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Založeno roku 1919

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

Nově zrekonstruovaná restaurace nabízí kuřácké a nekuřácké
jídelny. Možnost společenských akcí, svatby, srazy
a jiné společenské příležitosti až pro 100 hostů.
Otevírací doba: ne – čt 9 – 22 hodin, pá – so 10 – 24 hodin
Tel.: 566 543 435.

RESTAURACEKŘIŽANOVKŘIŽANOV

vás srdečně zve na

ve dnech 28. října – 1. listopadu 2009
(Vídeň 91, směr přehrada, 1. odbočka vlevo)
Nabízíme sloupové jabloně, túje i jiné 
dřeviny na živé ploty, trvalky, skalničky, 
okrasné trávy. Od 15. 10. ovocné stromky.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17; Pá 8–12, 13–18
Tel.: 731 507 260, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

Zimní údržba chodníků začala být aktuální mnohem 
dříve, než v předcházejících letech. Velké Meziříčí se 
na ni letos připravuje již delší dobu v souvislosti s tzv. 
chodníkovou novelou, stejně jako další města a obce 
coby majitelé chodníků. Ty nyní odpovídají za škody 
vzniklé v důsledku vad v jejich schůdnosti namísto 
majitelů přilehlých nemovitostí. Velkomeziříčští již 
rozhodli, že ze čtyřiceti kilometrů chodníků ve městě 
jich bude udržováno pětadvacet. Zbývajících patnáct 
kilometrů v okrajových částech města zůstane v zimě 
bez úklidu. I tak tato změna zatíží městský rozpočet. 
„Těžko se to odhaduje takhle dopředu, ale zimní údržba 
nás bude stát zhruba o půl milionu korun víc,“ podotkl 
starosta František Bradáč. Mapky s vyznačenými udr-
žovanými a neudržovanými pěšími komunikacemi 
spolu s jejich zařazením do kategorií jsou zveřejněny 
na internetových stránkách města (www.mestovm.
cz) a seznam najdete v našem týdeníku příště.

Udržované chodníky jsou tedy rozděleny do tří 
pásem podle pořadí důležitosti. Prvních sedm kilo-
metrů technické služby města poklidí do čtyř hodin 
od napadení sněhu, respektive od výjezdu techniky. 
(Ne tedy do čtyř hodin ráno.) Do této kategorie patří 
ty nejdůležitější a nejfrekventovanější pěší komunikace 
například v centru, zastávky veřejných dopravních 
prostředků apod. Ve druhé kategorii je devět kilometrů 
pěších komunikací, u nichž je stanovena doba úklidu 
během osmi hodin a zbývajících devět kilometrů bude 
uklizeno v průběhu dvanácti hodin, přičemž jde o ty 
méně frekventované cesty. „Tyto časy však neplatí, 
bude-li vyhlášen kalamitní stav. Tehdy je platný jiný 
režim a udržují se především komunikace ke zdravot-
nickým zařízením a podobně, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost obyvatel,“ zdůraznil starosta Bradáč. 

Podle něj si také každý občan může chodník před 
svou nemovitostí uklidit sám a mnohem dříve, než je 
v možnostech města.

V Meziříčí i v Bíteši dokupují 
novou techniku

Změna, kterou s sebou přinesla chodníková nove-
la, si vyžádala také nákup nové techniky. Technické 
služby města proto kupují nový traktůrek za asi sedm 
set tisíc korun. Na údržbu a úklid tak budou mít nyní 
tyto stroje dva. „Objednali jsme jej na konec října. 
Měli bychom ho tedy mít ve čtvrtek. Nepředpokládali 
jsme totiž, že zima začne tak brzy,“ podotýká ředitel 
technických služeb Jaroslav Mynář a dodává, že trak-
tůrek nebude mít jen zimní vybavení. Kromě radlice 
asi 1,1 metru široké a sypacího zařízení vzadu bude 
mít třeba i kartáče či kropicí zařízení, což poslouží 
i pro letní úklid cest pro pěší.

Podobně se na nástup zimy připravují například i ve 
Velké Bíteši. „S údržbou chodníků už počítáme při 
přípravě rozpočtu. Náklady se nám zhruba zdvojná-
sobují, narostou o asi 200 tisíc korun. Počet kilometrů 
chodníků, jež budeme udržovat, se zvýšil z osmi na 
sedmnáct. Technické služby na základě toho dokoupily 
druhý speciál,“ vysvětlil bítešský starosta Miroslav 
Báňa. Pomocí další multikáry s radlicí, korbou se sy-
pačem a pro letní období i s kontejnerovou nástavbou 
tak budou Bítešští udržovat chodníky postupně do 
čtyřiadvaceti hodin od sněhové nadílky. „Začneme 
od centra a jak to půjde, budeme pokračovat na okraj 
města s tím, že rozumný člověk nebude čekat, až se 
dostaneme k jeho domu, ale poklidí si chodník třeba 
sám,“ dodává M. Báňa.

Martina Strnadová

Chodníky budou udržovat postupně

Přišla nečekaná zima
Zatímco ve středu sedmého října letošního roku byla v našem městě v 15.15 

hodin naměřena maximální teplota 25,4 stupně Celsia a lidé si vychutnávali 
poslední zbytky babího léta, o týden později – ve středu čtrnáctého října – se 
třásli chladem i v zimních svršcích. Teplota ve Velkém Meziříčí totiž klesla 
téměř na nulu – ve 23.45 hodin byla naměřena minimální teplota 0,2 a v 10.30 
hodin byla maximální teplota 2,1 stupně Celsia. Jitka Kučerová a Miloslav 
Hradil z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeoro-
logického ústavu (ČHMÚ) v Brně, kteří nám informace o počasí v našem 
městě poskytli, ještě doplnili, že minulou středu u nás napadlo pět centimetrů 
sněhu. Sníh tedy oproti minulým dvěma letům přišel minimálně o měsíc dřív. 
První souvislá sněhová pokrývka předloni napadla až 6. 11. a měřila jeden 
centimetr, a loni dokonce až 21. 11. a byly to centimetry tři.   (Pokr str. 2.)

Pozornost budil aquazorbing
Ochutnávku outdoorových aktivit absolvovala začátkem října zhruba 

třicítka učitelů z celé České republiky. Ta se sjela do rekreačního střediska 
DRAK v Křižanově, kde na ni čekala zajímavá akce – prezentace outdoo-
rových (venkovních) programů pro pedagogy základních a středních škol. 
Nabídku připravilo a v praxi provedlo třebíčské Centrum outdoorových 
programů (COP) ve spolupráci s výše uvedeným zařízením. Venkovní 
aktivity COP realizuje právě pro žáky a studenty v rámci školních kurzů, 
ať už sportovních či adaptačních, nebo též během škol v přírodě, škol-
ních výletů anebo výchovně vzdělávacích a dalších kurzů. Učitelé si tak 
během dvoudenního pobytu mohli na vlastní kůži vyzkoušet vybrané 
adrenalinové aktivity, které potom mohou nabídnout samotným žákům, 
až s nimi vyrazí někam do přírody. „Cílem akce bylo představit pedago-
gické veřejnosti možnosti využití outdoorových programů pro výchovu 
a vzdělávání žáků základních a studentů středních škol,“ vysvětlil ředitel 
COPu Petr Hrdlička, „proto bylo toto setkání pro účastníky z řad učitelů 
a dalších pedagogických pracovníků zcela zdarma.“

 V křižanovském areálu střediska, majitele RNDr. Petra Vaverky, tak 
byl pro kantory připraven aquazorbing, paintball, vysoké lanové centrum, 
lukostřelba a bungee running. Po těchto skutečně mnohdy namáhavých 
a vysilujících aktivitách si pak aktéři zaslouženě pochutnali mimo jiné na 
zabíjačkových specialitách, které pro ně byly připraveny, ale vhod přišla 
i prezentace možností komplexních i dílčích programů.
Aquazorbing neboli běhání či chůze po vodě

Zatímco většina adrenalinových specialit je mezi lidmi poměrně již 
známá, jaké to je chodit či běhat po vodní hladině (aquazorbing) je zatím 
stále ještě pro mnohé novinkou.                       (Pokračování na straně 6.)

Učitelé si v Křižanově vyzkoušeli některé adrenalinové sporty

K novému chodníku na spo-
jovací komunikaci mezi ulicemi 
Družstevní a Bezručova přibylo 
zábradlí. „Úsek jsme procházeli 
a zjistili jsme v některých místech 
takové výškové poměry, že zábradlí 

je z důvodu bezpečnosti chodců po-
třeba – zejména v zimním období,“ 
popsal starosta František Bradáč. 
Na doplnění zábradlí proto město 
přidává devadesát tisíc korun.

(Pokračování na straně 6.)

Kvůli odvodnění podchodu 
se práce protáhlyPříští středu

nevycházíme!
4. listopadu 2009 
vyjde dvojčíslo!
Příští číslo (38/39) týdeníku 
Velkomeziř íčsko vyjde za 
čtrnáct dní, tedy 4. listopadu 
2009, neboť ve středu 28. říj-
na z důvodu státního svátku 
nevychází.

Věra Špinarová 
vystoupí 
v Jupiter clubu
Tento pátek 23. 10. 2009 od 
19.30 hodin.
Více strana 8

Koncert Ivana
Mládka je zrušen!
Z důvodu nízkého zájmu 
o vstupenky na Čundr coun-
try show s Ivanem Mládkem 
a dalšími účinkujícími se vy-
stoupení 4. 11. NEKONÁ.

Výzva 
pamětníkům 
sametové 
revoluce
Týdeník Velkomeziříčsko při-
pravuje vzpomínkový článek 
k sametové revoluci, od níž 
letos uplyne DVACET LET.  
Obrací se proto na čtenáře – 
pamětníky, kteří zvonili klíči 
na velkomeziříčském náměstí 
a mají k tématu co říct, třeba 
i ve fotografi ích, a rádi by se 
podělili se svými pocity v při-
pravovaném článku, nechť se 
prosím obrátí na šéfredak-
torku týdeníku ing. Ivanu 
Horkou (tel.: 566 782 007 nebo 
732 203 787, mail: horka@
velkomeziricsko.cz).
Předem děkujeme.

Velkomeziříčsko 
v pdf
Čtete raději informace z po-
čítače, než z papírových 
novin? Využijte tedy naší 
nabídky od 1. ledna 2010 
a objednejte si týdeník Vel-
komeziříčsko v elektronické 
podobě. Zašlete požadavek 
do naší redakce (velkome-
ziricsko@velkomeziricsko.
cz), kde bude vyřízen. Před-
platíte si týdeník v pdf na 
čtvrtletí a bude vám zasílán 
na vaši e-mailovou adresu. 
Jeho cena bude 5 Kč, navíc 
s barevnou obálkou (tj. první 
a poslední strana novin)!
Informace získáte také na 
telefonu: 566 782 009 (pevná 
linka) nebo 739 100 979 (síť 
O2).

Avizní okénko připravila
Iva Horká Že není jednoduché chodit v nafouknuté kouli po vodě, ukazuje náš snímek z Křižanova. Začátečníci většinou 

v bublině neudrží rovnováhu a často padají. I tak je ale o aquazorbing zájem.                                Foto: Iva Horká

Odvodnění podchodu pod viaduktem původně plánováno nebylo, vyžádala 
si je dodatečně Správa železniční dopravní cesty. Dokončení prací se proto 
zpozdilo.                                                          Foto: Martina Strnadová

O víkendu 
končí letní 

čas!
Již tuto neděli 25. říj-

na 2009 končí letní 
a začíná zimní čas.

Proto si nezapomeň-
te vrátit hodinové ru-
čičky o hodinu nazpá-
tek: Ve tři ráno zpět na 
druhou hodinu.   -ivh-

PANASONIC TX-L32C10E, LCD, 82 cm 13.990 10.990
PANASONIC TX-P42S10, full HD, 107 cm 19.990 17.990

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

Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma
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OKÉNKO RADNICE

Radní „věštili“ rozpočet na rok 2010
z křišťálové koule

Rada města se tento týden poprvé sešla, aby připravila návrh rozpočtu 
na rok 2010. Před zahájením rozdala vedoucí fi nančního odboru Pavla 
Pólová všem radním křišťálovou kouli se znakem města, aby se mohli 
podívat, jak to bude příští rok s fi nancemi vypadat.

„Recesistický začátek jednání byl na místě. Vlastně to odráží naši sou-
časnou situaci, ve které se nacházejí i ostatní města a obce na Vysočině. 
Připravit v tuto chvíli nějaký seriózní návrh rozpočtu opravdu v mnohém 
připomíná věštění z křišťálové koule. Máme však už první odhady příjmů 
i celou řadu požadavků na výdaje, například rekonstrukce čistírny od-
padních vod, školní jídelny, inženýrských sítí v některých částech města 
a mnoho dalších,“ vysvětluje starosta František Bradáč (KDU-ČSL).

Nad vším však zatím visí příliš mnoho otazníků. „Těžko se teď odhaduje 
vývoj ekonomické situace v příštím roce,“ říká k nelehkému rozhodování 
starosta Bradáč.                                                              Eva Fruhwirtová

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

Vzhledem k tomu, že zbývá už 
jenom rok k dalším komunálním 
volbám, položili jsme velkomeziříč-
ským zastupitelům tři otázky a po-
žádali je, aby na ně odpověděli.
Jméno a příjmení:
Ivana Bíbrová
Název politické strany, za kterou 
kandidovala: Nezávislí
Politická příslušnost: bezpartijní
Věk: 37 let
Povolání: učitelka

1. Nacházíme se v posledním roce 
volebního období 2006–2010. 
Podařilo se z volebního progra-
mu vaší politické strany splnit 
všechny sliby voličům?

Všechny sliby se určitě splnit 
nepodařilo, některé investiční 
akce jsou závislé na dalších 
dotacích a další na svou šanci 
čekají. Všechny sliby a změny 
ale potřebují podporu dvanácti 
hlasů zastupitelů, aby mohly 
být splněny.

2. Které věci byste chtěla, aby se 
ještě do konce volebního období 
realizovaly?

Byla bych ráda, aby se příští 
rok začalo s realizací výstavby 
čistírny odpadních vod a byla 
známa její definitivní cena, 
neboť tato investiční akce vel-
mi zatíží městské výdaje. Přála 
bych si, aby se také dořešilo 
zateplení a výměna oken na ZŠ 
Sokolovská, která byla realizo-
vána částečně.

Zastupitelé města odpovídají na otázky 
týdeníku Velkomeziříčsko

(DílI IV. – první vyšel v č. 30/2009, kde odpovídal Karel Lancman, 
druhý v čísle 33 s odpověďmi Ivo Kaštana, třetí v čísle 35 s Radovanem 
Necidem.)

3. O co konkrétně jste se zasadila 
Vy svojí prací v zastupitelstvu?

Z investičně náročnějších 
akcí jsem při jednání zastupi-
telstva podpořila různé akce, 
např. oslavy 600. výročí udělení 
městských práv, rekonstrukci 
ulice Novosady, koupaliště, 
výstavbu hřiště s umělou trávou 
u ZŠ Školní atd. Podporu zastu-
pitelů pak získaly moje návrhy 
na otevření věže pro veřejnost, 
na záchranu stromů jírovce 
maďala a na výsadby stromů. 
Avšak za mnohými úspěšně 
realizovanými akcemi města 
se také skrývá výrazný podíl 
spolupráce pracovníků měst-
ského úřadu a dalších institucí 
se zastupiteli.

Týdeník Velkomeziříčsko asi 
před rokem přinesl informaci o plá-
novaném osazení ulice Novosady 
dvěma dopravními zrcadly. Jedno 
mělo být instalováno na náklady 
města při výjezdu z ulice U Vody 
a druhé téměř naproti, při výjezdu 
z uličky od Zlatého lva. Měla sloužit 
k zajištění bezpečného výjezdu. 
Zatímco při výjezdu z ulice U Vody 
bylo zrcadlo osazeno krátce poté, co 
jsme zprávu přinesli, u výjezdu od 
Zlatého lva stále chybí.

V této souvislosti navštívila 
redakci týdeníku Velkomeziříč-
sko obyvatelka této oblasti, která 
výjezd z uličky od Lva pravidelně 
využívá a zrcadlo v místě postrádá. 
Zajímala se o důvody, proč prá-
vě zde osazeno nebylo. Požádali 
jsme proto velkomeziříčský odbor 
dopravy, aby problém objasnil. 
Dle usnesení Rady města ze září 
loňského roku – radní tehdy souhla-
sili s osazením zrcadla na náklady 
města při výjezdu z ulice U Vody. 
Současně souhlasili i s osazením 
zrcadla při výjezdu od Zlatého lva 
v případě, že tuto možnost odbor 
dopravy městského úřadu shledá 
jako vhodnou. Posouzením případu 
byl odbor dopravy pověřen. „Kom-

pletní rekonstrukcí ulice Novosady 
v roce 2007 se změnily parametry 
vozovky, chodníků a parkovacích 
zálivů, čímž se zamezilo stání 
vozidel v prostoru výjezdu od 
»Lva«. Taktéž rozhledové poměry 
se zlepšily. Vzhledem k tomu nebylo 
zrcadlo v tomto prostoru umístěno,“ 
vysvětlil důvody vedoucí odboru 
dopravy Marek Švaříček.

S tím ovšem obyvatelka zmíněné 
oblasti naprosto nesouhlasí a s ní 
ani dalších pět majitelů nemovitostí 
v místě, kteří se svými vozidly 
parkují vzadu v uličce vedoucí do 
dvora u Zlatého lva a pravidelně 
odtud vyjíždějí. „S vyjížděním 
z uličky od Lva máme problém. 
Přes parkující auta vůbec není vidět 
vpravo. Hned vedle výjezdu je totiž 
místo vyhrazené pro invalidy, které 
je pravidelně obsazené. Jen nalevo 
je vidět lépe, protože je tam klikatá 
čára a parkovat se tam nesmí,“ stojí 
si za svým nespokojená řidička. 
„Tento stav samozřejmě nemusí být 
defi nitivní. Pokud se na nás paní 
s problémem obrátí, situaci znovu 
posoudíme a je možné, že tam bude 
zrcadlo doplněno,“ dodal Marek 
Švaříček.

Text a foto: Martina Strnadová

Zrcadlo na Novosadech 
některým chybí

Nové toalety postavilo město Velké Meziříčí v ulici Rozkoš. Jsou 
otevřeny denně od sedmi do dvaadvaceti hodin a jejich použití mají 
obyvatelé (zatím) zdarma. Moderní WC se nachází nedaleko náměstí, 
kam se lidé mohou dostat buď 
z ulice Kostelní, od prodejny 
Kotvička, nebo od obchodu 
Fortna, či z ulice K Haltýři ane-
bo z Novosadů úzkou uličkou 
V Podloubí.

Vzhledem k tomu, že město 
muselo přistoupit k úsporněj-
šímu opatření kvůli nedostatku 
peněz, toalety disponují namísto 
třemi samostatnými odděleními 
pro dámy, pány a vozíčkáře, 
pouze dvěma. Jedna kabinka je 
proto společná pro ženy a vo-
zíčkáře, a druhou mají pánové 
samostatně. Město tímto tedy 
výrazně ušetřilo. I přesto však 
nové veřejné záchodky přišly 
na něco málo přes dva miliony 
osm set tisíc korun. Za to jde 
však o velmi kvalitní techno-
logii, která je odolná i vůči 
vandalům. Pochopitelně je tato 
varianta dražší, ale životnost je 
daleko vyšší, podotýká vedení 
našeho města. To nyní ještě 
připravuje viditelné značení 
cesty k veřejným záchodkům, 
aby je bez problémů našli i lidé 
odjinud. O provoz a údržbu se budou podle informací z radnice starat 
zdejší technické služby.                                                       Iva Horká

Veřejné toalety na Rozkoši 
jsou již v provozu

Nové veřejné toalety jsou již v ulici Rozkoš ve Velkém Meziříčí otevřeny.
Foto: Iva Horká

Přišla nečekaná zima(Pokračování ze strany 1.) „Nej-
vyšší celková sněhová pokrývka 
byla na stanici ve Velkém Meziříčí 
naměřena 10. 3. 1970, a to 78 cm. Nejvíce nového sněhu (tedy množství 
spadlé za 24 hodin) napadlo od 7 hodin 21. 2. do 7 hodin 22. 2. 2001, a to 
35cm,“ přidali ještě meteorologové z brněnské pobočky ČHMÚ.

Minulý týden tedy udeřila nečekaná zima a odborníci se shodli, že 
extrémně brzo – což v polovině října bezpochyby je. Nenadále chladné 
počasí, silný vítr, déšť se sněhem, způsobily dopravní problémy jak na 
dálnici D1, tak i na méně frekventovaných silnicích. Lidé měli problém 
dokonce i s chůzí po chodnících ve městě, zvláště z částí, které jsou na 
kopci a obyvatelé šlapou pěšky dolů do města. Bylo kluzko, čili opatrnosti 
nebylo nazbyt. O opravdové kalamitě ale mohli hovořit lidé ve vyšších 
polohách republiky. Někde zůstaly celé vesnice bez elektrického proudu 
a na horách, kupříkladu v Krkonoších, bylo dokonce vyhlášeno lavinové 
nebezpečí. Napadlo tam až sedmdesát centimetrů sněhu. Jinde i metr.

Na tom, že takové počasí přišlo 
o zhruba měsíc dříve, nevidí nic 
neobvyklého nejpovolanější osoba 

v tomto oboru, ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického 
ústavu Jaroslav Rožnovský. Ten se v médiích nechal slyšet, že se tomuto 
trendu říká listopadová zima, a to i přesto, že se objevila už teď v říjnu. 
Podle jeho slov šlo o náhlý vpád studeného počasí, po kterém obvykle 
přichází oteplení.

Stejný názor vyslovila před časem také dobrovolná pozorovatel-
ka počasí z Velkého Meziříčí, která našemu týdeníku poskytla před 
dvěma lety rozhovor o zdejší meteorologické stanici, již převzala po 
svých rodičích. Tehdy se vyjádřila, že když prošla svůj soukromý 
archiv, z globálního pohledu může říct, že se počasí chová pořád 
stejně. Extrémy, které jsou teď, se objevovaly dříve taky. Vysledo-
vala mimo jiné, že největší povodeň byla v našem městě v roce 1985 
a například vichřice u nás byla největší v roce 2007.            Iva Horká

Auto pod sněhem na náměstí či 
sněhulák v předzahrádce v polovině 
října a ve Velkém Meziříčí, jev oje-
dinělý.                 2× foto: Iva Horká

Zatímco ve středu 7. 10. 2009 si lidé vychutnávali babí léto pose-
zením na lavičkách v našem městě, o týden později se už na nich 
‚usadil‘ sníh. O šachové partii na našem snímku nemohla být ani 
řeč. Tu si ale zahrálo počasí…

Ilustrační foto: Iva Horká

Interiér dámských toalet, které slouží 
také pro lidi na vozíčku. Těm, kteří by 
si třeba nevěděli rady, jak funguje spla-
chovací systém, napovídá náš snímek 
– je třeba se rukou dotknout nejtmavší 
kachličky s obrázkem.

Foto: Iva Horká

Starosta Velkého Meziříčí František Bradáč s křišťálovou koulí, kterou 
radní dostali od vedoucí fi nančního odboru před zahájením jednání o roz-
počtu, jehož sestavování v době fi nanční krize nebylo vůbec lehké. 

Foto: Iva Horká

Úplná uzavírka silnice č. III/36049 v místní části Velkého Mezi-
říčí – Mostiště v místě mostu přes potok Mastník, u Základní školy 
a hostince. Délka uzavírky: 100 m
Popis objížďky: po silnici č. II/360 přes obec Martinice do obce 
Křižanov, po silnici č. I/37 na křiž. se silnicí III/36051 a po ní přes 
obec Dobrá Voda do obce Vídeň a po silnici č. III/36049 do místní 
části Velkého Meziříčí-Mostiště. Délka objížďky: 16 km
Termín uzavírky: 24.10.–25.10. 2009 (Náhradní termín 31. 10. – 
1. 11. 2009)                                                            Veronika Poulová

Foto: Jiří Michlíček
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Vysočina se už po sedmé stane dějištěm Festivalu Modré dny. Letoš-
ním tématem a spojovací nití všech programů a aktivit bude rasismus. 
„Je to silné téma pro dnešní dobu. Přestože se objevuje v každé lidské 
etapě a provází naši historii a bylo o něm mnohé řečeno a napsáno, stále 
se vrací a spousta lidí se s ním denně setkává. Chceme mladým lidem 
ukázat, že kvůli tomu, že je někdo jiný, není špatný, nebo méněcenný,“ 
vysvětluje ředitel festivalu Tomáš Forýtek. Modrá je barvou naděje, která 
má být i poselstvím festivalu. Tu chtějí předávat dál i známé osobnosti 
z řad zpěváků, herců a odborníků, kteří v rámci programu vystoupí po 
celé Vysočině. „Hlavním partnerem celého festivalu je společnost Jiho-
moravská plynárenská, a. s., člen skupiny RWE, která má velkou záslu-
hu na tom, že se na Vysočině sjedou tak významné osobnosti,“ dodává 
ředitel Forýtek.

Ve čtvrtek 12. listopadu otevře festivalové dveře ve Žďáře nad Sázavou 
světoznámá houslistka Gabriela Demeterová. Po celý následující měsíc 
proběhnou desítky besed, přednášek, fi lmových projekcí i výstav, work-
shopů a divadelních představení pro studenty i veřejnost. „Nejnovější 
informace o programu můžete najít na webových stránkách modredny.cz, 
kde jsou denně aktualizované programy a články,“ doplňuje Tomáš Fo-
rýtek. Na pondělí 16. listopadu je ve Žďáře nad Sázavou připraven Me-
gakoncert proti rasismu, kde vystoupí nejznámější česká kapela MIG 21, 
dále Michal Hrůza, Petr Bende, Guločar a Xindl X.

Pro ty z vás, kteří chtějí získat zadarmo vstupenky na tento koncert, 
jsme připravili soutěž. Stačí odpovědět na otázku: Kdy začíná Festival 
Modré dny a odpověď poslat do redakce týdeníku Velkomeziříčsko na 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz nebo tel.: 739 100 979. 
Nejrychlejších 10 dostane vstupenku na tento megakoncert.      -fru-

Vysočinu ovládne Festival Modré dny. Letošním tématem je rasismus

Profesor MUDr. Ladislav Pilka, 
DrSc. je známým průkopníkem me-
tody asistované reprodukce a uzná-
vaným odborníkem v této oblasti. 
Byl vedoucím lékařského týmu, 
jenž se zasloužil o narození prvního 
„dítěte ze zkumavky“ u nás v roce 
1982. Česká republika se tak stala 
první zemí bývalého východního 
bloku, kde se porod po unikátní 
technice asistované reprodukce 
zdařil, a zařadila se i mezi jednu 
z prvních zemí světa.

Ladislav Pilka nedávno navštívil 
Křižanov při příležitosti slavnostní-
ho zahájení výstavy obrazů svého 
švagra Ladislava Valíka. Při této 
příležitosti nám zodpověděl několik 
otázek ze svého zajímavého oboru. 
Vyjádřil se například i ke spornému 
a diskutovanému tématu náhradní-
ho mateřství. To může pomoci ženě, 
jež například nemá dělohu, ale má 
funkční vaječníky, k vlastnímu dí-
těti skrze náhradní matku.
Jste ve svém oboru stále aktivní?

Jsem aktivní, až mě to děsí. Po 
třiceti letech práce na klinice br-
něnské porodnice na Obilním trhu, 
kde jsem posledních deset let dělal 
přednostu, jsem skončil činnost od-
chodem do důchodu. Ale následně 
jsem byl během událostí přinucen 
v oboru pokračovat. Mojí speciali-
zací je asistovaná reprodukce a ve 
Zlíně mě požádali, zda bych tam 
v tehdy nově zřízeném kraji nepo-
mohl zařídit nové centrum asisto-
vané reprodukce. Tak jsme to tam 
zařídili, vybudovali, rozjeli… Ale 
postupně se objevil problém.
O jaký problém šlo?

Velmi nás tlačil zájem zahraničí. 
My máme totiž některé metody, 
které jsou dost vzácné a málokdo 
je dělá. Začali k nám jezdit zájemci 
především z Izraele, Ameriky a Ně-
mecka a my jsme měli problém, jak 
je dopravit do Zlína. Tak jsme svým 
způsobem byli nuceni vybudovat 
další centrum v Brně.
V čem je vaše metoda tak zvláštní?

Zásadní novinkou především 
pro Izraelce je to, že my můžeme 
poskytnout tzv. darování oocytů 
(vajíček). Když tedy žena například 
překročí určitý věk, kdy může mít 
děti, pak jí přestanou fungovat va-
ječníky, čili – netvoří se jí vajíčka. 
Pacientka je gynekologicky zdra-
vá, jen nemá vajíčka. My získáme 
vajíčka od mladé dárkyně, která je 
ochotna je darovat. Manželský pár 
k nám přijede na umělé oplodnění 
s darovaným vajíčkem. Po oplod-
nění vajíčka dárkyně manželovou 
spermií vložíme vajíčko ženě do 
dělohy. Oba u nás zůstanou asi den 
a pak odjedou zpátky do své země. 
Tam už ženu sleduje její vlastní lé-
kař. Co je na tom velice zajímavé, to 
je mimořádně vysoká úspěšnost – 
šest z deseti žen otěhotní. Máme me-

Ladislav Pilka: Medicína je od toho, aby lidem pomáhala
zinárodní certifi kát kvality. A v Ev-
ropě těchto pracovišť mnoho není.
Kolik let tedy vedete tuto vlastní 
kliniku?

Devět let vedu obě kliniky. Navíc 
jsem dlouho učil ve Zlíně na UTB gy-
nekologii. Dodnes tam jezdím zkou-
šet ke státnicím, do vědecké rady… 
Jste Brňák?

Od studií v Brně žiju. Ale po-
cházím z Hradčovic u Uherského 

Brodu. Tam jsem prožíval mládí – 
v poklidné pohodě Slovácka.
Teď jste zavítal k nám na Vyso-
činu. Máte na ni nějakou jinou 
vazbu než přes svého švagra La-
dislava Valíka?

Chcete-li žít jakýmsi konsolido-
vaným životem, musíte občas z toho 
Brna utéct. Dokud jsem byl v Brně 
plně zatížený, pracoval jsem a jez-
dil po světě, tak jsem to ani tolik 
nepocítil. Ale pak už jsem věděl, 
že tam nemůžu trávit všechny ví-
kendy. Nejdřív jsem si našel místo 
k odpočinku tady nedaleko Křiža-
nova – v Bohdalci. Nedávno jsem 
začal stavět malý důchodcovský 
domek v Radešíně. Budu roztrhávat 
ty nudné víkendy v Brně. Co tam? 
Běžte tam někam na vycházku – na 
Petrov, na Náměstí Svobody a zpát-
ky… ale na lyže, na běžky, na kolo… 
tam není kam. Proto už dvacet let 

dojíždím na Vysočinu.
Jste průkopníkem asistované re-
produkce tady u nás…

První dítě se narodilo u mě na 
klinice. Řadu inovací jsme také 
podnítili my.
Kdy se vám to podařilo?

Tak první dítě na světě se narodi-
lo v roce 1978 a nám se to podařilo 
asi jako třetím na světě v roce 1982. 
A od té doby to jede, rozvíjíme to…

Co nového lze do metody umělého 
oplodnění ještě vnést?

Poslední taková moje iniciati-
va – to jsou tak zvané náhradní 
matky. Právě to, co teď probírá 
ministerstvo zdravotnictví a dal-
ší… Jakákoliv aktivita v této oblasti 
– v etické a morální – je vždycky 
tvrdě napadána.
Ministerstvo zdravotnictví je 
proti náhradnímu mateřství. Zá-
kony tuto možnost neupravují. Vy 
jste zastáncem čeho?

Medicíny. Ta je tu od toho, aby 
lidem pomáhala. Jestliže já vím, 
jak vám mám pomoci, tak vám chci 
pomoci. Samozřejmě, nebudu pře-
kračovat zákon, ale budu vždycky 
ctít etickou a morální pozici lékaře. 
Takže já se třeba utkám s kýmko-
liv, když vím, že vám to pomůže… 
Svého času i asistovaná repro-
dukce byla průlomová. A dnes se 

tak rodí stovky dětí… Kolik jich 
je od vás?

Jsou to tisíce. Z našeho pracoviš-
tě tak tři až čtyři tisíce, v republice 
už je jich tak třicet tisíc a v Evropě 
jsou jich tři až čtyři miliony. Já po-
řád říkám, že to už není jen terape-
utická metoda, ale i demografi cká. 
Vždyť tři tisíce, to už je víc, než má 
městys Křižanov obyvatel.

Dnes už je to rutinní metoda 
léčby neplodnosti. A neplodnost je 
podle světové zdravotnické organi-
zace nemoc a tu my máme léčit. Ne-
můžete mít děti, přijdete za mnou, 
abych vás léčil. A to je opět ten spor, 
který pořád máme…
A vy jste hned od studií tíhl k to-
muto oboru?

Ne, vůbec ne. Komunisti nás 
tahali za nos, že když budu dobře 
študovat, můžu jít, kam budu chtít. 
Nebylo to tak. Fungoval systém 
umístěnek a mohl jsem mít třebas 
červený diplom, nic mi to nepomoh-
lo. Řekli Kroměříž – psychiatrická 
léčebna. Za tři měsíce mi řekli Pří-
lepy u Holešova, kde bylo jediné 
oddělení gynekologie a porodnictví 
a nemohl jsem odtud odejít. Dal 
jsem minimálně sto výpovědí, ale 
řekli, když si neseženete náhradu, 
nemůžete odejít. Nakonec jsem tam 
byl léta, udělal jsem si atestaci. Pak 
přišel osmašedesátý rok, klinika 
v Brně na Obilňáku vypsala kon-
kurz na místo asistenta a oni mě 
vzali. Pak už mě v Přílepech mu-
seli pustit. A v Brně mi řekli: je tu 
neřešená problematika neplodnosti, 
pusť se do toho. Začali jsme opero-
vat – mikrochirurgicky apod. Po-
stupně jsem se dopracoval k pozná-
ní, že takto můžeme pomoci třiceti 
až čtyřiceti procentům neplodných 
žen. Ale těm šedesáti procentům 
ne. Co s tím? Pak jsem se dozvěděl 
o asistované reprodukci – narodilo 
se první dítě v Anglii v roce 1978. 
Tak jsem se spojil s katedrou em-
bryologie, s docentem Dvořákem, 
který tehdy byl prorektorem univer-
zity. Měl styky. Začali jsme spolu-
pracovat s Anglií. A v roce 1982 se 
nám to podařilo i u nás. 
Taková úžasná věc a přitom je to 
tak trochu náhoda…

Všecko je v životě náhoda. Jednu 
vám řeknu. Odcházel jsem v osma-
šedesátém roce, tak jsem se do poli-
tiky nezapletl v Přílepech a podob-
ně jsem se politicky neangažoval 
ani na klinice, protože jsem tam byl 
nový. Takže mě pak za normalizace 
nepronásledovali jako jiné, které 
vyházeli z fakulty. Já jsem mohl 
pokračovat dál ve svém vzdělávání. 
Čili smůla na jedné straně – ztra-
cené roky v Přílepech – ale ty se 
mi pak svým způsobem vyplatily, 
protože kdoví, kde bych byl, kam 
by mě šoupli. Takže tak to v živo-
tě je…           Martina Strnadová

Ministerstvo dopravy umístí na D1 
značku zimní výbava

Výsledkem jednání hlavního operačního štábu zimní služby na minis-
terstvu dopravy je rozhodnutí o umístění značky zimní výbava na dálnici 
D1 v úseku vedoucím přes Vysočinu. Značka bude nově umístěna už od 
exitu 66 km Loket až po 162 km exit Velká Bíteš. Značka nemá být osa-
zena žádnou dodatkovou tabulkou.

„Pro letošní rok to chápeme jako dočasné řešení, příští rok již oče-
kávám řešení provozu v zimním období koncepční formou např. úpra-
vou zákona a souvisejících právních norem,“ uvedl po jednání mezi 
ministrem dopravy Gustávem Slamečkou a jeho náměstkem Tomášem 
Kaasem náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl. Na základě dneš-
ních aktuálních informací kraj defi nitivně potvrdil svůj záměr postupně 
osazovat značkou zimní výbava i krajské komunikace. „Aktuálně se to 
týká komunikací v blízkosti dálnice,“ doplnil Libor Joukl.

Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava – konec“ byly za-
vedeny od 1. 7. 2008. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je 
povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za zimních 
povětrnostních podmínek z hlediska použitých pneumatik. Tam kde bude 
umístěna nová dopravní značka „Zimní výbava“ (č. C 15a), budou v ob-
dobí od 1. listopadu do 30. dubna muset mít řidiči bez ohledu na aktuální 
počasí nebo stav vozovky zimní pneumatiky.

Informace o umístění dopravní značky zimní údržba na komunikacích 
kraje Vysočina budou postupně zveřejňovány na www.kr-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Řidičským průkazům vydaným 
v letech 1994 až 2000 končí platnost 
31. prosince 2010. Dlouhé a úmorné 
fronty na úřadech čekají na zpozdil-
ce při výměně řidičského průkazu 
vydaného v době od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000. Tyto průkazy 
totiž podléhají povinné výměně nej-
později do konce roku 2010. Pocit, 
že ještě neskončil rok 2009 a je tedy 
na výměnu řidičského průkazu dost 
času, je bohužel klamný. K datu 31. 
července 2009 zbývalo vyměnit 
1 090 000 dokladů a již nyní je jisté, 
že nápor žádostí bude obrovský a ne 
všichni stihnou výměnu včas. Od 

Policie České republiky
vzkazuje řidičům

Nevyměníš – nepojedeš
1. 1. 2011 budou uvedené řidičské 
průkazy neplatné a neopravňující 
k řízení motorových vozidel. Řidiči, 
kterých se výměna týká, vyzývá-
me, aby neotáleli a o nový průkaz 
požádali již nyní. Výměny provádí 
příslušná pracoviště obecních úřadů 
s rozšířenou působností a k zapo-
třebí je platný průkaz totožnosti, 
fotografi e o rozměrech 3,5 × 4,5 cm 
a řidičský průkaz, kterému končí 
platnost. Povinná výměna je bez-
platná a nový průkaz dostanete do 
20 dnů od podání žádosti. Více na 
http://www.vymentesiridicak.cz

nprap. Petra Šmídová

Odstartovala soutěž S Vysočinou 
do Evropy

V pondělí 19. října 2009 ve 14 hodin odstartovala zcela originální 
krajská vědomostní soutěž pro žáky a učně středních škol na Vysočině. 
Soutěží prostřednictvím nově zřízených webových stránek www.our-
region.cz. Studenty čeká pět soutěžních kol a závěrečné fi nále, které je 
naplánováno na březen příštího roku.

„Do pátku minulého týdne se přihlásilo 25 škol z regionu. Další zájemci 
se během něj ještě informovali o pravidlech soutěže,“ uvedla radní kraje 
Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková. Prvních sedm otázek 
kraj zveřejnil v pondělí 19. 10. 2009. Pět z nich bylo v českém jazyce, 
dvě prémiové v anglickém jazyce. V každém případě byly soutěžícím 
nabídnuty čtyři varianty odpovědí, z nich jedna byla správná. Otázky 
byly různě náročné, bodované a svou důležitou roli hrála také rychlost, se 
kterou soutěžící otázky zodpověděl. Soutěžní otázky měli ověřit orientaci 
studentů v regionu, prověřit znalosti zeměpisu, místopisu, historie, ale 
i kultury nebo ochrany životního prostředí.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Lékař Ladislav Pilka.                                      Foto: Martina Strnadová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

O vděčnosti a vnitřní kázni
Kolikrát za den si postěžujete? Pokud nejste zrovna výjimkou po-

tvrzující pravidlo, bude to číslo docela vysoké. Trefně to vystihl fi lozof 
A. Schopenhauer: „Zřídkakdy myslíme na to, co máme, ale neustále 
myslíme na to, co nemáme“. Stěžovat si a myslet na to, co nemáme, je 
podle mne mnohem jednodušší, než jednat opačně. Dokázat být i uprostřed 
problémů a starostí (kdo je nemá?...) vděčný a myslet na to, co mám (komu 
něco neschází?...) – to nejde samo od sebe, to stojí námahu, to je postoj 
hodný zralého a moudrého muže, zralé a moudré ženy. Tento postoj nemá 
ovšem mnoho společného s pasivním přijímáním věcí, tak jak jsou. Být 
vděčný znamená také aktivně měnit k lepšímu to, co změnit lze (silnou 
motivací k tomu může být právě vděčnost).

Snad právě proto je možno najít v bibli výzvu: „Dobrořeč, má duše, 
Hospodinu“. Není to divné, že člověk musí svou duši k dobrořečení 
vyzývat, že jí to musí snad i přímo přikázat? Není to vůbec nic divného! 
Dobrořečení Hospodinu – či jinak vyjádřeno vděčnost Bohu, ale i z toho 
plynoucí vděčnost lidem kolem nás – je něco, čemu se stále, celý život 
učíme. Nejde nám to samo od sebe a automaticky. Stojí to naši námahu, 
energii, je to záležitost naší vůle, aktivity a chtění. Bible moc dobře ví, že 
dobrořečení Hospodinu není věc samozřejmá, proto k němu vyzývá. Na 
jiných biblických místech je pak možno najít i to, za co mohu být Bohu 
vděčný, ale to už je jiné téma.

Jsem přesvědčen, že vděčnost do značné míry souvisí s naší vnitřní 
kázní a schopností celoživotního učení se. Kdesi jsem četl, že pokud 
člověk pravidelně pěstuje pocit vděčnosti, vytvoří si návyk. Jde prý o je-
den z dobrých návyků a zdravých přístupů k životu. Když jsme schopni 
ocenit to, co máme, získali jsme jeden z klíčů k životní spokojenosti. Tento 
pohled je mi blízký. A co vy, milé čtenářky a čtenáři? Vidíte souvislost 
vděčnosti a vnitřní kázně podobně, nebo jinak?

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Českobratrská církev evangelická
Husův dům, 21. – 27. října 2009

● čtvrtek: 17 hodin – schůzka mládeže, 18 hodin – biblická hodina
● neděle: 9 hodin – bohoslužby (téma – „Kdo za to může?“), po bo-

hoslužbách setkání při kávě a čaji; 16 hodin – přednáška historičky 
Dr. Evy Melmukové (Evangelíci na Velkomeziříčsku a v okolí – pohled 
do historie)

● pondělí: od 14 hodin rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● setkání v Husově domě jsou otevřena všem – každý je vítán         -pj-

Spolupráce dobrovolných hasičů 
a sesterské organizace Červeného 
kříže patří od dob první republiky 
k dobrým tradicím v této zemi. 
V roce 1920 byl založen Samari-
tánský sbor při sboru dobrovolných 
hasičů ve Velké Bíteši (odbočky Čsl. 
Č. K. soudního okresu Velké Mezi-
říčí – hasičské župy Krškovy č. 19). 
Po roztržce roku 1929 došlo od 1. 1. 
1930 k založení samostatného spol-
ku Československého červeného 
kříže ve Velké Bíteši pro hasičskou 
župu Brožovu č. 41. Od roku 2005 
opět obě tyto instituce společně 
spolupracují na výcviku a zajištění 
předlékařské první pomoci. Český 
červený kříž Velké Meziříčí svými 
zdravotnickými instruktory garan-
tuje odbornou úroveň školení, jako 
držitel Evropského certifi kátu pro 
výuku první pomoci (EFAC). Sbor 
dobrovolných hasičů po zrušení 
samostatného ČSČK Velká Bíteš 
začátkem 90 let minulého století 

Hasiči a Červený kříž obnovili spolupráci

A tož na úvod jedno malé upřesně-
ní, či spíše doplnění: v minulém dílu 
se tak nějak záhadně přihodilo, že 
z textu vypadlo jedno důležité slůvko. 
A proto vězte, že na Květnici nebyl zjištěn výskyt asi dvou set padesáti 
motýlů a můr (kdo by je taky mohl jednotlivě v jeden moment sečítat, že, 
i když vlastně jen tak přibližně, odhadem a takříkajíc „zaokrouhleně“)… 
Rozhodně nešlo o kusy; správná verze měla znít, že tato hora je domovem 
asi dvou set padesáti druhů(!) motýlů a můr. No nastojte – a věřte si tomu 
nebo ne…No kdo by to taky řekl, že?

Tahle podivuhodná kupa vypadá asi jako když vyklopíte ztuhlý puding 
z kompotové misky (třeba na mělký talířek) a on se vám svou vlastní vahou 
tak nějak s prominutím jakoby rozkydne a částečně rozpoltí.

Z vrcholu Květnice prý ve 13. století shlížela dolů do kotliny kolem 
řeky Svratky ba i sama ctnostná královna Konstancie Uherská, manželka 
někdejšího vladaře Přemysla Otakara I. (to není ten, co padl roku 1278 
na tom Moravském poli, nýbrž ten, který dostal k lepšímu onu slavnou 
Zlatou bulu sicilskou, a to už Léta Páně 1212). Konstancie, tou dobou již 
vdova, se tu asi r. 1233 – a nejspíš ještě o něco dříve – rozhodla založit 
slavný klášter Porta coeli; a budiž jí to přičteno k dobru a ku cti. Klášter 
v dnešním Předklášteří, kopce Květnice, Dřínová a silueta města Tišnova 
s rozhlednou na Klucanině + vesele čadící parní lokomotiva v čele his-
torické vlakové soupravy jedoucí tudy z Brna do Nedvědice na tzv. Dny 
pernštejnského panství, to je to nejhezčí panoráma, jaké tady můžete do 
hledáčku fotoaparátu nebo do zorného pole dalekohledu dostat…

Podzemí hory Květnice, to je prosím kapitola sama pro sebe; a záhada 
nad záhadu. Zdejší jeskyně se sice co do délky, rozlehlosti a členitosti ne-
mohou poměřovat s tajuplnou a laikům nepřístupnou Amatérskou jeskyní, 
což je ten nejsložitější komplex v relativně blízkém Moravském krasu, 
ale s těmi ostatními již v podstatě ano. Nejsou tedy nejspíš ani extrémně 
prostorné, ale ani příliš malé. Nejznámější z nich je zde na krápníky 
bohatá jeskyně Králova, která byla nalezena až roku 1972, a to ještě ke 
všemu zcela náhodně. Pojmenována pak byla po čestném občanu města 
Tišnova, jímž je objevitel daleko věhlasnějších Demänovských jeskyní na 
Slovensku, jistý pan Alois Král. Později byly z výchozí Královy jeskyně 
odkryty i další, pokračující a návazné prostory této složité soustavy – na-
příklad Dobišarova jeskyně s brčkovou výzdobou, kterou tvoří tenoučké 
stalaktity (krápníky visící – či vlastně vyrůstající – od stropu směrem dolů) 
o délce až sto šedesáti centimetrů. Následující průzkum zavedl speleology 

V rámci Evropského týdne mo-
bility proběhla výtvarná soutěž 
na téma: Naše město, naše klima. 
Soutěž byla určena pro děti z ma-
teřských škol a zároveň pro děti 
z 1. až 3. tříd základních škol. Děti 
na toto téma nejčastěji nakreslily 
domy, květiny nebo vláčky.

Výtvarnou soutěž organizoval 
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Městem Velké Me-
ziříčí. Samotná soutěž probíhala ve 
dnech 1. až 15. září 2009 a následně 
se uskutečnila výstava dětských 
prací od 16. do 22. 9. 2009 v Jupi-
ter clubu ve vestibulu malé scény. 
Výstavu mohla zhlédnout široká 
veřejnost Velkého Meziříčí a okolí. 

Organizátoři vyhodnotili první tři 
místa a jedno zvláštní ocenění za 
kolektivní práci. Samotné vyhod-
nocování nebylo nijak jednoduché, 
protože všechny práce byly ten-
tokrát velmi zdařilé. Poděkování 
patří především paním učitelkám 
a rodičům, kteří se s dětmi ochotně 
zapojili do soutěže.

Předání cen proběhlo 9. 10. 2009 
v obřadní síni Městského úřa-
du Velkého Meziříčí. Zajímavé 
ceny předával místostarosta Josef 
Komínek se zástupci Domu dětí 
a mládeže Velké Meziříčí. Krom 
výherců přišly i paní učitelky s ce-
lými kolektivy dětí a nechyběli ani 
rodiče.      Text a foto: DDM VM

Proběhl Evropský týden mobility

Drobné kapky deště se v nepravidelných intervalech snáší k zemi 
stejně jako listí stromů tyčících se k zamračené obloze… Ano, podzim 
se pevně chopil žezla a je jen na nás, jak se na nadcházející zimu, jež má 
dle předpovědí meteorologů letos přijít velmi brzo, připravíme.

Nemohlo nás tedy překvapit, že Kompost party pořádaná 10. října 
2009 v Křižanově byla zahalena barvami podzimu. Hned při vstupu do 
tamější sokolovny vítala přicházející výstava fotografi í Tady žijeme?! 
znázorňující znečištěná a zdevastovaná místa v našem nejbližším okolí. 
Sál se zaplnil vůní hlíny díky zahradnickému trhu s možností prodeje 
i koupě nejrůznějších květin. Opodál probíhala prezentace možností 
kompostování a domácího kompostéru. Čestné místo zaujímal rautový 
stůl, kde si přišli na své milovníci sladkého i slaného. Zbytek sálu byl 
zaplněn panely představující akce a činnost Vodotrysku. V patře sídlily 
tvořivé dílny – návštěvníci malovali hrnečky a svícny, navlékali korálky 
nebo si vlastnoručně vyráběli dekorační papír. Ke koupi tu byla bižuterie, 
háčkované dečky, batikovaná trička či skleněné svícny. Pomyšlení na 
ošklivé počasí zaháněla výstava podzimních dekorací. O plné žaludky 
a svlažená hrdla se staral bar Renča na druhou a bufet, kam jsme mohli 
zaskočit na párek v rohlíku nebo kofolu, čaj, kávu apod. Navíc byla zdarma 
podávána bramborová polévka s houbami a jablečný kompot.

Od 14.30 se v rámci fi nále školních klání vrhly týmy žáků ZŠ Křižanov 
na kupu odpadků. Aby družstva získala kýžené body, musela správně 
roztřídit odpadky použité ve čteném příběhu. Po urputném boji nakonec 
zvítězilo družstvo Správná pětka, druhé místo obhájili Modří a na třetím 
místě se umístil tým Barevný lentilky. Ceny s překrásnými dorty a di-
plomy předala místostarostka Křižanova Marie Smejkalová s ředitelkou 
ZŠ a MŠ Křižanov Danielou Širhalovou. Následovaly soutěže pro děti 
všeho věku a anketa, kterou po slosování vyhrál Petr Suchánek. Odnesl 
si nafukovacího čápa a energetický nápoj.

Celá akce proběhla v rámci projektu Do hlubin Vodotrysku aneb 
Cesta tam a snad už nikdy zpět, který je podpořen programem Make 
a Connection/Připoj se a je realizován dobrovolníky neformální 
skupiny Vodotrysk. Velké poděkování patří sponzorům a partnerům 
akce i spoustě jednotlivců, kteří do toho vložili kus sebe. Děkujeme 
také všem, kteří se přišli podívat, a doufáme, že se opět jednou shle-
dáme…                                                         Text a foto: Ondřej Nagy

Podzim v Křižanově

ještě dál a hlouběji do masivu hory; 
objevili při něm takzvaný Hrozivý 
dóm a druhotně také Tišnovský dóm 
– a s nimi rovněž i podzemní komíny 

a sintrové „vodopády“. Krápníková dekorace celého prostorového areálu 
Královy jeskyně je bohatá a rozmanitá; devonské vápence, prosakující 
voda, zemská gravitace a plynoucí čas tu za asistence hrobového ticha, 
přerušovaného jen intervaly občasného kapání, vykouzlily za ty tisíce 
a miliony let všemožné útvary; vyskytují se tady i vlnkovitě plisované 
záclony a takzvané sloní uši. Pochopitelně jsou zde zaznamenány všechny 
tři základní krápníkové tvary: tenké, rampouchům podobné stalaktity 
(visí od stropu dolů); robustnější stalagmity, které vypadají jako kaská-
da z vosku po na jednom místě vypálených svíčkách (a díky skapávání 
vody s rozpuštěným vápencem vyrůstají po jeho vysrážení a usazení 
z podlahy, respektive ze dna jeskyně); nu a mnohem řidčeji a vzácněji 
také stalagnáty, což jsou propojené srostlice obou předchozích typů, při-
pomínající tak trochu ony známé „přesýpací hodiny“, jaké vykousávají 
bobři do jimi právě kácených stromů. Květnický vápenec, tedy uhličitan 
vápenatý CaCO3 s příměsmi, je tady doplněn doprovodnými vápencovými 
nerosty, jako jsou mramory, kalcit, dolomit, aragonit a sintr. Na závěr je 
třeba zmínit ony ze závrtů a rozestupujících se „rozpuštěnin“ a prasklin 
vzniklé jeskynní komíny – křížovkáři jistě znají výraz AVEN, označo-
vaný v přidružené legendě jako „svislá jeskyně“, a to „na čtyři“. Málo 
známým krasovým výtvorem je tzv. glutační jamka, která se tu a tam 
objevuje jak v Moravském, tak i zde v onom tak trochu neofi ciálním 
Tišnovském krasu. Jde o takovou jakoby misku, nebo spíš důlek vytvo-
řený padajícími kapkami vody či vápencového roztoku, a sice hlavně na 
vrcholku tlustších stalagmitů – vzniká totiž právě odkapáváním z oněch 
rampouchovitých stalaktitů.

A na závěr několik jen zdánlivých paradoxů: nejenže ta Konstancie 
Uherská byla královnou českou a nejenže to zatrackané a pro nás tolik prof-
láklé Moravské pole vlastně leží v Rakousku (což se koneckonců i obecně 
ví); ona vám ta důležitá listina zvaná Zlatá bula sicilská, o níž jsme se také 
zmínili o něco výše, ve skutečnosti pochází ze Švýcarska a Sicílii nejspíš 
nikdy takříkajíc ani koutkem oka neviděla. Tumáš, čerte, kropáč.

A pak něčemu věřte… No ale to jen tak na okraj.
Dokončení o tišnovských krasových prostorách na hoře Květnici – 

v příštím pokračování (jeskyně Pod Křížem, Květnická propast).
Vladimír Pařil

Malý seriál lokální mineralogie (25)
Kopec Květnice u Tišnova III

je nositelem 
a pokračova-
telem myšlen-
ky humanity. 
Pořádají spo-
lečná víken-
dová školení 
na požárních 
stanicích ve 
Velkém Mezi-
říčí a ve Velké 
Bíteši. Posled-
n í proběhlo 
v sobotu 17. 
10. 2009, kdy 
se vzájemně 

školili ve zdravotnické a technické 
pomoci u dopravních nehod. Dobro-
volné sestry ČČK seznámily hasiče 
s vybavením příručních lékárniček, 
hasiči předvedli v akci prostředky 
pro vyprošťování osob z havarova-
ných vozidel. Z povahy práce hasiče 
vyplývá i vyšší pravděpodobnost 
aktivního poskytování laické první 
pomoci. Hasiči, jejichž hlavní úlo-
hou je záchrana materiálních a lid-
ských hodnot, přicházejí často na 
místa požárů nebo jiných živelných 
pohrom, kde se vyskytuje i mnoho 
druhů zranění, ať už popálenin, zra-
nění způsobených padajícími úlom-
ky nebo materiálem při požáru, 
šokovaných lidí, často otrávených 
nebo přiotrávených vznikajícími 
i unikajícími látkami při požárech, 
ale i lidí, u kterých se vyskytují 
všechny druhy klasických poranění. 
Je proto potřebné, aby hasiči kromě 
ovládání požární techniky dokonale 
zvládli i poskytování první pomoci 

na vysoké odborné úrovni, aby ji 
dokázali dokonale využít a použít 
v praxi, neustále se v ní zdokona-
lovali, a tak zvládli úlohu záchrany 
lidských životů v oblasti své bojové 
činnosti. Z výše uvedeného logicky 
vyplývá, že všichni hasiči se při 
plnění svých povinností setkávají 
se stavy ohrožení života i naléhavou 
potřebou jejího poskytnutí. Zasahu-
jící hasič musí být schopen provést 
při mimořádných událostech neod-
kladná opatření v souladu se svým 
posláním chránit zdraví a život ob-
čanů a poskytovat účinnou pomoc. 
Pl ně  k va-
lifi kovaný 
první zasa-
hující hasič 
má dostatek 
dovedností 
a příslušné 
vybavení 
pro podporu 
základních 
životních 
procesů, 
které mohou 
zmírnit vliv 
podmínek 
ohrožujících 
ž ivo t .  O d 
proškolených hasičů lze očekávat 
vyšší kvalitu (využití teoretických 
vědomostí). Vzájemná spolupráce 
se ukazuje jako efektivní pro-
středek šíření myšlenek a poslání 
obou organizací. Obě organizace 
mají nedostatek mladých aktivních 
a obětavých členů a vzájemnou 
podporou se učí práci a motivaci 

svých dobrovolníků. Je obohacením 
pro jejich nelehkou službu ve svém 
volném čase, bez nároku na odmě-
nu. Dobrovolnictví je svobodně 
zvolená činnost, konaná ve pro-
spěch druhých. Dobrovolník dává 
část svého času, energie a schop-
ností ve prospěch činnosti, která 
je časově i obsahově vymezena. 
Za tuto činnost nedostává fi nanční 
odměnu, ale často nedocenitelný 
dobrý pocit z pomoci ostatním, 
získává zkušenosti a nezř ídka 
i přátelství. Dobročinnost provází 
člověka od nepaměti jako jedna 

z důležitých občanských ctností, 
které v našem „západním“ světě 
mají kořeny v křesťanské morálce 
(bez ohledu na to, zda jsme věřící či 
ne). Současná společnost, postižená 
kapitalistickým šustěním bankovek 
učí, že je nerozumné.

Text a foto: výbor ČČK Velké 
Meziříčí a SDH Velká Bíteš



■ Banánovník, výška 200 cm, 
šířka 180 cm. Tel.: 739 870 970.

Koupím
■ Pravé dveře š. 80, plné. Tel.: 
608 401 132.
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Srovnávačku a protahovačku, 
může být i kombi stroj tov. výroby. 
Tel.: 733 502 674.
■ Plné cihly i z bouračky. Tel.: 
777 349 594.
■ Proutěný koš na dítě, na koleč-
kách. Tel.: 776 321 372.

Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím chatu nebo menší 
chalupu ve Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Tel.: 732 877 959.
■ Koupím rodinný dům, popř. 
byt ve Velkém Meziříčí. Prosím 
nabídněte, platba hotově. Tel.: 
731 508 270.

■ 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, 
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 řadovou garáž na ul. 
Družstevní ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 777 108 453.
■ Prodám garáž na ul. Bezručova, 
cena dohodou. Tel.: 604 825 408.

■ Reality Vysočina nabízí k pro-
deji RD ve V. Meziříčí na ul. K Buči 
(výrazná sleva), statek v Kozlově 
u Křižanova, výrobní sklad a areál 
s bytem 3+1 v Uhř ínově. Tel.: 
777 636 157.
■ Prodám byt v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Atraktivní výhled, 
cena dohodou. RK nevolat. Tel.: 
732 570 375.
■ Vyměním byt 3+1 v Brně za 2+1 
nebo 1+1 ve Žďáře n. Sázavou, Vel-
kém Meziříčí a okolí na Vysočině. 
Tel.: 607 731 524.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. Čechova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zděné jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zeleň. Volný 
do 10/2010, spíše dříve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.

Pronájem
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ 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 pěkný byt 2+1 na 
ulici Krškova, dlouhodobě, k nastě-
hování ihned. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686.
■ Hledám pronájem garáže, 1+1, 
2+1, ve Vel. Meziříčí. Dlouhodobě. 
Tel.: 606 198 780.
■ Pronajmu velmi pěkný samo-
statný byt 2+1 v RD, částečně 
zařízený, balkon, klidná lokalita 
v blízkosti náměstí. Bezproblémové 
parkování. Tel.: 777 198 984.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bíte-
ši, byt je volný. Tel.: 721 355 088.
■ Chalupu o dvou místnostech 
v Hor. Radslavicích dám do trvalé-
ho bezplatného pronájmu za drob-
nou údržbu, pozdější možný prodej 
za nízkou cenu. Tel.: 566 522 741, 
večer.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Mírová, nová okna, 
zateplený, zrekonstruovaný interiér, 
částečně vybaven, vl. plynové tope-
ní. Nástup možný od 1. listopadu. 
Tel.: 733 107 489.

Různé
■ Hledám přítelkyni pro toul-
ky př írodou. Jsem rozvedený, 
52/182/72 milovník přírody, histo-
rie a kynologie. Zn. Ve dvou se to 
lépe táhne. Tel.: 723 787 879.
■ Muž, 44, rozvedený, hledá touto 
cestou ženu k občasným schůzkám. 
Věk nerozhoduje. Tel.: 721 004 159.

Daruji
■ Krásná a ochočená koťata. Tel.: 
723 240 119.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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!!!

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemovitost, peníze do 24 hodin.

V případě zájmu volejte 
731 508 270.

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. 

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

Nepůjde elektrický proud
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;
dne 26. 10. od 7.30 do 14.00 ve VM, K Novému nádraží, Lipnice, Nábřeží, 
Ostrůvek, Pod Strání, Sokolovská 462, U Tržiště, Penny market, Zdar, 
Povodí Moravy, Technické služby – recyklační dvůr;
dne 27. 10. od 7.30 do 15.20 ve VM, ulice Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.                 -e.on-

Zubní pohotovost
24. 10. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, tel.: 566 666 222
25. 10. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 275
28. 10. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.,
 tel.: 566 616 900
31. 10. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem,
 tel.: 566 553 222
1. 11. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 
 566 533 092
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

Prodám
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z ne-
uskutečněné stavby. Částečně 
prosklené, PC 6.900 Kč a 14.800 
Kč, nyní 4.800 Kč a 8.800 Kč. Dále 
různá plastová okna a zahradní 

bránu a branku vč. sloupků a ple-
tiva – levně. Přivezu zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Kočárek zn. Deltim – čtyřkom-
binace, zachovalý. Cena 1.000 Kč. 
Zdarma přidám autosedačku zn. 
Chico – 0–13 kg. Tel.: 777 211 203.
■ Pšenici , ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.

■ 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.
■ 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 Do-
pleta 180, cena 1.000 Kč. Tel.: 
776 805 379.
■ Konzumní brambory 5 Kč/q, 
baleno po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ Přebalovací pult bílé barvy, 
s úložným prostorem. Rozměry 
v. 110, š. 100, h. 90 cm. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 605 705 657.
■ Dvourychlostní babetu – za-
chovalá. Tel.: 732 514 345.

Dne 1. září 2009 jsme zahájili ve spolupráci a za podpory Evropského sociálního fondu v ČR realizaci projektu 
„Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s. r. o.“. Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních 
fondů Evropské unie. Je klíčovým fi nančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním 
posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných 

příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP LZZ) tvořil a tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů v ČR. Na webových stránkách společnosti RODOS kovo, s. r. o. jsou uveřejněny podrobné informace 

o projektu, který je realizován v období 1. 9. 2009 – 31. 10. 2010.
Další informace na http://www.esfcr.cz

Lisovna termosetických plastů 
přijme pracovníka na pozici

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

■ Velmi levně dveře bez zárubní 
(vnitřní – levé, pravé). Vhodné 
na stavbu nebo k renovaci. Tel.: 
605 705 657.
■ Smrkové palivové dřevo. Dřevo 
ze staré vazby domu plus prkna, latě 
dám za odvoz. Tel.: 737 471 055.
■ Zánovní trekkingové kolo zn. 
KELLY’S AXIS, původní cena 
11.000 Kč, nyní 7.000 Kč. Možno 
vidět. Tel.: 776 293 904.

■ Transformátor po GO, 
s platnými revizemi, výkon 
160 kWA, cena dohodou. Tel.: 
724 425 848.

■ Renault Clio, Twingo 4 ks zimní 
obutá kola s pneu 165/65/14, pěkné 
pneu, cena 3.300 Kč. Audi B4 obutá 
zimní kola s pneu 195/65/15, orig. 
poklice za 2.500 Kč; Audi 80 14" 
zimní a P 605; XM zimní obutá 15". 
Tel.: 777 182 760.
■ Peugeot 205 1.8 D, r. v. 1988, 
tažné, rádio, dvě sady obutých kol, 
malá spotřeba, dobrá zadní nápra-
va, nyní propadlá STK, s TP za 
5.000 Kč. Tel.: 604 695 288.
■ Patky na hurdiskový strop, cca 
15 ks, duté cihly asi 2 palety nových, 
4 palety starších; starší křidlice cca 
40 ks. Tel.: 731 965 152.
■ Sjezdové lyže zn. Sporten, 150 cm, 
hole a boty zn. Kneissl, č. 9, vše ve 
výborném stavu. Tel.: 566 522 120.
■ Nejeté pneu Barum 8,25–20, 
2 kusy, cena 1.500 Kč/1 ks. Litinový 
plynový kotel Protherm – 20, výkon 
17 kW. Cena 2.000 Kč. Elektromo-
tor – 1,5 kW, 2 870 ot./min., cena 
1.000 Kč. Tel.: 774 570 571.

Volejte
728 740 170, 603 334 413.

Provedu montáž sádrokartonu 
+ drobné dokončovací zednické 

práce (obklady + dlažba).

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Příjem inzerce:
pondělí – pátek 8.00 – 15.30 hodin

Nové tel. číslo:
566 782 009, 739 100 979

E-mail:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

RODOS kovo, s. r. o.
Zahradní 993
594 01 Velké Meziříčí

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdělávání,
 odpovídající fi nanční ohodnocení
Kontakt: pacal@rodos.cz
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Od roku 2005 spolupracuje Ho-
telová škola Světlá a Obchodní 
akademie ve Velkém Meziř íčí 
s Lycée Hôtelier  v Bazeilles ve 
Francii, která se nachází v kraji 
Champagne-Ardenne. 

Cílem této spolupráce je zajiš-
tění odborné praxe pro studenty, 
kteří studují francouzštinu jako 
druhý cizí jazyk. V rámci této spo-
lupráce v letech 2005-2009 mělo 
31 studentů naší školy možnost 
zúčastnit se tříměsíční odborné 
stáže v Paříži. Ta probíhala v řetězci 
hotelů Campanile, ve kterých naši 
studenti praktikovali jak v kuchyni 
při přípravě jídel, tak v restauraci 
při obsluze. Ve volném čase poznali 
a navštívili většinu historických a 
kulturních památek Paříže.

V roce 2007 využily 2 naše 
studentky nabídky pokračovat 
v pomaturitním studiu na Lycée 
Hôtelier v Bazeilles, které trvá 3 
roky. Máme velkou radost z toho, že 
tyto studentky dosáhly nejlepších 
studijních výsledků ve třídě. Toto 
studium je pro ně bezpochyby pří-
nosem nejen po stránce jazykové, 
ale především rozšíří a doplní jejich 
odborné znalosti a dovednosti. Od 
září letošního školního roku zahá-
jily studium na tomtéž lyceu další 2 
studentky, které úspěšně odmaturo-
valy v loňském školním roce. 

Na jaře 2009 se naše škola za-
řadila mezi úspěšné předkladatele 
v projektu Leonardo da Vinci, což 
znamená, že 10 nejlepších studentů 
se bude moci zúčastnit po dobu 
dvou týdnů odborných kurzů o 
francouzské gastromii na Hotelové 
škole v Bazeilles.

Konkrétní výsledky naší spo-
lupráce jsou sledovány zástupci 
kraje Vysočina i partnerského 
kraje Champagne-Ardenne, jehož 
představitelé při svých návštěvách 
neopomenou navštívit i naši školu 
a zajímají se o průběh a výsledky  
tohoto partnerství. Díky spolupráci 
těchto dvou regionů, působí v kraji 
Vysočina od října letošního roku 
francouzská lektorka Djemila Djed-
daoui, která vyučuje žáky 3. a 4. 
ročníků hotelové školy francouzské 
konverzaci. Naše škola byla vy-
braná jako jedna ze čtyř středních 
škol v kraji, které dostaly možnost 
využít působení této lektorky.

Na závěr můžeme s radostí kon-
statovat, že naše spolupráce s part-
nerskou francouzskou školou bude 
pokračovat i v příštích letech a 
projevuje se zvýšeným zájmem 
studentů o výuky francouzského 
jazyka.

Za hotelovou školu
Mgr. Jarmila Součková a 

PhDr. Marie Kořínková

Francouzsky nejen ve škole

(Pokračování ze strany 1.) A přitom je to podle slov instruktorů naprosto 
jednoduché. „Vlezete si do speciální plastové koule, kterou s vámi na-
foukneme (viz snímek dole), a potom si už jen užíváte příliv adrenalinu při 
hrátkách na vodní hladině. Nemusíte se ani převlékat, celá ‚procházka‘ 
se dá absolvovat bez namočení a za každého počasí,“ přiblížila odborná 
instruktorka a PR manažerka COPu Iveta Farková.

Paintball čili střílení s barevnými kuličkami
To naopak k hrátkám na paintballovém hřišti je nutné se řádně přiodít, 

aby vás případné rány nebolely. Paintball, při němž po sobě účastníci 
bojové hry střílejí barevné kuličky ze speciální pistole, je mimořádně 
oblíbenou aktivitou u všech věkových skupin a využívá se rovněž jako 
prostředek k odbourávání agresivity osobnosti. Od letošního roku COP 
nabízí všem svým klientům unikátní paintballové hřiště, kde si všichni 
mohou vyzkoušet nesčetné množství her, misí a taktických operací. 
Součástí tohoto hřiště jsou částečně zalesněné, umělé i přírodní překážky 
a ochranná síť. Pro tuto hru je využíváno dvacet kvalitních poloauto-
matických zbraní značky Spyder Victor, samozřejmostí jsou ochranné 
pomůcky, jimiž jsou certifi kovaná ochranná termo maska, celoprstové 
rukavice a kombinéza, upozorňuje na svých webových stránkách COP. 
„Nemusíte se ale bát, že střílení bolí, kombinéza vás ochrání,“ popsala 
tento druh zábavy I. Farková a dodala, že děti mají dovoleno střílet na 
protivníka z minimálně pěti metrů. Kratší vzdálenost to být nesmí.

Lukostřelba i běh na gumových lanech
Novinkou v nabídce COPu je od letošního jara také sportovní luko-

střelba. V areálu rekreačního střediska DRAK Křižanov je k dispozici 
nová lukostřelnice, ve které si každý účastník kurzů může vyzkoušet své 
střelecké schopnosti, pevnou ruku a přesnou mušku. Lukostřelba však 
není vázána pouze na tuto střelnici, program lze realizovat ve všech 
partnerských střediscích COPu, popřípadě i mimo ně.

Pro ty, kteří nemají rádi klasické běhání jak na dlouhou, či krátkou trať 
a při představě bungee jumpingu (skákání na gumovém laně z výšky) 
se jim dělá mdlo, mohou zvolit nový sport – bungee running. Při něm 
nebude překážkou ani jeden ze zmíněných problémů. V tomto případě 
nejde o nic jiného, než o běh proti odporu pružného lana, přičemž velikost 
odporu závisí na počtu gumových lan. Těch bývá od jednoho do tří. Cílem 
běžce je překonat co největší vzdálenost.

Přírodní lanové parky
Patrně nejoblíbenější ze všech disciplín jsou přírodní lanové parky. Ty 

COP provozuje jak v křižanovském DRAKovi, kam se dá dostat po cestě 
kolem areálu zemědělského družstva, tak v rekreačním středisku Meziříč-
ko, které se nachází poblíž obce Černá, směrem na Jihlavu. Lanový park 
v Křižanově funguje od jara roku 2008 a v Meziříčku od konce letošního 
srpna. V prvním lanovém parku na zájemce čekají mobilní nízké lanové 
překážky, jež jsou postavené podle počtu a přání klientů, dále šestnáct 
vysokých překážek a vyvrcholením celého programu je šestnáct metrů 
dlouhá lanovka. Druhý park disponuje osmnácti vysokými překážkami 
a třemi lanovkami.

„V letošním roce se všichni naši klienti mohou těšit na rozšíření lanové-
ho parku o několik dalších překážek, skok na dynamickém laně a umělou 
lezeckou stěnu. Její součástí budou cesty různých obtížností především 
pro děti a mládež, ale i pro dospělé, a výhodou bude variabilní nastavení 
cest,“ přibližuje novinky COP. Lektoři lanových aktivit jsou certifi ko-
vaní MŠMT ČR a jsou členy Alpského horského klubu (Alpenverein). 
Používaný materiál je taktéž certifi kován (U.I.A.A.). Program v lanovém 
parku, ale i během ostatních činností, probíhá výhradně pod vedením 

Učitelé si v Křižanově vyzkoušeli některé adrenalinové sporty

nabízí vedle zážitkových programů
pro školy, fi rmy a veřejnost také právě aktuální
vánoční večírky pro fi remní kolektivy.
Pokud chcete pro své zaměstnance nebo partnery uspořádat 
netradiční zakončení roku, neváhejte a kontaktujte nás.
Můžete si vybrat různá témata a zaměření večírku (např. hra 
CASINO ve stylu 30. nebo 60. let – komplexní program složený 
z jednotlivých dílčích aktivit, zapadajících do zábavného 
předvánočního večera vaší společnosti).
Více informací na www.outdoor-center.cz,
nebo na tel. 775 011 560.

CENTRUM
OUTDOOROVÝCH
PROGRAMŮ

vyškolených instruktorů, kteří jsou k dispozici všem účastníkům kurzů 
pro školy i fi rmy či po předchozí objednávce také široké veřejnosti. Jedi-
ným limitem pro účast na programu vysokých lanových aktivit je tělesná 
výška účastníka, která je stanovena na minimálně150 centimetrů. Čili se 
‚nahoru‘ dostane i každé dítě, jež měří víc než metr a půl.

Lanový park, aquazorbing, paintball i lukostřelbu lze absolvovat v obou 
střediscích (RS Drak Křižanov i RS Meziříčko), ale pro instruktory COPu 
není problém tyto aktivity zrealizovat i v jiných střediscích podle zájmu 
a potřeb klientů. Program si zájemce může objednat buď samostatně – 
jako doplněk své vlastní aktivity –, ale samozřejmě také jako součást 
programů z nabídky COPu. To znamená v rámci školních výletů, adap-
tačních kurzů, fi remních programů a podobně. Cena je přitom dostupná 
každému, pohybuje se od sto padesáti do tří set korun. Užít si tu svoji 
vlnku adrenalinu a ověřit si, jaké jsou osobní hranice, je docela zajímavé 
zjištění.                                                                Připravila: Iva Horká

Učitelka tělocviku, němčiny a přírodopisu Zuzana Jurková (na snímku) ze 
základní školy v Borech střílí ze speciální pistole na paintballovém hřišti 
v RS DRAK Křižanov. Podle svých slov si veškeré aktivity užívala, nebála 
se ani na vysokých lanech. To její kolegyně Lída Zikmundová a Lenka 
Pužová z téže školy přiznaly, že pro ně bylo nejnáročnější disciplínou 
právě lanové centrum.                                                  Foto: Iva Horká

Plastová koule na aquazorbing se musí nejprve nafouknout.  Foto: Iva Horká

Učitelky statečně zdolaly nelehké vysoké lanové centrum v Křižanově. 
Jedna z nich i navzdory tomu, že podle svých slov trpí závratěmi z výšek. 
Poté, co je svezla lanovka do cíle, se většina z nich svorně shodla, že jim 
jeden takový zážitek bohatě stačí.                                   Foto: Iva Horká

ve čtvrtek 22. října 2009 od 17.00

v budově SEV Ostrůvek (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí).
Východní Afrika vyzařuje neodolatelné kouzlo. Mezi pohořím 
Ruwenzori a nádhernými plážemi u Indického oceánu se pro-
stírají jedinečné krajiny s velkým bohatstvím divokého života. 
Nepřeberné množství rostlin a zvířat, dramatické scenerie 
krajiny, rozlehlá jezera plná ptáků, hrochů či krokodýlů. A také 
nejvyšší hora afrického kontinentu Kilimandžáro. To jsou místa, 
kam vás prostřednictvím fotografi í a vyprávění chtějí zavést 
manželé Pliskovi.

(Pokračování ze strany 1.)
Stavba pěšiny vedoucí pod via-

duktem železniční trati měla být 
hotova již před měsícem. Vyskytly 
se však potíže s Českými dráhami. 
„Správa železniční dopravní cesty 
měla připomínky k tomu, že pod 
viaduktem teče voda kolem sloupů 
a mohla by je podmáčet. Přitom 
k projektové dokumentaci žádné 

Kvůli odvodnění podchodu 
se práce protáhly

připomínky neměla,“ podotýká 
starosta a dodává, že voda tam 
navíc tekla i předtím, než město 
začalo pěšinu a podchod upravovat. 
Velkomeziříčští se přesto rozhodli 
připomínkám vyhovět.

Akce se tak kvůli problému 
vzniklému v průběhu stavby zpoz-
dila.

Martina Strnadová

Chodník byl kvůli poměrně prudkému stoupání doplněn zábradlím, které 
poslouží zejména v zimním období. 

Foto: Martina Strnadová
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.
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 odmítá 
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 proměna 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 sebeobětují-
cí. 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 sebevraždu. 
„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 Kieslowski. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 86 minut
Úterý 3., středa 4. v 19.30 hodin
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal 
se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho 
obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou 
chytrostí a odvážnými činy. I když byly dosud natočeny čtyři celovečerní 
fi lmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinu příliš neznáme. Známe jen 
lidovou legendu o slavném zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával 
a kterého po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového 
Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký, ale dramatický život 
inspiroval generace Slováků k vytvoření legendy, přibližuje až tento nový 
fi lm režisérek Agniezsky Holland a její dcery Kasii Adamik. Výpravný 
historický velkofi lm Maďarska, Polska, ČR vznikl podle scénáře Evy 
Borušovičové, která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty. 
V hlavní roli V. Jiráček, I. Martinka, M. Zebrowski, S. Zoe Cannerová, 
M. Labuda. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 140 minut
Pátek 6., sobota 7. 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 vojenská 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
Úterý 10., středa 11. v 19.30 hodin
HODINU NEVÍŠ
Ne tak docela fi ktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení 
„heparinový vrah“. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, 
který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom 
často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního 
adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je 
hrozná představa, že vraždí člověk, kterého dobře znáte, kterého denně 
vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, 
i na úkor vlastního pohodlí a svých věcí. Sledujeme příběh, který se mohl 
stát a bohužel kdykoliv stát může. A první, co nás napadne, když zjistíte, 
jakou lidskou bestii jste znali, kolik chybělo, aby se obětí stal kdokoli 
z našich blízkých a známých, nebo dokonce vy samotní. Režie Dan Svátek. 
V hlavní roli V. Jiráček, I. Franek, M. Geišberg, S. Zindulka, J. Krausová. 
Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 95 minut

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

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 Expedice 2009 do Amatérské jeskyně Oldřich Novotný
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!

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 rezer-
vovaných vstupenek nejpozději tři dny před 
konáním koncertu. Nevyzvednuté rezervova-
né vstupenky budou dány do volného prodeje.

Pátek 23. října 2009 v 19.30 hodin
Koncert

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“.

Fotografie zachycující proměn-
livost krajiny či lidského života 
můžete zhlédnout do 30. října 
2009, každý pracovní den od 8 
do 16 hodin.

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však v našich srdcích
na ni věčné vzpomínky. 
Dne 23. 10. 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí naší milované 
maminky a babičky, paní
Marie Trojanové
z Balin.

S láskou vzpomínají manžel, syn 
František, dcery Marie a Jarmila 

s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Když probouzelo se ráno
a nastal nový den,
odešel jsi náhle snít svůj sen.
Tvé usměvavé oči nám všude schází,
vzpomínky na Tebe nás stále
doprovází. 
Dne 23. 10. 2009 to budou 2 roky, co 
vinou bezohledného řidiče tragicky 
zemřel ve věku 28 let náš drahý syn, 
bratr, švagr a strýc
Kamil Padalík.

S bolestí a láskou
vzpomíná rodina.

Dne 26. října 2009 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí našeho tatínka 
a dědečka, pana 
Jaroslava Pařila 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.

Manželka, synové Jaroslav
a Zdeněk s rodinou
a vnučka s rodinou

Dne 26. 10. 2009 tomu bude rok, 
kdy nás navždy opustila naše milá 
maminka, babička a prababička, 
paní
Josefa Lenzová
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
dcera a synové s rodinami.

Dne 26. 10. 2009 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí mého manžela
Stanislava Kutila
z Netína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Nikdy nezapomenou manželka,
děti a vnoučata.

lan
lšími

ou 
em
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Výkřik – Vladimír BraunerVýkřik – Vladimír Brauner
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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)

24. 10. Vídeň (prvních 100 piv
 zdarma)
27. 10. Lipník
30. 10. Markvartice

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.

Skupina

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

V neděli 18. října byla v rámci 
letošní turistické sezony uzavřena 
Galerie synagoga. Během roku 
zde byly prezentovány celkem 4 
výstavy, které navštívily téměř 
dva tisíce návštěvníků. Galerie 
synagoga bude zpřístupněna opět 
na jaře roku 2010.

Pomalu, ale jistě se také blíží 
konec sezony na zámku Velké 
Meziříčí. Ten bude veřejnosti ještě 
zpřístupněn: o víkendu 24. – 25. říj-
na, ve středu 28. října a v sobotu 
31. října, vždy od 10 do 12 a od 13 
do 16 hodin. Od neděle 1. listopadu 
je zámek veřejnosti nepřístupný 
a jeho brány se pro návštěvníky opět 
otevřou v sobotu 1. května 2010.

Ti, kteří se rozhodnou využít po-
slední šance navštívit expozice na 

zámku, budou moci spatřit zámecké 
expozice se spoustou unikátů (psací 
stolek francouzské královny Marie 
Antoinetty, smuteční náhrdelník 
Marie Terezie či kapesník se sto-
pami krve Františka Ferdinanda 
d’Este ze sarajevského atentátu). Ve 
druhém patře meziříčského zámku 
jsou k vidění stálé expozice Cestou 
necestou aneb Od cest k dálnicím, 
Ve znamení sedmi per (k vidě-
ní je zde např. velkomeziříčská 
Madonna z 1. poloviny 14. století 
zapůjčená místním farním úřadem), 
Kubismus, významní rodáci města 
či přírodovědné sbírky.

Využijte poslední letošní příle-
žitosti a navštivte velkomeziříčský 
zámek. Těšíme se na vás!

Muzeum VM

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 7. a 21. listopadu 
2009 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Gymnázium bylo za školou
Studenti Gymnázia ve Velkém Meziříčí se utkali v náročném 
souboji, který prověřil jejich fyzičku, kreativní myšlení, schopnost 
spolupráce i encyklopedické vědomosti, a to v pořadu Za školu. 
Záznam pořadu najdete na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/309292320510029-za-skolu/                                     -red-

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

Centrum Kopretina
Ostrůvek 2, VM pořádá:
– kurz pletení z pedigu:  5. 11. od 9 hodin – podnosy
 12. 11. od 15 hodin – ošatky
 10. 12. od 15 hodin – ozdoby na vánoce;
– aranžování: 29. 10. od 15 hodin – dušičkové věnce
 26. 11. od 15 hodin – adventní věnce
– perníkové chaloupky: 11. 12. od 15 hodin
– aromaterapie – masáže dětí a kojenců: 11., 19. a 26. 11. od 9 do 11.30 hodin
– orientální tance – od listopadu každou středu od 18.30 do 19.30 hodin.
Přihlášky a informace na tel. č. 777 183 388 do 27. listopadu.          -ros-

Pozvánka na 24. 10. 2009 na přednášku o čínské medicíně

Kde: přednášková místnost na moderní BIO farmě HABŘÍ,
v hostinci v Habří, GPS: 49°25′44.40″N 16°13′26.04″E

Kdy: sobota 24. 10. 2009
V kolik: v 15 hodin

Vstup volný.
Povídání: O čínské císařské medicíně 5 000 let staré a čínském 
pentagramu. O tom, v čem je právě čínská medicína odlišná od 
klasické západní medicíny, jak si pomoci při odstranění příčiny 
nemoci a uzdravení těla jako celku. (Např. alergie, astma, ekzémy, 
revmatismus, cukrovka, snížená imunita, vysoký či nízký krevní tlak, 
nemoci zažívacího ústrojí, nemoci nervové soustavy, onkologická 

onemocnění… atd.).
Těším se na vás za Tianshi Veronika Doupalová

Mobil:+420 602 976 673, e-mail:veronika.doupalova@octech.cz

Konec sezony se blíží

oznamuje, že na základě velkého zájmu fanoušků spustila 
svou internetovou stránku na adrese:

www.stararenovace.webnode.cz.

Skupinap

Obecní knihovna Bory a Klub dobré pohody vás zvou na první besedu 
této sezony.
A besedu ne ledajakou! Tentokrát k nám přijede
Dr. Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel.
Povídat bude na téma:

Sobota 24. 10. 2009 v zasedací místnosti OÚ Bory v 17 hodin.
Pan Vondruška je autor velké řady historických románů i odborných knih. 
Vypráví o životě, historii i literatuře. 
Posluchači se kromě jiného dozvědí:
 jak to je s pseudonymem J. Alenský
 že detektivní román je pohádka pro dospělé
 proč bylo středověké soudnictví lidské
 co lze ze starých archivů použít při psaní románu
 že staročeské pivo vypadalo úplně jinak než dnešní
 jak lidé dříve pohlíželi na erotiku
 jak se točil fi lm Jménem krále
Další informace na stránkách autora http://www.royal-glassworks.cz/
vondruska/
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ

HOKEJ MLÁDEŽ

SPORTOVNÍ STŘELBA

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

HOKEJ – PŘÍPRAVKA

LYŽOVÁNÍ – PŘÍPRAVA

BALINSKÁ STOPA 2009

Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – Sokol Juliánov 34:20 
(18:8)
První poločas soupeřů z čela ta-
bulky opanoval svojí nápaditou 
útočnou hrou zcela domácí celek. 
Učebnicovými akcemi a skvělou 
defenzivou, za níž vynikal výkon 
brankáře Ondřeje Poula, zcela 
sebral „vítr z plachet“ na úspěch 
pomýšlejícímu týmu Brněnských 
(5:2, 9:4, 15:6, 17:7). Po změně stran 
jsme mírně ubrali na kolektivním 
pojetí hry, čehož soupeř začal více 
využívat. Přesto se však zrodilo 
zcela zasloužené a suverénní ví-
tězství a upevnila se první příčka 
tabulky. Střelecky se opět dařilo 
naší stálici Pavlu Strašákovi, na 
rozehrávce výborně dirigoval hru 
Tomáš Stávek a přesnou střelbou 
z postu spojky „zásoboval“ soupe-
řovu svatyni Matěj Krištof.
Hráli: Poul O. – Strašák P. (11/1), 
Stávek T. (8), Krištof M. (7), Bílek 
A. (5), Hladík O. (2), Krátký M. 
(1), Horák P., Pospíšil M., Kubiš D., 
Svoboda J. Trenér Janíček M.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 9:8, 
7:8 (2:5), nájezdy 12:12
Nevídaně herně vyrovnané souboje 
skončily nakonec celkovou dělbou 
bodů obou týmů. Domácím se 
podařilo v souboji osobních obran 
v posledních sekundách strhnout 
vítězství na svoji stran. V další části 
hry, a to zejména v prvním polo-
čase, měla navrch fyzická převaha 
Brněnských. Tu i přes bojovnost 
a enormní snahu našich nakonec 
soupeř „přetavil“ v nejtěsnější ví-
tězství. V samostatných nájezdech 
pak pokračoval urputný boj se 
smírným koncem.
Hráli: Macoun Filip – Janíček Mar-
tin (8), Fiala Martin (2), Drápela 
Vojtěch (2), Ambrož Michael (2), 
Svoboda Filip (1), Holub Jakub (1), 
Blaha Tomáš, Zelinka Jiří, Pažou-
rek Tomáš, Klapal Vojtěch, Kra-
tochvíl František. Trenéři Janíček 
Martin, Mgr. Živčic Pavol.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Tatran Bohunice 
26:22 (13:9)
Domácí tým v prvním poločase 
dokázal střelecky lépe zužitkovávat 
svoje šance, navíc v jeho brance 
se dařilo Josefu Brabcovi (13:6). 
V závěru prvního dějství mohli 
naši výrazněji brankově odskočit, 
leč zbrkle zakončené útočné akce 
a naopak soupeřovy přesné kontry 
znamenaly „pouze“ čtyřgólový 
odstup. Po změně stran Bohunič-
tí zlepšenou obranou a zejména 
nápaditější rozehrávkou postupně 
ukrajovali z našeho náskoku (17:11, 
18:17, 21:21). Domácím viditelně 
docházely síly a nápady. V této fázi 
vzal do svých rukou osud utkání 
Petr Horák, který čtyřmi důležitými 
góly v rozmezí 43. – 48. minuty roz-
hodl o vítězství domácích barev.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr (9), 
Svoboda Jan (5), Juránek Jakub (6), 
Pospíšil Jan (4), Pavliš David (2), 
Lečbych Jan, Fiala Martin, Janíček 

Martin, Blaha Tomáš, Zelinka Jiří. 
Trenér Janíček.

Východočeská divize
starší žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
Poslední soutěžní turnaj mohl ještě 
hodně zamíchat pořadím v průběž-
né tabulce. Úvodní duel proti vedou-
címu celku měly pevně v rukách 
domácí hráčky a ještě do poločasu 
si získaly výraznější náskok. Po 
změně stran začaly častěji chybovat 
jak v obraně tak zejména v útočné 
fázi a zcela přenechaly iniciativu 
soupeřkám. Ty nejprve v desáté 
minutě druhého poločasu srovnaly 
na 15:15 a v dalších minutách již 
šanci na zvrat nedopustily (15:17, 
17:20). Tato prohra s Havlíčko-
vým Brodem hodně oddálila naše 
předsezonní ambice na zisk druhé 
příčky, znamenající postup do ce-
lostátní žákovské ligy. Ve druhém 
utkání se domácí celek „zakousl“ 
do soupeřek z města perníků a od 
prvních minut jasně udával tempo 
hry (6:4, 9:5). Po změně stran jsme 
dobrou útočnou hrou a dobře orga-
nizovanou obranou držely vedení 
(15:12). Škoda, že při vlastním osla-
bení jsme zcela zbytečně několikrát 
chybovali a Pardubické snížily 
až na nejtěsnější rozdíl (16:15). 
V závěrečné fázi se náš výkon 
„zvedl“ a soupeřky po závěrečném 
zvukovém signálu odcházely se 
skloněnou hlavou. Třetí turnajový 
duel s hráčkami Ledče nad Sázavou 
byl od úvodního pokynu rozhodčích 
jednoznačnou záležitostí domácích 
barev.
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
19:21 (10:6)
Sokol VM – Pardubice 20:15 
(10:8)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
25:14 (14:6)
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna – Kratochvílová Hana (19/1), 
Partlová Markéta (19/3), Závišková 
Iva (11), Studená Kateřina (8), Sed-
láčková Klára (4), Rosová Terezie 
(3), Zezulová Kristýna, Homolová 
Michaela, Závišková Kateřina. 
Trenérka Partlová Edita.        -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Středa 28. října
10.00 III. kolo Českého poháru 
žen Jindřichův Hradec – inter-
liga
12.00 divize mladší žáci Újezd 
u Brna, 13.30 divize starší žáci 
Újezd u Brna, 15.00 divize starší 
dorostenci Ivančice, 17.00 Jihomo-
ravská liga muži B Újezd u Brna.
Sobota 31. října
11.00 I. liga mladší dorostenky 
Ostrava Poruba, 13.00 II. liga ženy 
Ostrava Poruba B.
Neděle 1. listopadu
9.00–12.00 Východočeská divize 
mladší žákyně Kamenice A, B. 

Divize dorostenci
1. V. Meziříčí 6 6 0 0 178:129 12
2. HK Ivančice 5 3 0 2 133:116 6
3. Újezd u Brna 6 3 0 3 132:126 6
4. D. Cerekev 6 3 0 3 98:109 6
5. Juliánov 6 2 0 4 132:143 4
6. Třešť 5 0 0 5 116:166 0

Mladší žáci:
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 8:4 (3:1, 3:1, 2:2)
Branky: 2 Strnad, 2 Tlapák, Tichý, 
Slabý, Mynář, Kampas. Asisten-
ce: 2 Tichý, 2 Strnad, 2 Slabý, 
Tlapák, Šilpoch, Mynář. Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Juráček, 
Kampas, Báňa – Tichý, Strnad, 
Tlapák – Šilpoch, Slabý, Mynář – 
Novák. Rozhodčí: Kavina – Sysel, 
Todorov.
Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Zásahy 
brankářů: 29:37. Diváků: 60.

Starší žáci:
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Sestava HHK: Vitešník – Kučera, 
Kampas M., Štěpánek, Kejda, 
Bernat, Lainka, Marešová, Fiala, 
Kampas J., Burian, Jašek, Crha. 
Rozhodčí: Kavina – Sysel, Todorov. 
Vyloučení: 8:7. Využití: 0:3. V osla-
bení: 0:1. Diváků: 65.

Mistrovské utkání – 43. týden
Žáci mají v tomto týdnu volno. 
Utkání s VSK Technikou Brno jsou 
přeloženy na pozdější termín.  -hhk-

Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziříčí uspořádal 4. října 
2009 již 20. ročník střelecké sou-
těže o Pohár SSK Kablo Velké 
Meziříčí ve střelbě z libovolné 
a sportovní malorážky. Střílelo se 
60 ran na vzdálenost 50 metrů vleže 
na kruhový terč.
Soutěž se konala na klubové střelni-
ci v Martinicích a sešlo se na ní 20 
střelců ze sedmi střeleckých klubů. 
Počasí účastníkům moc nepřálo. 
Na začátku soutěže byl u terčů bílý 
mráz a v druhé směně sice vysvitlo 
slunce, ale začalo dost foukat.
Putovní Pohár SSK Kablo Velké 
Meziříčí získalo nástřelem 1717 
bodů družstvo SSK Mostiště, které 
střílelo ve složení Petr 
Michal, Jana Michalo-
vá a Vladimír Michal. 
Druzí byli střelci SSK 
Žďár nad Sázavou ve 
složení Kaman, Materna, 
Hansl nástřelem 1713 
bodů a třetí bylo druž-
stvo SSK Bystřice nad 
Pernštejnem s nástřelem 
1694 bodů.

Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži 
a junioři
Kaman P. (1973), 589 
bodů (SSK Žďár nad 
Sázavou)
Materna J. (1964), 579 
bodů (SSK Žďár nad 
Sázavou)
Zach J. (1989), 577 bodů 
(SSK Bystřice nad Pern-
štejnem)
Kategorie II. – dorost, 
ženy, senioři

Hlaváček S. (1954), 579 bodů (SSK 
Slatina Brno)
Řádek L. (1992), 576 bodů (SSK 
Nové Město na Moravě)
Michalová J. (1987), 575 bodů (SSK 
Mostiště)
Díky sponzorům bylo možno mezi 
nejlepší jednotlivce rozdělit 14 
hodnotných věcných cen. SSK 
Kablo Velké Meziříčí touto soutěží 
zakončilo letošní úspěšnou malo-
rážkovou střeleckou sezonu a přešlo 
na střelbu ze vzduchových zbraní. 
Tyto střelecké soutěže se provádí 
již v halách nebo tělocvičnách, kde 
nepůsobí nepřízeň počasí.

Za SSK Kablo VM
Stanislav Chylík

KP II. třídy
Panská Lhota – Velké Meziříčí 
1:10
Body: Pokorný Jan 3,5; Řikovský 
Aleš 2,5; Klíma Petr 2,5; Kampas 
Jan 1
Vladislav – Velké Meziříčí 3:10
Body: Pokorný Jan 3, Klíma Petr 3, 
Řikovský Aleš 3, Klíma Tomáš 2
Žďár nad Sázavou E – Velké 
Meziříčí B 4:14
Body: Kampas Jan 4,5; Klíma 
Tomáš 3,5; Kořínek Stanislav 3,5; 
Šoukal Slavomír 2,5
Netín B – Velké Meziříčí C 3:15
Body: Kampas Jan 4,5; Kořínek 
Stanislav 4,5; Dvořák František 3,5; 
Bednář Ivan 2,5; Zelený Tomáš 0
V sobotu odehrálo naše áčko další 
dva zápasy krajského přeboru. V 10 
hodin začal první zápas v Panské 
Lhotě. Jako čtyřku jsme nasadili 
Kampase, který si opět nevedl 
vůbec špatně. Odehrál celkem 
dvě utkání, jedno vyhrál, porazil 
domácího Hlocha 3:2 na sety. Je 
to jeho premiérový vyhraný bod 
v kraji. Hrálo se necelé dvě hodiny. 
Domácím jsme nedali žádnou šanci 
k úspěchu, průběh hry jsme měli 
pod kontrolou a jasně jsme splnili 
roli favorita a pohodlně zvítězili. 
Druhý zápas začal v 15 hodin ve 
Vladislavi. Opět jsme byli papírově 
jasným favoritem, a to jsme také 
potvrdili ve hře. Začátek utkání 
vyšel domácím, kdy jsme prohráli 
obě čtyřhry a nevypadalo to s námi 
vůbec dobře. Potom následovaly 
jednotlivé dvouhry, v kterých jsme 
dominovali my. V tomto utkání 
nastoupil na pozici čtyřky Klíma 
Tomáš. Hned na začátku dostal za 
soupeře nejlépe hrajícího domácího 
Horkého, kterého v pěkném a dra-
matickém souboji porazil 3:1 na 

sety, a tím dosti nalomil psychickou 
stránku domácích.
V obou dvou zápasech jsme pro-
hráli pouze dvě dvouhry, které 
ztratili Klíma Tomáš a Kampas Jan. 
Oběma hráčům se zápasy podařily 
a jasně dokazují, že právem patří 
do sestavy našeho áčka. Pokorný, 
Řikovský a Klíma Petr neokusili 
hořkost porážky ani jednou a vše 
vyhráli.
O víkendu také začaly okresní pře-
bory. Béčko jednoznačně vyhrálo 
ve Žďáře a céčko v Netíně.
Všem našim družstvům se mimo-
řádně dařilo.
V neděli se odehraje zajímavé utká-
ní mezi velkomeziříčským béčkem 
a Oslavicí (v 9 hodin), céčko přivítá 
Žďár n. S. F (v 9 hodin) na SŠ řeme-
sel a služeb.                                  -pk-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Krajský přebor III. třídy
TJ Sokol Sněžné A – SK Sokol 
Lhotky 2:10
Sestava Lhotky: Konečný 3,5, 
Lavický 3,5, Musil 1,5, Nevrtal 
Z. 1,5
TJ Žďár n/S D – SK Sokol Lhot-
ky 10:5
Sestava Lhotky: Konečný 1, Lavic-
ký 3, Musil 1, Nevrtal Z.
Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TK Autoco-
lor Oslavice A 10:8
Sestava Lhotky: Doubek 3, Chylík 
3, Nevrtal T. 1,5, Večeřa 2,5
Okresní přebor IV. třídy
TK Autocolor Oslavice C – SK 
Sokol Lhotky C 10:8
Sestava Lhotky: Dufek 2,5, Hladík 
2, Krčál 1, Rössler 2,5
Okresní soutěž
TJ Ježek Uhřínov B – SK Sokol 
Lhotky D 9:9
Sestava Lhotky: Holubář 1, Kupka 
M. 2, Kupka V. 4,5, Marek 1,5

-ach-

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad

Pravidelné tréninky pondělí a středa od 15.30 hodin ve 
sportovní hale za Světlou. www.hazenavm.cz

Vítězové kategorie dorost, ženy, senioři.
Foto: -chyl-

Krajský přebor Vysočiny
Start Jihlava A – Spartak Velké 
Meziříčí A
2636:2425 * 8:0
Houzar L. 447:411 Baloun V.
Kohout I. 435:396 Badalík M.
Votava M. 418:395 Lavický B.
Berka M. 457:432 Krejska R.
Votava P. 420:410 Lavický J.
Lukšanderl J. 459:381 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Spartak Velké Meziříčí B – PSJ 
Jihlava C
1643:1695 * 1:5
Kováč Z. 410:438 Pausar P.

Lavický F. 395:442 Matějíčková J.
Starý J. 402:428 Doubek M.
Viteček M. 436:387 Švehlík Z.
Spartak Velké Meziříčí C BOPO 
Třebíč C
1691:1612 * 5:1
Šimek J. 445:397 Pevná A.
Bača J. 417:391 Ježková M.
Mátl J  416:386 Kolářová Z.
Lavický A. 413:438 Kovařík J.
Sdružený krajský přebor dorostu
Spartak Velké Meziříčí – TJ 
Třebíč
1178:1262 * 0:4
Žák J. 359:369 Myška M.
Dycha J. 413: 443 Dobeš P.
Mička J. 406: 450 Caha F.

-sta-

Hokejová přípravka se tuto neděli 
18. 10. 2009 zúčastnila svého první-
ho turnaje letošní sezony v Jihlavě. 
Naši nejmenší hokejisté se zde 
utkali s týmy ze Žďáru n. S. (10:2), 
Humpolce (6:1) a Ledče n. S. (4:7). 
Celkové skóre 20:10 si hráči udrželi 
díky skvělým zásahům brankářky 
Lucie Tlapákové.

O branky se podělili tito střelci: 
Martin Barák 11×, Patrik Stupka 
7×, Matyáš Joura 2×
Sestava (viz foto): ležící L. Tla-
páková, klečící P. Juda, stojící 
zleva M. Joura, M. Skoupý, M. 
Barák, D. Vitešník, P. Stupka, 
S. Zacha, T. St rádal, M. Šil-
poch a trenér J. Kudláček    -pj-

V září se v Balinském údolí sešlo 
téměř padesát žáků sedmých tříd, 
aby se zúčastnili branného závodu 
Balinská stopa. Ten pořádal Dům 
dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí. 
Závodu se účastnili žáci základních 
škol Oslavická, Školní a Sokolov-
ská Velké Meziříčí.
Soutěžící se postupně vydávali na 
trasu přes Balinské údolí. Na děti 
čekal úsek dlouhý cca 2,5 kilome-
tru, start byl již tradičně u vstupu 
do údolí a cíl na letním koupališti. 
Po trati bylo rozmístěno postupně 
deset stanovišť, u kterých museli 
soutěžící plnit jednotlivé úkoly. 
Hned tři stanoviště obsadila Zdra-
votní záchranná služba kraje Vyso-
čina. Pracovníci záchranné služby 
kladli dětem otázky, například jak 
se provádí první pomoc u dospělého 
nebo dítěte, nechyběla samozřejmě 
ani praktická část, kde děti musely 
předvést například resuscitaci. 
Další dvě stanoviště patřila Sboru 
dobrovolných hasičů z Velkého Me-
ziříčí. Ani zde nechyběla praktická 
ukázka a zkouška pro děti. V pořadí 
na šestém stanovišti se usídlila Poli-
cie ČR z Velkého Meziříčí, policisté 
měli nachystané otázky, tentokrát 

o dopravě. Na dalším stanovišti 
se střílelo ze vzduchovky. Závod-
níci vždy po dvojicích stříleli na 
připravené terče. I na následujícím 
stanovišti museli žáci dokázat svoji 
zdatnost, tentokrát v hodu graná-
tem. V pořadí předposlední stano-
viště bylo zaměřeno především na 
znalosti o našem městě. Dětem byly 
kladeny otázky z historie Velkého 
Meziříčí. Všechna tři stanoviště 
zajistil Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí. Poslední zastávka sou-
těžících byla u myslivců, tam se 
otázky týkaly především zvěře, 
lesa a všeho, co se myslivosti týče. 
Poslední stanoviště zajistilo MS 
Pavlínov – Stránecká Zhoř.

Výsledková listina
Kategorie chlapci: 1. ZŠ Sokolovská 
VM 1, 51:56; 2. ZŠ Školní VM 3, 
56:01; 3. ZŠ Školní VM 4, 57:32; 
4. ZŠ Školní VM 5, 58:28; 5. ZŠ 
Oslavická 2, 59:09
Kategorie dívky: 1. ZŠ Školní VM 
9, 1:00:23; 2. ZŠ Sokolovská VM 
6, 1:04:24; 3. ZŠ Oslavická VM 
7, 1:04:32; 4. ZŠ Školní VM 10, 
1:05:51; 5. ZŠ Školní VM 8, 1:06:53; 
6. ZŠ Školní VM 11; 1:08:05

Petr Bača DDM VM

Lyžaři jsou v plné přípravě na zimní 
sezonu, a tak si svoje čekání na sníh 
v sobotu 10. 10. 2009 zpestřili na 
Fajtově kopci dvěma běžeckými 
závody. Dopoledne, kdy naštěstí 
se startem nejmladší kategorie 
Myšáků přestalo pršet, se konal 
závod v přespolním běhu, jehož 
se účastnilo na 70 závodníků ve 
všech kategoriích. Odpoledne se 
pak konal závod v suchém slalomu, 
takřka ve stejném obsazení i počtu 
závodníků. Trať po dopoledním 
dešti trochu klouzala, a tak o drob-
né pády nebyla nouze, ale vše se 
obešlo bez zranění. Celý závodní 

den byl zakončen rozdáním cen, 
diplomů a medailí, ale hlavně 
přáním úspěšné a zasněžené zimní 
sezony.
Z úspěchů závodníků Ski klubu 
Velké Meziříčí alespoň první místa: 
Michaela Peštálová (suchý slalom, 
př ípravka), Eliška Komendová 
(běh, přípravka), Filip Vošmera 
(běh i slalom, přípravka), Oskar 
Točík (běh i slalom, předžáci), Te-
reza Neumanová (běh i slalom, ml. 
žákyně), Petr Jelínek (běh i slalom, 
ml. žáci), Hana Vrábelová (běh, st. 
žákyně) a Veronika Čamková (běh, 
st. žákyně).                               -id-

Zájemkyně o basketbal – přijďte v pondě-
lí, středu nebo pátek mezi 15.30 a 17.00 
do tělocvičny na ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí.
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So 24. 10. 12.30 – 14.00
Ne 25. 10. 12.45 – 14.15
St 28. 10. 14.45 – 16.15
Čt 29. 10. 10.00 – 11.30

Pá 30. 10. 10.00 – 11.30
So 31. 10. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

TJ Sokol VM – Sokol II Prostějov 
29:28 (14:16)
V dalším domácím zápase nás čekal 
neznámý soupeř z Prostějova, který 
sestoupil z I. ligy. Výsledkově si 
zatím Prostějov nevede špatně 
a domácí potřebovali po ztrátě bodů 
v Hustopečích opět bodovat. Dal se 
tedy opět očekávat zajímavý zápas. 
Až do desáté minuty se víceméně 
oba týmy pouze oťukávaly (stav 
4:4). Pak nám ale soupeř o dvě bran-
ky utekl a vybudovaný náskok se do 
konce prvního poločasu nedařilo 
smazat. Na soupeře bohužel neplati-
la vysunutá obrana. Našim hráčům 
se je nedařilo včas přerušovat a ti 
nedůslednost trestali proskoky na 
hranici 6 až 7 metrů, kde úspěšně 
zakončovali. V útoku naše spojky 
naopak zakončovaly někdy příliš 
ukvapeně z nepřipravených pozic. 
Do šatny tak domácí odcházeli 
s vědomím, že je třeba hru značně 
změnit. Druhý poločas byl hodně 
o bojovnosti. Domácí nastoupili se 
zasunutou obranou, kterou tužili 
zkušenější hráči, a obrana přeci jen 
začala fungovat. Skvěle se rozehrál 
Jakub Bezděk, který spolu s Víťou 
Večeřou v útoku táhl náš tým. 
Nebýt několika zbytečných ztrát 
míče a několika rychlých branek 
soupeře, podařilo se brzy vyrovnat. 
Prostějov však vycítil šanci na zisk 
bodů a i hosté značně přidali na 
obrátkách. Zápas se začal obracet 
v náš prospěch až ve 23. minutě za 
stavu 25:27. Dvěma rychlými góly 
se podařilo srovnat na 27:27. Po 
nařízeném 7metrovém hodu proti 

Prostějovu se ke střele nečekaně 
postavil Víťa Večeřa a dostal nás 
konečně do vedení. Soupeř v téže 
minutě stačil srovnat. Tři minuty 
před koncem nás však do vedení 
opět dostal Kuba Bezděk a v in-
farktových posledních 3 minutách 
utkání již stav zůstal nezměněn. 120 
diváků propuklo v jásot a potleskem 
ve stoje ocenili bojovný výkon do-
mácích a další zisk dvou bodů.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Bez-
děk (9), Večeřa (8/1), Kříbala Petr 
(4), Matušík (2), Živčic (2), Raus 
(2/1), Kříbala Martin (1), Konečný 
(1), Necid, Kaštan Jiří, Kříbala 
Pavel, Kaštan Petr. Trenér Vaverka, 
Janíček
TJ Sokol VM B – Tatran Bohuni-
ce B 26:29 (10:17)
O zápasu B týmu rozhodl první 
poločas, kdy našemu týmu vůbec 
nevycházela střelba na skvělého 
brankáře hostí. Po tržném zranění 
jsme navíc přišli o dobře hrajícího 
Petra Kaštana. Hosté tak rychle 
navyšovali skóre (10. minuta 2:7, 23. 
minuta 6:15!). V druhém poločase 
přeci jen hra našeho týmu stabili-
zovala, hráči začali o výsledek více 
bojovat. Posledních dvacet minut 
jsme již byli lepším týmem. Nebýt 
neproměněných třech vyložených 
šancí na konci zápasu, mohli do-
mácí po nevydařeném utkání získat 
alespoň bod.
Sestava, branky: Poul – Bezděk 
Jakub (7), Stávek (5/2), Kaštan Jiří 
(4), Strašák (4), Kříbala Petr (3), 
Buchta (2), Raždík (1), Kaštan Petr, 
Babáček, Homola, Fischer Ladislav, 
Necid, Krištof. Trenér Bezděk

-nav-

Los volejbalové extraligy juniorů 
přivedl mladé reprezentanty Vy-
sočiny ve čtvrtém kole základní 
části na půdu úřadujícího mistra 
republiky, Volejbalu Brno. Naši 
hráči nepropadli, bojovali jako 
lvi, domů si však nakonec přivezli 
jenom jeden vyhraný set.
Volejbal Brno – Sp. VM 3:0 a 3:1
(21, 29, 24) a (23, 17, – 24, 18)
Krajský výběr vyrazil do Brna 
poprvé v sezoně i s juniorským 
reprezentantem Janem Kučerou. 
Juniorská reprezentace měla totiž 
ve své soutěži (1. liga mužů) volno 
a současná pravidla umožňují oddí-
lům využít v tomto případě služeb 
„svých“ reprezentantů, na rozdíl 
od loňské sezony, i v základní 
části. I když to tak podle celkových 
výsledků nevypadá, junioři svedli 
s jasným favoritem vyrovnané 
zápasy, ve kterých se rozhodovalo 
až v koncovkách. V nich byl lepší 
zkušenější celek domácích.
Těmito slovy zhodnotil oba zápasy 
trenér Petr Juda. Také byl spokojený 

s herním projevem svého celku. 
„Mám z naší hry mnohem lepší po-
cit, než jsem měl v Ostravě, doufám, 
že si to ještě rozdáme s Ostravou 
o druhé místo,“ dodal na závěr.
Další kolo soutěže pokračuje již 
v sobotu, výběr Vysočiny přivítá na 
své palubovce ve Velkém Meziříčí 
celek ČZU Praha B. První zápas 
začíná v 11.00, druhý v 15.00. 
Ve vloženém dvojutkání (v 9.00 
a 13.00) změří své síly muži se 
Spartakem Třebíč v rámci 4. kola 
krajské jedničky. Sestava VM: 
Málek, Vašíček, Vrána, Kliment, 
Dvořák, Kučera, Kameník, Uchytil, 
Novotný, Jonáš, Hybášek
Zbývající výsledky: Hradec Krá-
lové – Zlín 1:3, 0:3, ČZU Praha B 
– Nový Jičín 3:0, 3:0             -kon-

Tabulka EX-JRI,
sk. B po 4. dvoukole:

1. Volejbal Brno 6 6 0 18:2  12
2. DHL Ostrava 6 6 0 18:6  12
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 8 4 4 14:14 12
4. Slavia Hradec Králové 8 2 6 9:22 10
5. volleyball cz. ČZU Praha B 6 3 3 12:9  9
6. TJ Nový Jičín 8 1 7 7:23 9
7. Fatra Zlín 6 2 4 11:13 8

Liga starších dorostenek
SBŠ Ostrava B – BK VM 84:63 
(47:33)
Sestava a body: Rapušáková J. 
13, Štáhlová L. 11, Syslová P. 10, 
Kamanová A. 6, Kryštofová V. 5, 
Rapušáková N. 4, Zezulová D. 4, 
Fňukalová Z. 4, Mikulová L. 3, 
Vaďurová R. 2, Nováková L. 1
Lokomotiva Krnov – BK VM 
79:52 (33:27)
Sestava a body: Štáhlová L. 14, 
Rapušáková J. 9, Syslová P. 9, 
Mikulová L. 5, Kryštofová V. 4, 
Nováková L. 4, Rapušáková N. 3, 
Vaďurová R. 2, Kamanová A. 2, 
Zezulová D, Fňukalová Z.
V prvním utkání v Ostravě nám 
utekl začátek zápasu, když už v 8. 
minutě jsme prohrávali 28:8. Za 
tento stav může velké množství 
zbytečných ztrát našich hráček, kte-
ré pramenily z velké snahy a menší 
herní zkušenosti. Na druhou stranu 
nesmírnou bojovností rozdíl snížily 
až na pouhých 5 bodů v 5. minutě 
druhé čtvrtiny (32:27). Celkově je 
ale potřeba naše hráčky pochválit 
za velikou bojovnost a nasazení, 
se kterým do zápasu nastoupily. 
Přece jen to byl teprve druhý zápas 
dorostenecké ligy a některé hráčky 
nastoupily v lize vůbec poprvé. 
Proti prvnímu zápasu v Pelhřimově 
bylo vidět velké zlepšení.
Ve druhém zápase v Krnově nás 
čekal zatím nejlepší soupeř a celý 
první poločas jsme se statečně dr-
želi a skóre bylo dlouho vyrovnané 
– v polovině zápasu rozdíl 6 bodů. 
Tento rozdíl dokonce nemusel být 
žádný, kdyby při některých zakon-
čeních měly naše hráčky trochu více 
štěstí. Bohužel nám nevyšel začátek 
druhé půlky a soupeř bodově od-
skočil, což už se nám nepodařilo 

dotáhnout. Druhá půlka se bohužel 
vyznačovala množstvím šarvátek, 
hlavně ze strany domácích, což 
s basketbalem nemělo moc spo-
lečného. Jedna z domácích hráček 
dokonce dostala vyloučení do konce 
zápasu za hození míče po protihráč-
ce. Bohužel taky v této atmosféře 
gladiátorského boje došlo ke zranění 
Petry Syslové, kde to vypadalo na 
zlomenou nohu, což se naštěstí ne-
potvrdilo, přesto si na nějakou dobu 
bude muset od basketbalu odpoči-
nout. Ale i na takto „vyhecované“ 
zápasy si budeme muset zvyknout 
a naučit se psychickou labilitu 
soupeře otočit v náš prospěch. Opět 
je potřeba naše děvčata pochválit 
za obrovské nasazení, se kterým 
k zápasu přistoupily. Navíc všechny 
naše hráčky jsou mladší než je po-
volená hranice a mohou tuto soutěž 
hrát ještě v příštích letech. Jen pro 
zajímavost, věková hranice je ročník 
1991, ve kterém nemáme ani jednu 
hráčku. Na zápasech bylo jedenáct 
hráček, přičemž čtyři jsou ročník 
1992, jedna 1993, pět 1994 a jedna 
dokonce 1995. Takže před tímto 
týmem, v případě, že vydrží v na-
sazení na trénincích a zápasech, leží 
dobrá perspektiva. Ale musí vydržet 
a nezachovat se tak, jako několik 
jejich bývalých spoluhráček, které 
po postupu do ligy po počátečním 
nadšení nečekaně s basketbalem 
skončily.
Příští zápas dorostenecké ligy:

BK Velké Meziříčí – ŠBK Sadská, 
neděle 1. 11. v 10.00, tělocvična ZŠ 
Školní Velké Meziříčí
OP mladších dorostenek: Sokol 
Šlapanice – BK Velké Meziříčí, 
sobota 31. 10., Brno
OP žákyně: BK Velké Meziříčí 
– Frisco Brno, sobota 24. 10., tělo-
cvična ZŠ Školní Velké Meziříčí

-rap-

Výsledky 2. kola: Moravské Bu-
dějovice – Boskovice 5:2, Kometa 
Úvoz – Plumlov 6:2, Uherský Brod 
– Kroměříž 4:4, Uherské Hradiště 
– Vyškov 10:4, Uherský Ostroh – 
Velká Bíteš 5:1.

Program:
Po víkendovém volném kole se 
muži HHK utkají již tuto sobo-
tu 24. 10. 2009 s Velkou Bíteší. 
Utkání se hraje od 18.00 na ZS 
ve Velké Bíteši.
Středa 28. 10. 2009 HHK VM – HC 
Moravské Budějovice, utkání začí-
ná v 18.00 (ZS Velké Meziříčí).

-hhk-
Krajská liga JM a Z
Tabulka po 2. kole

 1. HC Uherské Hradiště 2 2 0 0 16:7 4
 2. Hokej Uherský Ostroh 2 2 0 0 9:3 4
 3. HC Kometa Úvoz 2 2 0 0 7:2 4
 4. HC Uherský Brod 2 1 1 0 11:4 3
 5. HC Moravské Budějovice 1 1 0 0 5:2 2
 6. HK Kroměříž 2 0v1 1 4:5 1
 7. HHK Velké Meziříčí 1 0 0 1 2:4 0
 8. SK Minerva Boskovice 1 0 0 1 2:5 0
 9. HC Grewis Plumlov 1 0 0 1 2:6 0
10. HC Spartak Velká Bíteš 2 0 0 2 4:11 0
11. MBK Vyškov 2 0 0 2 4:17  0

Hokej HHK B
Do nové sezony opět vstupuje 
hokejový tým béčka pod vedením 
trenéra ing. Jeřábka. Okresní přebor 
má, tak jako vloni, devět mužstev. 
Hrací systém je dvoukolový, do 
play-off postupují první čtyři druž-
stva. Našimi domácími hracími 
dny budou soboty. Termíny budou 
průběžně upřesňovány, stejně jako 
naše zápasy venku.
Začínáme tuto sobotu 24. 10. 2009 
v 16.30 se Šerkovicemi           -ht-
Rozpis našich zápasů základní 

části:
 1. kolo 24. 10. 2009 16:30 VM B – Šerkovice
 2. kolo 31. 10. 2009 18:45 VM B – Řečice
 3. kolo 6.–8. 11. 2009 V. Bíteš B – VM B
 4. kolo 14. 11. 2009 VM B – V. Bítýška
 5. kolo 20.–22. 11. 2009 Nedvědice – VM B
 6. kolo 28. 11. 2009 VM B volno
 7. kolo 5. 12. 2009 16:30 Náměšť – VM B
 8. kolo 12. 12. 2009 VM B – Mostiště
 9. kolo 18.–20. 12. 2009 Křižanov – VM B
10. kolo 1.–3. 1. 2010 Šerkovice – VM B
11. kolo 8.-10. 1. 2010 Řečice – VM B
12. kolo 16. 1. 2010 VM B – V. Bíteš B
13. kolo 22.–24. 1. 2010 V. Bítýška – VM B
14. kolo 30. 1. 2010 VM B – Nedvědice
15. k olo 5.–7. 2. 2010 VM B volno
16. kolo 13. 2. 2010 VM B – Náměšť
17. kolo 19.–21. 2. 2010 Mostiště – VM B
18. kolo 27. 2. 2010 VM B – Křižanov 

FC Velké Meziříčí – Sokol Konice 
3:1 (0:0)
Branky: 47. a 76 Dufek, 86. Netrda 
– 66. Machálek. Rozhodčí: Drápal 
– Seidl, Stloukal, delegát Holík. 
ŽK: 1:3, 54. Němec – 67. Křeček 77. 
Voral, 82. Heinz, ČK: 77. Němec. 
Sestava FC VM: Invald – Mucha 
Z., Mucha P., Brychta, Krejčí – Du-
fek (88. Novák), Hort (90. Krátký), 
Pokorný, Němec, Netrda – Krato-
chvíl (55. Beran).
Zápas U Tržiště byl soubojem 
o střed tabulky. Hosté čtyři posled-
ní zápasy prohráli, aniž by vstřelili 
branku a hodlali tuto neradostnou 
sérii přerušit. Domácí chtěli po-
tvrdit zlepšenou formu, vítězství 
z Rousínova a proto zahájili zost-
ra. Hned v první minutě zahrával 
trestný kop Hort, načechral míč do 
vápna, ale hosté jej odvrátili na roh. 
Z něj hlavou zahrozil Z. Mucha, 
ale bránu minul. Ve 4. minutě po 
dalším rohu zakončoval pravačkou 
Brychta, ale Kmecik jeho pokus 
špičkami prstů zachytil. Konice na 
úsilí domácích odpověděla hned 
vzápětí. Dlouhý centr našel na pravé 
straně Macháčka, který míč pohově 
vrátil do vápna, ale mladý záložník 
Schön hlavou nastřelil jen tyčku. 
Na konci první desetiminutovky 
zabojoval domácí Němec, skluzem 
získal míč, jeho pohotovou příhru 
prodloužil kapitán Pokorný, ale 
Kratochvílovo sólo Kmecik bra-
vurně zlikvidoval. Další šanci měli 
hosté v podobě trestného kopu, Vo-
ral míč přes zeď dobře nezakroutil 
a bránu přestřelil. Do druhého sóla 
vyslal ve 12. minutě Kratochvíla 
Dufek, ale Kmecik opět vytasil 
pohotový zákrok. Pak si vyzkou-
šel únik také agilní Dufek, tísněn 
vypálil z hranice vápna a jeho 
střelu srazili obránci na roh. Ve 24. 
minutě se s míčem na vápně dvakrát 
otočil Kratochvíl, ale nevystřelil. 
Následně se vyznamenal domácí 
obránce Z. Mucha, který pohotově 
zablokoval střelu hostí a odražený 
míč poslal nejusilovnější střelec 
hostí Rajnoha vedle. Konice se ko-
lem 30. minuty zvedala, byla o něco 
lepší a domácí gólman Invald musel 
vytáhnout pohotový zákrok, když 
vyrazil nebezpečnou střelu Křeč-
ka. Domácí odpověděli zvýšeným 
úsilím, zahrávali tři rohové kopy 
po sobě. Pokorný po jednom z nich 
našel hlavou jen náruč Kmecika, 
dalekonosná rána Němce mířila do 
středu brány a Hortův trestný kop 
skončil nad bránou. První poločas 

se hrál nahoru – dolů, s množstvím 
šancí, ale bez gólového efektu.
Ve druhé půli na svého soka vlétl 
Velmez jako pokropen živou vodou 
v podobě drobného deště, který 
svědčil jeho subtilním a rychlono-
hým hráčům. Pokorný se kličkou 
uvolnil a vyslal do sóla rychlono-
hého Dufka, který se protáhnul 
mezi stopery a krásnou střelou do 
pravého horního rohu ve 47. minutě 
otevřel skóre utkání. Konické inka-
sovaná branka nakopla, zrychlili 
mezihru, tlačili se dopředu, ale před 
domácí bránou nic nevymysleli. 
V 51. minutě vysunul Macháček 
českou uličkou Rajnohu, za zá-
chrannou brzdu ale zatáhl Krejčí 
a odkopl míč do zámezí. Z násled-
ného rohu mířil Voral hlavou vedle. 
Jinak výborně hrající Němec v 54. 
minutě zbytečně fauloval Němčáka 
a uviděl za to první žlutou kartu 
utkání. V téže minutě rozehrával 
Netrda z 25 metrů trestný kop, míč 
posunul do strany na P. Muchu, 
ale jeho bomba bránu o pár metrů 
minula. Domácí se snažili, Krato-
chvíla nahradil důrazný Beran, ale 
Konice se postupně nastěhovala 
na domácí polovinu. V 62. minutě 
se prodíral obranou Rajnoha, ale 
Brychta mu ještě míč v poslední 
chvíli odebral. O čtyři minuty 
později už ale uhodilo. Konice po 
dlouhých 495. minutách vstřelila 
branku. Jejich čtvrtý roh rozehrál 
Rajnoha a svou osmou brankou 
sezony vyrovnal na 1:1 kanonýr 
Machálek. Domácí se otřepali a za-
brali. Dva Netrdovy centry zleva 
postupně nezužitkovali Beran ani 
P. Mucha, ten třetí už obloučkem 
přes Kmecika proměnil střelec 
utkání Dufek – 2:1. V 76. minutě 
šel za druhou žlutou pod sprchy 
Němec, ale domácí se nezatáhli. 
Naopak, v další šanci střílel po cen-
tru Pokorného vedle Netrda a když 
je v 82. minutě podržel brankář In-
vald, když vyrazil pokus Němčáka 
z dobrých třiceti metrů, převedli 
fotbalovou parádu. Pět minut před 
koncem vyslal Beran pasem do 
pravého křídla Dufka, ten z první 
odcentroval na penaltu a Netrda 
také z první potvrdil svůj výborný 
výkon. Střelou mezi nohy brankáře 
Kmecika stanovil skóre velmi pěk-
ného, rychlého a slušného utkání na 
konečných 3:1 pro Velmez.
Trenér domácích Milan Volf po 
vyhraném zápase vyjádřil podle 
očekávání spokojenost. „Dnes 
zaslouží kluci absolutorium, byl 
jsem spokojen jak s výkonem, tak 
s herním projevem a samozřejmě 

i s výsledkem. Klukům nemám co 
vytknout s výjimkou obdržené bran-
ky, kdy po rohu hostí stáli »jako 
solné sloupy« a nechali se přehla-
vičkovat. Excelentní výkon navíc 
podali oba krajní záložníci Dufek 
s Netrdou. Máme devatenáct bodů, 
plus jeden bod v tabulce pravdy 
a těšíme se do Pelhřimova,“ oko-
mentoval hru. To trenér hostí Karel 
Procházka pochopitelně mnoho 
důvodů ke spokojenosti neměl a jen 
stručně shrnul hodnocení do jedné 
věty: „V obranné fázi jsme hráli 
nezodpovědně a laxně, umožnili 
jsme domácím po vlastních chybách 
skórovat.“                               -fc-

MSD sk. D
 1. Šardice 12 9 2 1 30:6 29
 2. Žďár n. Sáz. 12 8 0 4 25:13 24
 3. Třebíč 12 7 3 2 19:11 24
 4. Slovácko B 12 7 2 3 25:11 23
 5. Velké Meziříčí 12 6 1 5 16:23 19
 6. Pelhřimov 12 5 3 4 21:15 18
 7. Vikt. Otrokovice 12 5 3 4 16:12 18
 8. Rosice 11 5 2 4 19:18 17
 9. Konice 12 4 3 5 16:16 15
10. Blansko 12 4 3 5 18:19 15
11. Boskovice 12 3 4 5 17:24 13

12. Protivanov 11 4 0 7 13:22 12
13. Napajedla 12 3 2 7 12:25 11
14. Uherský Brod 12 2 4 6 10:19 10
15. Vyškov 12 3 1 8 11:21 10
16. Rousínov 12 2 3 7 11:24 9

Benfi ka
FC VM B – Kouty 1:2
Střelci: 73. Kružík. Rozhodčí: 
Masopust. ŽK: 2:4. Diváci: 50. 
Poločas: 0:2. Sestava VM B: Prchal 
– D. Invald (46. Halámek), Souček, 
Kružík, Netolický – Veselý (35. 
Jaša), Průša, Pól (70. L. Smejkal), 
Kafka – Trnka, Beran.

I. A třída skupina B mužů
 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. Kouty 11 4 1 6 16:22 13
10. Šebkovice 10 3 2 5 18:24 11
11. V. Meziříčí B 11 2 4 5 11:16 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

Jaroslav Dufek chvíli po půlce otevřel skóre utkání. Tímto dloubákem 
přehodil zkušeného brankáře Kmecika a zvýšil na 2:1. 

Foto: Antonín Dvořák


