dá udělat s Třebíčí dobrý vý-
sledek. Ve 42. soupeř kopl z PVK 
míč do břevna, odtud se odrazil 
do Homolových zad a útočící hráč 
doklepl míč do brány, když ho 
osobně nehlídal Štefka. Ve 47. min. 

opět letěl míč za naši obranu, zde ho 
zachytil hostující hráč a následně 
posunul na volného spoluhráče, 
a ten nekompromisně zavěsil. V 59. 
před velkým vápnem střílel z první 
Prchal do náručí brankáře. Pak opět 
šance soupeře a následně naše, obě 
bez gólu. V 76. Polák dal z PVK 
krásný gól po zemi k tyči.       -ls-
FC VM st. žáci – Tatran Brno 
Bohunice 3:1 (0:1)
Rozhodčí: Ságl. Střelci branek: 38., 
43. a 63. Novotný O. – 6. Seknička. 
Sestava: Sysel – Pavlatovský, Voneš 
(2. Novotný J.), Gregor, Horký – 
Vokurka (59. Liška), Ráček, Benda 
(58. Liška) – Komínek, Novotný O. 
(68. Pálka)
HFK Třebíč – FC VM st. žáci 
0:0
Rozhodčí: Reich – Nenadál, Maso-
pust. Sestava: Sysel – Pavlatovský, 
Voneš, Novotný, Gregor – Vokurka 
(60. Liška), Benda (65. Horký), Rá-
ček, Chytka – Říha, Novotný
FC VM st. žáci – 1. FC Brno B 
0:7 (0:6)
Rozhodčí: Pojezdný – Vidlák, Švec. 
Sestava: Sysel – Pavlatovský, No-
votný J., Gregor, Horký – Vokurka 
(46. Pálka), Ráček, Chytka (51. 
Liška) – Komínek, Novotný O. (15. 
Benda)
Utkání naši hráči nezvládli. Už ve 
23. minutě svítil stav 0:4 a o osudu 
utkání bylo rozhodnuto. Utkání 
se nepovedlo především našemu 
brankáři Syslovi, který se podílel na 
čtyřech brankách, dvě byly vlastní. 
Hosté předvedli hru převážně na 
jeden nebo dva doteky, což našim 
hráčům dělalo značné problémy.

-dek-
FC VM st. přípravka A – HFK 
Třebíč 1:3
Chevalier Martin
FC VM st. přípravka A – Bystřice 
nad P. 8:1
Dvořák Daniel 2, Chevalier Martin 
2, Kudláček Petr, Trnka Daniel, 
Nováček Jan, Pártl Pavel Radostín 
– FC VM st. přípravka B 2:4
Pártl Pavel 2, Koudela Miloš, Rous 
Dominik.
FC VM ml. přípravka – HFK 
Třebíč 10:2
Vošmera Filip 4, Malata Mirek 3, 
Chalupa Patrik 2, Pokorný Tomáš
FC VM ml. přípravka – Bystřice 
nad P. 7:1
Vošmera Fil ip 5, Malata Mi-
rek, Chalupa Patrik         -chal-

Borům se domácí víkend téměř 
vydařil. Naši odešli jen s jednou 
porážkou. Ale všechna utkání byla 
s koncovkou nula.
Naše přípravka ukončila podzim 
úspěšně a vyhrála doma nad Kři-
žanovem 3:0. Velice dobře zahrál 
obránce Zástěra se 2 brankami 
a podle mě nejlepší náš hráč Zedník 
s jednou brankou.
Náš dorost bohužel nestačil na sou-
sední Radostín a doma prohrál 2:0 
– jejich branky dával Kohout a Dvo-
řák. Hosté hráli víceméně jen první 
polovinu, kdy dali obě branky, ale 
ve druhé půli si ani nekopli.
Bory B – Tasov 3:0 (1:0)
Diváků 50. Naše béčko má výborné 
hráče a proti Tasovu hráli víceméně 
poprvé, protože tam v minulosti ani 
pořádné hřiště nebylo. Ale přece je 
jen lehce zdolali brankami Netolic-

kého, M. Ochrany a S. Coufala. Mi-
rek Ochrana nastoupil až v závěru 
a mohl dát i více branek.
Bory A – Rovečné 3:0 (2:0)
Diváků 150. Hned na úvod dává M. 
Špaček perfektní gól průstřelem 
obrany i brankáře. Ve 36.́  se opako-
vala jeho hra a nádherně skóroval. 
Druhá půle byla už ve znamení 
našich ostatních hráčů a polonová-
ček Křehlík dal výbornou branku. 
V závěru se hra vyrovnala. Za 
velice studeného a větrného počasí 
se hrálo oboustranně snaživě.
Příště bude všechno opět venku.
Dorost v neděli ve 12 hodin v Jívo-
ví, béčko v sobotu 17. 10. ve 14.30 
v Osové Bítýšce a áčko v neděli 18. 
10. ve 14.30 hodin v Radešínské 
Svratce. Autobus odjíždí ve 13.15 
hodin.

-ochr-

Český pohár
Velké Meziříčí – Lhotky 9:1
Body: Klíma Petr 3,5; Pokorný Jan 
3, Kampas Jan 2,5
Dne 10. 10. 2009 se odehrálo další 
kolo Českého poháru. Naši hráči 
deklasovali tým ze Lhotek vyso-
kým rozdílem. Sestavu do zápasu 
jsme nesložili úplně nejsilnější, 
jako trojka nastoupil Kampas, který 
odehrál dosti podařená utkání. Pro-
hrál pouze jednou s nejlépe hrajícím 

hostujícím Lavickým, který mj. 
potrápil Klímu a Pokorného a pro-
hrál s oběma nejtěsnějším rozdílem 
3:2 na sety.
Další kola poháru budou pokračo-
vat za 14 dní, zavítáme do Havl. 
Brodu. V sobotu sehraje naše 
áčko dvojzápas krajského přeboru 
v Panské Lhotě a ve Vladisla-
vi. O víkendu star tují okresní 
přebory. Naše béčko začíná ve 
Žďáře a céčko v Netíně.       -pk-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HK Decro Veselí n. 
Mor. 21:15 (8:9)
Hned od úvodních minut utkání se 
oba, na chvostu tabulky „choulící 
se“ celky, soustředily na defenzivní 
činnost (11. min. 1:1). Postupem 
času se hra částečně zkonsolidovala 
a začalo se více útočit. Do druhé 
čtvrthodiny vstoupil lépe domácí 
celek, který individuálními akcemi 
z hranice brankoviště získal náskok 
(15. min. 5:2). Hostující celek po 
trenérské domluvě v time outu 
zpřesnil svoji hru a začal gólově 
trestat přibývající školácké chyby 
v souhře našich hráček. Nesourodá 
domácí obrana přestala „stíhat“ 
a Veselské během tří minut otočily 
skóre (6:9). Štěstí, že v závěru po-
ločasu jsme se psychicky a zejména 
hráčsky dali dohromady a dokázali 
tak společně snížit až na minimální 
rozdíl. Po změně stran se viditelně 
„zvedla chuť“ do té doby nevýraz-
ných a příliš individuálně hrajících 
velkomeziříčských hráček. Rozho-
dujícím faktorem v této fázi souboje 
byla důrazná obranná hra, za níž se 
začalo dařit brankářkám Haně Si-
mandlové a následně i Marcele Ba-
báčkové. Bojovnost a nasazení pak 
přinesly svoje ovoce (13:10, 16:11). 
I přes slabou hru našeho útoku se 
dařilo trpělivě dobývat soupeřovu 
svatyni a udržovat tříbrankové 
vedení. Soupeři v závěru zřetelně 
ubývalo sil, a tak se otevřela cesta 
ke druhému sezonnímu vítězství. 
7 m – hody 4/4:4/1, vyloučení 3:3.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Mo. (8/4), 
Hammerová Pa. (6), Salašová I. (4), 
Necidová Kr. (1), Partlová M. (1), 
Janíčková Kat. (1), Kratochvílová 
Ha., Bezděková Alž., Studená Kat. 
Trenéři ing. Záviška V., Vidláková 
R., Partlová E.

II. liga ženy
Sokol VM – HC Britterm Veselí 
n. Mor. 30:27 (15:16)
Od úvodních minut herně i bran-
kově vyrovnaný souboj začaly lépe 
domácí hráčky a přesnými projek-
tily spojek dua Hrůzová, Hublová 
do 15. minuty držely nejtěsnější 
náskok. V další fázi prvního po-
ločasu to byly naopak soupeřky, 
které až příliš často začaly nacházet 
skuliny v nedůrazné domácí defen-
zivě a zejména změnou obranné 
hry donutily naše hráčky k chybám 
a nepřesnostem (7:10). Přestávka 
posloužila více Velkomeziříčským, 
které přeorganizovaly defenzivu 
a zřetelně přidaly na pohybu a útoč-
né variabilitě. Několika pohlednými 
útočnými akcemi otočily nepřízni-
vý brankový poměr (19:17, 22:18). 
Záloha mistrovského celku však ne-
složila zbraně a zpřesněnou útočnou 
hrou pomalu ukrajovala z našeho 
těžce vydobytého náskoku (25:23). 
Důležitým momentem v této fázi 
souboje bylo, že domácí celek 
nesložil zbraně. Bojovností a lepší 
souhrou se dostával do šancí, které 
efektivně zúročil, a tím defi nitivně 
zlomil odpor soupeřek (29:23). 7 m 
– hody 5/3:4/4, vyloučení 2:2.
Hrály: Panáková L., Zelníčková 

M. – Hrůzová J. (11/1), Hublová H. 
(8), Vidláková R. (2), Dvořáková Š. 
(2/1), Hladíková D. (2), Hammerová 
T. (2), Chlubnová (2), Klusáčková J. 
(1/1), Necidová S., Pacalová L., Fis-
cherová M., Mejzlíková K. Trenér 
ing. Tvarůžek.
Jihomoravská divize starší žáci
KP Brno – Sokol VM 22:19 (9:10)
V souboji o první příčku tabulky 
a postup do žákovské ligy začali 
lépe naši hráči (5:8, 6:9). V závěru 
první části hrací doby jsme však 
neproměnili několik velmi dobrých 
příležitostí a domácí snížili až na 
minimální rozdíl. Druhou část 
začal brněnský celek velkou ofen-
zivou a během osmi minut nasázel 
do naší svatyně šest gólů (10:15). 
Zlepšenou obranou se podařilo za-
stavit brankový příděl a dostat se na 
dostřel (16:14). V dalších minutách 
jsme opět „vyhořeli“ ve střelecké 
koncovce a domácí celek si tak 
pojistil náskok, který již v pohodě 
udržel do závěrečného zvukového 
signálu.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(6), Pavliš David (5), Juránek Jakub 
(3/1), Svoboda Jan (2), Pospíšil Jan 
(2), Janíček Martin (1), Lečbych 
Jan, Holub Jakub, Fiala Martin. 
Trenér Janíček.
Východočeská divize ml. žákyně
Žirovnice A – Sokol VM 7:15 
(2:5)
Žirovnice B – Sokol VM 3:16 
(2:6)
V prvním utkání s domácím áčkem 
jsme začali velmi dobře zejména 
v obraně a přesnými útočnými 
akcemi si vytvořili nadějný ná-
skok. Druhý poločas souboje se 
však soupeřky díky chybám v naší 
obranné fázi gólově zvedly a snížily 
až na 7:8. Následující minuty se 
pak odehrály naštěstí v naší režii 
a výsledkem bylo jasné vítězství. 
Druhé utkání proti začínajícímu 
soupeři jsme měli do prvních minut 
pod kontrolou a z „města knofl íků“ 
si vezeme plný počet bodů.
Hrály: Doležalová Romana (2), 
Uchytilová Agáta (1) – Závišková 
Kateřina (11), Kopečková Kateřina 
(9), Janečková Denisa (4), Koude-
lová Eliška (4), Zezulová Denisa, 
Pavlíčková Tereza, Uhlířová Eva, 
Šabacká Jarmila. Trenérka Jelín-
ková Radka.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 17. října
11.30 divize mladší žáci Brno 
Bohunice, 13.30 divize starší žáci 
Brno Bohunice, 15.00 II. liga muži 
Prostějov, 17.00 Jihomoravská liga 
muži B Brno Bohunice B.
Neděle 18. října
9.00-14.00 divizní turnaj st. žá-
kyně Pardubice, Havlíčkův Brod, 
Ledeč n. Sáz.                  -záv-

I. liga mladší dorostenky
 1. Karviná 4 4 0 0 110:73  8
 2. Zora Olomouc 4 4 0 0 98:66  8
 3. Zlín 5 3 0 2 118:92  6
 4. Kunovice 4 3 0 1 101:97  6
 5. Zábřeh 4 3 0 1 98:98  6
 6. Poruba 4 2 1 1 95:90  5
 7. Velké Meziříčí 5 2 0 3 110:120 4
 8. Otrokovice 4 1 1 2 82:92  3
 9. Bohunice 5 1 0 4 101:118 2
10. Veselí n. Mor. 4 0 0 4 81:101 0
11. Vlčnov 5 0 0 5 76:123 0

Počátkem října byl v Lednici odstar-
tován čtvrtý ročník sportovně rece-
sistického závodu, jehož hlavním cí-
lem bylo připomenout 373 let starou 
legendu o koláři Jiřím Birkovi.
Ten se podle pověsti o brněnském 
kole roku 1636 vsadil, že za svítání 
porazí strom, vyrobí z něho kolo 
a dokoulí ho z Lednice k městským 
branám dříve, než slunce za jeho 
hradby zapadne. Birk nakonec sázku 
vyhrál a kolo nechal starosta Grimm 
zavěsit v radnici na věčnou památku 
hned vedle brněnského draka.
Úkolem pro tříčlenná družstva bylo 
dokoulet 13 kg těžké dřevěné kolo 
od žebřiňáku malebnou krajinou 
pod Pálavou po cyklostezce až na 
nádvoří staré brněnské radnice. Na 
trati se mohli střídat libovolným 
způsobem, ale k pohybu mohli 
použít pouze vlastní fyzické síly. 
Většina z 32 zúčastněných týmů 
zvolila taktiku, kdy jeden koulí kolo 
a ostatní členové štafety se pohybují 
na jízdním kole.

Po loňském traťovém rekordu se 
i letos přepisovala historie a v Gui-
nessově knize rekordů bude zapsán 
čas vítězného týmu z Blanska, 
který zvládl 66 km dlouhou trať za 
4:14:38 hodin a svůj loňský rekord 
posunul o 8:15 minut.
Výborný výsledek zaznamenal 
Becaro team z Rudy ve složení 
Roman Bednář, Vít Paták a Milan 
Procházka. Jejich první účast na 
závodě se proměnila v úspěch, se 
kterým nikdo z nich před závodem 
nepočítal. Úvodní kilometry patřily 
technice koulení kola a také střídání 
mezi členy týmu. Když se po 24 
km nad Novomlýnskými nádrže-
mi prokouleli na druhé místo, tak 
jejich cílem bylo udržet nasazené 
tempo až do Brna na radnici. Po 
problémech s křečemi, které se 
nevyhnuly v závěru nikomu z nich, 
dorazili za velkého ohlasu počet-
ného doprovodu a přihlížejících 
diváků k legendárnímu kolu v čase 
4:28:14 hodin.      Milan Procházka

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – TJ Třebíč C
2571:2621 * 1:7
Baloun V. 404:425 Kohout P.
Badalík M. 411:440 Horák L.
Lavický B. 451:438 Pavlas J.
Krejska R. 428:435  Gregorovič M.
Lavický J. 447:450 Čermák K.
Korydek F. 430:433 Toman Z.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Nové Město n. M. C – Spartak 
VM B
1694:1583 * 6:0
Jonák J. 436:414 Víteček M.
Laštovička J. 433:401 Kamenský D.
Loučková R. 399:354 Lavický F.
Macháčková N. 426:414 Starý J.
PSJ Jihlava C – Spartak VM C
1633:1545 * 5:1
Doubek M. 402:380 Bača J.
Kotyzová A. 407:409 Lavický A.
Švehlík Z. 382:364 Weiss V.
Strnad L. 442:392 Mátl J.      -sta-

VSK Technika Brno B – HHK 
VM ml. žáci 0:11 (0:3, 0:4, 0:4)
Branky: 4 Tichý, 4 Strnad, 2 Mynář, 
Slabý. Asistence: 3 Strnad, 2 Tichý, 
2 Šilpoch, 2 Slabý.
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Juráček, Kampas, Báňa – Tichý, 
Strnad, Šilpoch – Slabý, Mynář, 
Novák. Vyloučení: 4:4. Využití: 
0:1. V oslabení: 0:2. Zásahy bran-
kářů: 29:7.
HHK VM ml. žáci – HC Břeclav 
7:5 (4:0, 2:5, 1:0)
Branky: 3 Mynář, 2 Strnad, Tichý, 
Tlapák. Asistence: 2 Strnad, 2 
Slabý, Tichý. Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Juráček, Kampas, Báňa 
– Tichý, Strnad, Šilpoch – Slabý, 
Mynář, Novák – Tlapák, Sedlák. 
Rozhodčí: Maloušek – Kavina, 
Todorov. Vyloučení: 4:6. Využití: 
1:0. V oslabení: 1:0.
HHK VM st. žáci – HC Břeclav 
1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branka: Burian. Sestava HHK: Vi-
tešník (Slavíček) – Kučera, Kampas 
M., Kejda, Novotný, Fiala, Kampas 
J., Bernat, Jašek, Smejkal, Burian, 
Crha, Marešová. Rozhodčí: Malou-
šek – Kavina, Todorov. Vyloučení: 
2:5. Využití: 0:1.

Mistrovské utkání:
Sobota 17. 10. 2009 10.00 HHK ml. 
žáci – Hokej Uherský Ostroh, 12.00 
HHK st. žáci – Hokej Uherský Ost-
roh. Neděle 18. 10. 2009 15.00 HHK 
dorost – SHKM Hodonín      -hhk-

3. třídy
HC Ledeč n. Sáz. A – HHK VM 
A 5:2
Branky: Řepa V. 2×. Sestava HHK: 
Tlapáková L. – Paták D., Pražák 
M., Bíbr A., Pitřík R., Řepa V., 
Bezák M.
HC Ledeč n. Sáz. B – HHK 
VM B 5:2
Branky: Pacal L. 2×. Sestava HHK: 
Štulpa L. – Krůza M., Šandera 
L., Třeštík F., Pacal L., Barák M., 
Ambrož F.

4. třídy
HC Ledeč n. Sáz. – HHK VM 4:5 
(3:0, 0:3, 1:2)

Branky: Úlovec J. 2×, Slabý P., Zei-
sel L., Nevěčný O. Asistence: Slabý 
P., Pacalová K., Dundálek D. Sesta-
va HHK: Svoboda I. – Dundálek D., 
Řepa V., Pacalová K., Janoušek P., 
Slabý P., Juda M., Zeisel L., Budín 
N., Úlovec J., Nováček S., Nevěčný 
O., Karásek L., Báňa M.
Další již odehrané mistrovské 
zápasy:

3. třídy:
SK Horácká Slávia A – HHK 
VM A 10:1
SK Horácká Slávia B – HHK VM 
B 3:5
H C  H u m p o l e c  A  –  H H K 
VM A 16:2
HC Humpolec B – HHK VM B 
2:6
HHK VM A – SKHL Žďár A 2:12
HHK VM B – SKHL Žďár B 12:1

4. třídy
SK Horácká Slávia Třebíč – HHK 
VM 6:6
SK Telč – HHK VM 0:2
HHK VM – SKHL Žďár 4:0  -pj-

Dne 3. 10. jsme uspořádali hokejový 
turnaj starších žáků o pohár města 
Velké Meziříčí. Plánovaná čtyři 
mužstva jsme museli zredukovat na 
tři, protože večer před turnajem se 
nám odhlásilo družstvo Boskovic. 
Z původního hracího systému 3×15 
minut jsme odehráli 3×10 minut, 
a to s každým soupeřem dvakrát. 
Všechny zápasy byly vcelku vy-
rovnané, ale nakonec jsme byli vždy 
v závěru tím šťastnějším mužstvem 
a když se k tomu přidají vynikající 
výkony obou brankářů, tak vítěz-
ství v turnaji bylo na světě.
Výsledky našeho mužstva: HHK 
VM – Znojmo 1:1, HHK VM – 
Břeclav 3:1, HHK VM – Znojmo 
2:0, HHK VM – Břeclav 3:0

Sestava HHK VM: Radek Vitešník, 
Zdeněk Slavíček — Lukáš Ště-
pánek, Jiří Kejda, Tomáš Sladký, 
Jakub Kučera, Martin Kampas, 
David Smejkal, Tomáš Bernat, 
Marek Fiala, Petr Lainka, Luboš 
Burian, Roman Jašek, Jiří Kampas, 
Ondřej Crha
Trenér: Zbyněk Pekárek, vedoucí 
mužstva: Vlastimil Kučera
Nejužitečnějším hráčem celého 
turnaje byl vyhlášen Lukáš Štěpá-
nek z HHK a nejlepším obráncem 
Tomáš Sladký, také z HHK.
Uspořádat takový turnaj stojí ne-
malé úsilí, proto je potřeba po-
děkovat všem rodičům, kteří se 
na něm podíleli, městu Velké 
Meziříčí, Sport klubu, výbornému 
technickému zázemí a všem spon-
zorům                                -hhk-
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Framoz Rousínov – FC VM 1:2 
(0:1)
Střelci: Buršík (62.) – Dufek (16.), 
Beran (90.). Rozhodčí: Kneisl – 
Mrázek, Stodůlka, ž. k. 3:3 (Netrda 
52., Pokorný 65., Hort 86.), bez č. k. 
Diváků 100. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, P. Mucha, Brychta, J. 
Krejčí – Dufek (55. Novák, 89. Vy-
skočil), Pokorný, Hort, L. Němec, 
Netrda – Kratochvíl (60. Beran).
Domácím nic jiného nezbývalo, 
a tak za to vzali hned od začát-
ku. První roh Framozu hosté bez 
problémů odvrátili, ale o několik 
minut později už to bylo jinak. Po 
levé straně prošel Žoček, jeho pře-
tažený centr se vrátil do vápna a na 
přiťuknutý míč si naběhl Mikloško. 
Jeho dělová rána šla naštěstí přímo 
na střed branky a Invald ji stačil vy-
razit před sebe, odkud míč putoval 
do bezpečí. Ve 12. min. se hosté na 
půlce nechali obrat o míč, na hra-
nici ofsajdu se pohybující Udržal 
dostal přesný míč mezi stopery, ale 
v gólové šanci kolem vybíhajícího 
Invalda minul. S rychlou odpovědí 
přišli Meziříčští o čtyři minuty 
později. Kratochvíl, v té chvíli se 
pohybující na levé straně, vyslal 
kolem autové čáry Netrdu, ten se 
zbavil svého strážce a jeho parádní 
centr poslal Dufek, nabíhající mezi 
stopery domácího celku, pod víko. 
„Dufi no“ měl poté další šanci, pustil 
si ale míč příliš daleko a domácí gól-
man se mu stačil vrhnout pod nohy. 
Domácí Framoz hrozil vzhledem ke 
své výškové převaze především ze 
standardních situací, ale obrana Vel-
mezu je dokázala eliminovat. Hned 
po přestávce na obou stranách hřmě-
lo, ale neuhodilo. Nejprve domácí 
věž Píšek pálil z výhodné pozice 
nad a na druhé straně Netrda utekl 
podél lajny svým strážcům, stačil 
z úhlu prudce vypálit a brankář 
Framozu v poslední chvíli konečky 
prstů vytlačil míč na roh. Domácí se 
ale nakonec také dočkali. V 62. min. 
Meziříčští včas nedokázali přerušit 
akci svého soupeře po levé straně 
a Buršík nikým neobtěžován tech-
nickou střelou ke vzdálenější tyči 
vyrovnal. Vzápětí mohli hosté jít 
do vedení znovu po tr. kopu Horta, 
jenže hlavičku Z. Muchy dokázal 

brankář Rousínova opět vytěsnit na 
roh. Hosté se ale s remízou smířit 
nechtěli. V 68. min. rozjeli rychlý 
kontr Němec s J. Krejčím, jenže 
centrovaný míč ve vápně nikoho 
z opozdilců (Kratochvíl – Novák) 
nezastihl. Novák si mohl o chvíli 
později L. Němce, který jej vyslal 
v ústrety gólmanovi Framozu, udob-
řit, ale v koncovce se neprosadil. 
Pak měl po centru zprava „tutovku“ 
i L. Němec, jenže ve snaze trefi t se 
„z první“ mu v rozhodující chvíli 
míč po „placírce“ sjel do zámezí. 
Ani domácí nepřihlíželi se zalo-
ženýma rukama. Po faulech poblíž 
pokutového území svého protivníka 
kopali dva nebezpečně vyhlížející 
trestné kopy, ale Invald zasahovat 
nemusel. Ve chvíli, kdy už všichni 
přítomní čekali na závěrečný hvizd, 
se Velmez ještě jednou vrhl do úto-
ku. L. Němec po zatáhnutí do vápna 
dal míč pod sebe a nabíhající Beran 
si nekompromisně svým pátým gó-
lem řekl o plný bodový zisk.   -ber-
 1. Šardice 11 8 2 1 27:6  26
 2. Slovácko B 11 7 1 3 24:10 22
 3. Žďár n. Sáz. 11 7 0 4 21:10 21
 4. Třebíč 11 6 3 2 18:11 21
 5. Pelhřimov 11 5 3 3 21:14 18
 6. Rosice 11 5 2 4 19:18 17
 7. Velké Meziříčí 11 5 1 5 13:22 16
 8. Vikt. Otrokovice 11 4 3 4 15:12 15
 9. Konice 11 4 3 4 15:13 15
10. Boskovice 11 3 4 4 14:20 13
11. Blansko 11 3 3 5 14:19 12
12. Protivanov 11 4 0 7 13:22 12
13. Napajedla 11 3 2 6 12:21 11
14. Vyškov 11 3 1 7 11:20 10
15. Uherský Brod 11 2 3 6 9:18 9
16. Rousínov 11 2 3 6 11:21 9

Benfi ka
Třešť – V. Meziříčí B 3:1 (1:1)
Benfika prohrála už potřetí za 
sebou.
Střelci: 20. a 85. T. Pěnička, 60. Gu-
tvald – 8. Kafka. Rozhodčí: Vobor-
ný. Ž. k.: 2:2. Poločas: 1:1. Diváků 
100. Sestava FC VM B: Prchal – 
Beran, Kružík, Netolický, D. Invald 
(56. Žitek) – Smejkal, Trnka, Pól (76. 
Mucha), Kafka – Veselý, Souček.
 1. Rapotice 10 8 0 2 30:10 24
 2. Nová Ves 10 7 1 2 19:13 22
 3. Náměšť n. O.-Vícenice 10 6 3 1 21:10 21
 4. Rantířov 10 6 2 2 21:10 20
 5. Stonařov 10 5 3 2 26:13 18
 6. Budišov-Nárameč 10 5 3 2 20:13 18
 7. Přibyslavice 10 4 2 4 16:16 14
 8. Bohdalov 10 4 1 5 11:15 13
 9. Šebkovice 10 3 2 5 18:24 11
10. V. Meziříčí B 10 2 4 4 10:14 10
11. Kouty 10 3 1 6 14:21 10
12. Třešť 10 2 0 8 10:21 6
13. Štoky 10 1 2 7 8:21 5
14. Křižanov 10 1 2 7 12:35 5

II. liga
Legata Hustopeče – TJ Sokol VM 
A 31:25 (14:11)
K dlouho očekávanému utkání 
odjížděl náš tým bojovně naladěn 
a odhodlán zvítězit, avšak s vě-
domím, že není v roli favorita. 
Hustopeče sestoupily z extraligy 
do II. ligy z finančních důvodů, 
kádr družstva ale zůstal téměř 
stejný. V minulém kole Hustopeče 
nečekaně klopýtly s Maloměřicemi, 
a tak se čekal zajímavý zápas. Ten 
pro nás nezačal špatně, kdy jsme se 
v sedmé minutě dostali do vedení 
(3:5). Když však soupeř v dvanácté 
minutě vyrovnal na 6:6, následovala 
šňůra 5 branek za záda našeho 
gólmana. I přesto, že naši hráči 
bojovali, soupeři jsme od této chvíle 
brankově jen dýchali na záda. Zku-
šený soupeř si po zbytek zápasu dr-
žel odstup třech až čtyřech branek 
a vedení si nenechal vzít. V první 
polovině poločasu se vyfauloval 
Tomáš Chlubna, který družstvu 
po zbytek zápasu citelně chyběl. 
Výborně se v zápase rozehrál Jakub 
Bezděk, který od dvacáté minuty 
brankově i herně táhl tým. Tra-
diční přísun branek nadělil i Víťa 
Večeřa. Brankově se bohužel vůbec 
neprosadila křídla. I přes prohru 
o 6 branek lze konstatovat, že hráči 
předvedli dobrý výkon. Fungovala 

obrana a bojovalo se až do konce. 
Rozdílem mezi oběma družstvy 
byl důraz a přesnost při zakončení. 
Zkušení domácí v zakončení téměř 
nechybovali, nepřesnosti našich 
hráčů navíc dokázali potrestat 
úspěšně zakončenými brejky.
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Bezděk (8), Večeřa (7), Matušík (3), 
Chlubna (2/1), Raus (2/2), Živčic 
(1), Kříbala Petr (1), Kaštan Jiří (1), 
Konečný, Kříbala Martin, Kříbala 
Pavel. Trenér Vaverka

JM liga
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
B 40:18 (18:7)
Stejně jako A tým, zajíždělo naše 
béčko na hřiště favorita. Sokolnice 
zatím neztratily ani bod a na do-
mácím venkovním hřišti se silnou 
diváckou kulisou byly nad naše síly. 
Našemu celku se nedařila kombi-
nační hra, které bránil vlhký povrch 
hřiště i míč. V útočných situacích 
jeden na jednoho jsme se nedokázali 
prosadit. Někteří hráči měli ještě 
v nohách těžký zápas v Hustope-
čích, čehož soupeř využíval při 
rychlých brejcích. V obraně jsme 
rychlého soupeře nechali zakon-
čovat z hranice šesti metrů. Hráči 
Sokolnic byli celkově lepším týmem 
a potvrdili první místo v tabulce.
Sestava, branky: Poul – Strašák (5), 
Necid (4), Bezděk (3), Kaštan Petr (3), 
Stávek (2), Homola (1), Raždík, Tep-
lý, Rosa, Buchta, Kaštan Jiří  -nav-

Posledním závodem v Odrách skon-
čil největší seriál maratonů hor-
ských kol v České republice „Kolo 
pro život“. Jubilejního 10. ročníku 
se zúčastnila i Petra Malečková 
(na snímku) z Velkého Meziříčí, 
startující v barvách cyklistického 
klubu XCR Svorada SiDi Brno. 
V juniorské kategorii startovala 
Petra celkem ve dvanácti náročných 
závodech, v délce od 50 do 60 km, 
v konkurenci kompletní české MTB 
špičky. Ziskem jednoho prvního, 
dvou druhých a čtyřech třetích míst 
si Petra v České republice v silné 
konkurenci zajistila konečné čtvrté 
místo. V příštím roce plánuje opět 
startovat, a to se chce umístit nej-
hůře do třetího místa.

-mal-

HHK z Uherského Ostrohu 
body nedovezlo

Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky a asistence HHK: 22. 
Stráňovský (Roháčik), 24. Troščák 
(Střecha). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Štábl (Štourač) – Dostál, 
Kochánek, Rosendorfský, Šerý, 
Stráňovský, Střecha, Musil – Krča, 
Roháčik, Novák – Láznička, Kudlá-
ček, Kočí – Hubl, Troščák, Kozlík 
– Kartůsek. Rozhodčí: Dobeš – No-
vák, Škrobák. Vyloučení: 8:11, na-
víc Kočí 10 min. Využití: 2:1. Střely 
na branku: 34:15. Diváci: 500
Vstup do letošní sezony se nám 
výsledkově nevydařil, hlavním 
pozitivem může být výkon gólmana 
Štábla, který nás v úvodním utkání 
sezony dlouho držel ve hře o body. 

Ani ostatní hráči však nepřed-
vedli špatný výkon, hrál se hokej 
nahoru dolu se spoustou šancí. 
Nakonec rozhodla větší zkušenost 
domácích.
V první třetině se Uherský Ostroh 
dostal do dvoubrankového vedení. 
To se nám podařilo smazat hned 
v úvodu druhé části, před druhou si-
rénou ale domácí opět vedli. Ve třetí 
části se do šancí dostávali hlavně do-
mácí. Šance však ve většině případů 
končily na výborném Štáblovi.
Další výsledky 1. kola: Velká Bíteš 
– Uherské Hradiště 3:6, Kroměříž – 
Kometa Úvoz 0:1, Vyškov – Uherský 
Brod 0:7, Plumlov – Moravské Budě-
jovice nehráno – hostující tým zůstal 
po havárii koloně na 190. km D1. 
O osudu utkání rozhodne STK Brno.

Program na tento týden:
Muži HHK v tomto týdnu mají 
volno.                                    -hhk-

Soutěže družstev 2009/2010
Krajský přebor

1. kolo = 11. října:
Spartak Velké Meziříčí A – ŠK 
Gordic Jihlava B 1,5:6,5
Za domácí Mrazík 1 b. – Jan 0,5 b. – 
Kopr, ing. Nedoma (C), Mgr. Mejz-
lík, Bárta, Janák Jos. a Čtveráček 0 b.
Úvodní zápas sezony se premiérově 
konal v nové hrací místnosti, jíž se 
pro naše šachisty stal kulečníkový 
salónek restaurace U Kozů; ovšem 
měření sil s reprezentanty Jihlavy 
nedopadlo vůbec dobře: naši tento-
krát pohořeli jak hubkaři a novou 
klubovnu pokřtili nikterak šťastně. 
Bylo to učiněné Waterloo; absoluto-
rium si zaslouží snad jedině loňský 
přeborník Velkého Meziříčí, mladý 

hráč Tomáš Mrazík, jenž zdolal 
velmi silného Pavla Hodače s vý-
konnostním koefi cientem (ratingem 
ELO) v hodnotě úctyhodných 2 060 
b. Příště, tj. 25. 10., spartakovci za-
míří do Žďáru, a to aby se pokusili 
alespoň pozlobit tamější béčko.

Regionální přebor sk. Východ
1. kolo = 11. 10.:
Spartak Vel. Meziříčí B měl volno; 
takříkajíc „družební“ Jámy se utkaly 
v sokolském derby s dalším žďárským 
satelitem, totiž s Novým Veselím.
Sokol Jámy – Sokol Nové Veselí 
3:2
Za domácí Homolka a Pařil (C) po 
1 bodu – Kunc a Pelikán po 0,5 b. 
– Štěpánek 0 b.
Ve druhém kole uvítá 25. 10. tým 
VM B doma hráče TJ Žďár nad 
Sáz. D.                                         -vp-

První říjnovou sobotu se sjely sbory 
dobrovolných hasičů do Netína. 
Tam se konalo vyhlášení Žďárské 
ligy. Ždárská liga (ŽL) je seriál 
soutěží v požárním útoku. Zapojit 
se může jakýkoliv sbor dobrovol-
ných hasičů (SDH). Závodí 7 členů. 
Účast není omezena geografi ckou 
příslušností k okresu ani kraji. 
Soutěží se ve dvou kategoriích: 
muži, ženy.
Letošní seriál soutěží odstartovalo 
Velké Meziříčí 2. května. Následo-
valy soutěže v Litavě, Netíně, Mar-
šovicích, Olší n. O., Kundraticích, 
Katově, Krokočíně, Lavičkách, 
Meziříčku, Herolticích a Stanovišti. 
Celkem se těchto soutěží zúčastnilo 
cca 70 sborů z České republiky.
Za jednotlivé soutěže se sbírají 
body podle umístění. Např. za první 
místo 20 bodů, za druhé 17 bodů 
atd. Body se na konci ŽL sčítají 
a konečný výsledek prvních pěti 
umístěných vidíte zde:

Kategorie Muži
1. místo SDH Lavičky
2. místo SDH Benetice
3. místo SDH Starý Lískovec Sport
4. místo SDH Netín
5. místo Krokočín

Kategorie Ženy
1. místo SDH Lhotky
2. místo SDH Zbraslav
3. místo SDH Olší n. O.
4. místo SDH Netín
5. místo SDH Kundratice
V netínském kulturním domě bylo 
prvních deset umístěných družstev 
v každé kategorii odměněno poháry 
a peněžní částkou. Během vyhlašo-
vání byly promítány záznamy po-
žárních útoků. Jednotliví soutěžící 
tak mohli vidět sebe i své soupeře 
při zdařilých i úsměvných pokusech. 
Atmosféra byla vynikající. Vítězo-
vé – muži z Laviček si šli pro ceny 
v opravdu předpisovém ustrojení. 
Všichni ve tmavých oblecích, mod-
rých košilích a s červenobílými mo-

týlky. Byla radost se na ně podívat. 
Vítězky – ženy ze Lhotek si oblékly 
trička se seznamem svých jmen. Po 
předání cen si všechna družstva na-
vzájem gratulovala, zněly jejich po-
křiky a někdo uronil i slzičku dojetí.
Po ukončení ofi ciální části vyhlášení 
následovala volná zábava. Přijela za-
hrát skupina Arbok a Akord. Milým 
překvapením pro všechny bylo, když 

družstvo mužů z Benetic (oblečené 
stále ve svých modrobílých dresech) 
vyskočilo na pódium a s půjčenými 
hudebními nástroji také zahrálo.
Vyhlášení ŽL bylo příjemným za-
končení tohoto ročníku. Poděkování 
patří pořadatelům akce, ale i všem, 
kteří celý rok trénovali a bojovali na 
hasičských cvičištích.  

 Věra Marková

Junioři s Hradcem nezaváhali
Hradecká výprava přijela na Vy-
sočinu podle slov svého trenéra 
Tomáše Lilka, svého času repre-
zentačního nahrávače juniorky, bez 
dvou opor a zvláště v prvním utkání 
nebyla příliš velkým soupeřem 
našeho výběru.
Sp. VM – Slávia H. Králové 3:0 
a 3:0
sety (16, 14, 19) a (22, 23, 17)
Základní sestava Kliment, Málek, 
Vrána, Uchytil, Dvořák, Vašíček 
s Minářem na liberu nastoupila do 
zápasu koncentrovaně a po soustav-
ném tlaku nedovolila soupeři uhrát 
ani v jednom setu dvacetibodovou 
hranici. První zápas tak skončil za 
64 minut.
Do odvety Petr Juda trochu zamíchal 
se sestavou, Uchytila na účku nahra-
dil Kameník a Dvořáka na smeči 
odchovanec dobronínského volejba-
lu Martin Jonáš. Zásah do sestavy, 
nesehranost aktérů na naší straně 
palubovky, spolu se snahou soupeře 
sehrát důstojnější roli než v prvním 
zápase, měla za následek překvapivé 
a hlavně nadějné vedení soupeře 
9:16. Právě zde se však projevila ne-
zkušenost a nedostatečná vyspělost 
soupeře, neboť už na sedmnáctce 
bylo srovnáno a soupeř viditelně 
ztratil sebedůvěru. V dalším setu 
ještě bojoval, poslední set však již 
byl opět v plné režii našich hráčů.
Petr Juda, tentokráte překvapivě 

klidný i při soupeřově nadějném ná-
skoku, přijal blahopřání k druhému 
vítězství s úsměvem jemu vlastním 
a na otázku k identitě většině diváků 
neznámého hráče s číslem 5 odpově-
děl: „To je Martin Jonáš z Dobroní-
na, v týdnu s námi dvakrát trénoval, 
je to bezesporu talentovaný hráč, 
dal jsem mu šanci. Záleží jenom na 
něm, zda se jí chytne. Vím, že ten 
druhý zápas byl tak trochu nahoru-
dolů, kluci toho spolu v této sestavě 
moc nenahráli. Za týden jedeme do 
Brna, takže jsem si musel některé 
hráče otestovat.“
Sestava VM: Málek, Vašíček, 
Vrána, Kliment, Dvořák, Kame-
ník, Uchytil, Minář, Duben, Jonáš, 
Hybášek a Augusta

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 3. dvoukole:

1. DHL Ostrava 6 6 0 18:6  12
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 4 2 13:8  10
3. Volejbal Brno 4 4 0 12:1  8
4. Slavia Hradec Králové 6 2 4 8:16 8
5. TJ Nový Jičín 6 1 5 7:17 7
6. volleyball cz. ČZU Praha B 4 1 3 6:9  5
7. Fatra Zlín 4 0 4 5:12 4

Muži opět smírně
Muži se ve druhém kole v domácím 
prostředí opět rozešli smírně se 
soupeřem z Přibyslavi. Po vítězství 
v prvním zápase byl ve druhém 
soupeř lepší.
Sp. VM – Sokol Přibyslav A 3:1 
a 1:3
Hráli: Havlíček, Vašíček, Homola, 
Villert, Hybášek S. a M., Plachet-
ský, Trojan, Novotný             -kon-

Ženy SDH Lhotky.

Uf. To zase budou nervy, pnutí, 
napětí. Neb zápas ve hře boccia trvá 
plus mínus hodinu. Hodinu, kdy 
se hráč snaží přiblížit své barevné 
míče k bílému míči – jackovi a kdy 
se vyrážením, dorážením míčů 
může situace na hřišti stále měnit 
a taky se mění. O vítězství může 
rozhodnout i poslední dobře zasa-
zený míč. Takové zápasy sehraje 
každý boccista na víkendovém 
turnaji minimálně 3 a pokud se daří 
a postupuje z čtvrtfi nále dál a dál, je 
jich samozřejmě ještě víc.
Čtyři březejčtí boccisté teď dělají, 
co jen mohou, aby na svých pod-
zimních turnajích dobře zahráli. 
V tělocvičně v Dětském středisku 
Březejc se kutálejí a lítají modré 
a červené boccia míčky, ozývají se 
radostné či jiné zvuky.
Prvoligový hráč Martin Fajkus má 
letos před sebou ještě dva turnaje – 
dvě kola celoroční republikové sou-
těže v OZP CUPU v boccie. Úspěch 
v turnajích mu může otevřít dveře do 
nejužšího výběru reprezentace neb 

v současné době se ve své kategorii 
drží hned za špičkou boccistů ČR.
Naše další boccistické naděje 
Maruška Folvarská, Rosťa Štursa 
a Zuzka Švecová budou na turnaji 
2. ligy OZP CUPU v boccie bojovat 
o co nejlepší umístění na druholi-
govém žebříčku a třeba i o postup 
do 1. ligy. To ještě netušíme, víme 
ovšem, že pokud Maruška či Rosťa 
uspějí, jejich úspěch bude patřit 
nejen jim, ale i jejich dobrovolným 
trenérkám Báře Šlitrové a Aleně 
Pyszakové, které na Březejc za 
těmito hráči pravidelně dojíždějí 
a pilně s nimi trénují.           -md-

Veřejné bruslení
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, do-
provod 10 Kč


