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Nenechte
si ujít
Den zdraví
čtvrtek 23. září od 10 do 17 hodin v Jupiter clubu
pestrá přehlídka vystavovatelů
s doprovodným programem
Více na straně 6

Drakiáda

Neděle 26. září na Fajtově
kopci.
Více na straně 5

Připravujeme
volební
přílohu!!!
Upozorňujeme, že speciální
příloha s fotogalerií kandidátů
do komunálních voleb ve Velkém Meziříčí vyjde ve středu
6. 10. 2010.

Cirkus JO-JOO
Národní cirkus JO-JOO opět
zavítá do Velkého Meziříčí od
6. do 10. 10. 2010. Soutěžte
o volné vstupenky – namalujte
cirkus podle svých představ
a pošlete obrázek do redakce
týdeníku Velkomeziříčsko. Co
pro vás cirkus připravil, čtěte
na straně…
Dnes, ve středu 22. září, od 14
do 16 hodin v kanceláři obecního živnostenského úřadu č.
4 je otevřena

poradna SOS
(Sdružení obrany spotřebitelů). Nachází se v nové budově
městského úřadu Velké Meziříčí, Náměstí 27/28. Poradna
poskytuje informace zájemcům již pravidelně, každou
sudou středu.
Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká
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Osvětlí
riziková
místa
v Měříně

Prezident Václav Klaus s chotí navštívil Vysočinu

Z Netína odcestoval do New Yorku
Takový rozruch Netín dlouho nezažil. Ale stál za to. Minulou středu
do něho zavítala velmi vzácná návštěva – prezident České republiky.
Hlava státu totiž tuto malou vísku
ještě nikdy oficiálně nenavštívila.
Václava Klause s jeho ženou Livií
na tamní návsi očekávalo nemalé
množství jak domácích obyvatel,
tak přespolních. Neodradilo je ani
asi půlhodinové zpoždění, se kterým konvoj na místo dorazil. Pesimisté v davu občas utrousili, že ONI
už asi nepřijedou nebo že JENOM
zamávají z okýnka auta a budou fuč.
Jiná žena si to vysvětlila po svém
z té lepší stránky slovy: „Až mi bude
manžel doma vyčítat pětiminutové
zpoždění, řeknu mu, že ani prezident
není přesný.“ Václav Klaus však
za posunutí programu nemohl. To
zavinily okolnosti, jejichž ovlivnění
nebylo v jeho silách, vysvětlil pak
hejtman kraje Jiří Běhounek. Ten
ho na třídenní cestě po Vysočině,
a tedy i do Netína, doprovázel se
svojí ženou. Přítomní ale o nic
z plánovaného nepřišli, prezident
je s příjemným úsměvem přivítal,
besedoval s nimi, fundovaně odpovídal na všechny položené dotazy
dospělých a vtipně zase na všetečné
otázky dětí.
(Pokračování na straně 3.)

Prezident České republiky Václav Klaus se svojí ženou Livií ochutnávají chleba se solí, které jim Netínští nabídli
těsně po příjezdu na tamní náves. Uprostřed hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a jeho žena (vlevo), kteří
vzácnou návštěvu doprovázeli během všech tří dnů na Vysočině. Prezidentský pár do Netína přijel z Nového
Města na Moravě, kde si prohlédl kromě jiného také výrobní areál lyží Sporten a pochopitelně se setkal také
se zástupci města i tamními obyvateli. Program na Vysočině zahájil 13. 9. v Ledči nad Sázavou. V našem městě
prezidenta Klause lidé přivítali před třemi lety, taktéž v září.
Foto: Iva Horká

Město zaplatí za městskou hromadnou dopravu víc
Velké Meziříčí bude doplácet za městskou hromadnou dopravu víc.
Společnost Zdar, která ji pro město zajišťuje, totiž zvedla cenu přepravního výkonu. Důvodem je zvýšení jejích provozních nákladů, způsobené
například zdražením pohonných hmot a podobně.
Současné navýšení ceny za kilometr bude pro město znamenat o čtyři
tisíce korun víc za tři měsíce do konce tohoto roku. Pro příští rok zatím
rozsah provozování MHD s dopravcem sjednán není. Není známa ani
cena za kilometr, ale může být ještě vyšší.
Autobusy městské hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí najezdí ročně
do padesáti tisíc kilometrů. Město dopravci doplácí v podstatě ztrátu, která
není každý rok stejná. Za loňský rok to bylo například asi devět set padesát
tisíc korun. „To jezdil po nějakou dobu skibus a také jezdilo víc ranních
autobusů. Poté v souvislosti s krizí začaly firmy utlumovat výrobu a některé
časy autobusů například do průmyslové zóny či k Draka Kabelům proto
byly zrušeny,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Marek Švaříček a odhaduje, že z toho důvodu bude pro letošní rok
celková částka za MHD nižší, asi tři čtvrtě milionu korun.

lokality. Vedení města proto rozhodlo o zřízení dvou nových zastávek
autobusů městské hromadné dopravy. „Jedna bude v ulici Zahradní, druhá
pod dvěma novými bytovkami v ulici U Statku,“ potvrzuje místostarosta
Josef Komínek s tím, že začnou platit od 12. prosince 2010 se zavedením
nového jízdního řádu.
Změna v trase se tak dotkne dvou linek – druhé a třetí. Autobusy z Hornoměstské ulice nepojedou na Jihlavskou, ale odbočí na Uhřínovskou,
odtud na Zahradní a poté U Statku. Pak už budou pokračovat původní
trasou – ulicí Františky Stránecké nazpět. Stávající časy v jízdním řádu
se kvůli tomu posunou, ale jen nepatrně. „Půjde o pohyb v minutách,
protože trasa linek se prodlouží jen asi o půl až jeden kilometr,“ dodává
Marek Švaříček s tím, že tak zůstane zajištěna návaznost autobusů k základním školám v Čechových sadech, k Draka Kabelům i k autobusovému
nádraží.
Ze zavedení dvou nových autobusových zastávek MHD vyplynul i požadavek na změnu v plánu zimní údržby místních chodníků a komunikací.
Úseky dotčených ulic Zahradní,
U Statku a Arch. Neumana by měly
být přesunuty do prvního pořadí
V roce 2011 se pak platba pravděpodobně opět zvedne. Obyvatelé důležitosti.
VOLEBNÍ KANCELÁŘ
rozrůstajícího se sídliště Hliniště totiž požadují i zavedení spoje do této
Martina Strnadová
NA STARÉ POŠTĚ

Měřínští se ještě letos pustí do
osvětlení rizikových míst městysu.
Současně s tím připraví i vybraná
místa pro budoucí osazení kamerami. Akce proběhne v rámci
Programu prevence kriminality
ministerstva vnitra zaměřeném
na města, městysy a obce v těsné
blízkosti dálnice D 1. Právě ty se
podle průzkumů policie potýkají
se zvýšenou majetkovou i násilnou
kriminalitou, která prokazatelně
souvisí s blízkostí hlavní dopravní
tepny v republice. Ze stejného účelu
tedy spolu s Měřínem získaly podporu z programu například i Velké
Meziříčí či Velká Bíteš. Měřín na
realizaci akce za necelý milion korun obdrží z ministerstva dotaci ve
výši devětačtyřiceti procent celkových finančních nákladů. Do konce
listopadu musí být dokončena.
Osvětlení rizikových míst v Měříně spočívá ve výměně dvaačtyřiceti kusů starých svítidel za
nová. Přičemž u nájezdu na dálnici
přibude pět zcela nových sloupů
veřejného osvětlení. Ty už budou
připraveny i pro pozdější připojení
bezpečnostních kamer. Ty však
nebudou pořizovat Měřínští sami.
„Z jednání na kraji Vysočina vyplynulo, že představou do budoucna je
osadit hlídacími kamerami všechny
nájezdy na dálnici D 1 v kraji a propojit je do jednoho centrálního střediska se sídlem například ve Velkém
Meziříčí nebo Velkém Beranově,“
vysvětluje Jiří Servít. Odtud by pak
byla všechna vytipovaná riziková
místa u dálnice centrálně hlídána
a kontrolována. Jak se již před časem vyjádřil hejtman Vysočiny Jiří
Běhounek, cílem kraje je podpořit
projekty zaměřené na omezování
a snižování majetkové, případně
i násilné kriminality a současně
snaha zvýšit nebezpečí pro pachatele, že budou při páchání trestné
činnosti dopadeni.
Martina Strnadová

Přibudou dvě nové zastávky v Hliništích

denně

LOV
A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU
SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

POUZE DO 28. 9.!

So, ne 9–17 hodin, www.lery.cz, tel.: 739 722 012

10.00–12.00
14.00–16.00

ZAHRADNICTVÍ

Poradenství, údržba zahrad a veřejné zeleně.
Nabízíme okrasné dřeviny, trvalky, trávy, vřesy,
od pol. října ovocné stromky a růže.
Pracovní doba: st, čt 8–12,13–17 pá 8–12,13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

Poslední šance chytit Leryho! – Možnost přímého nákupu ryb bez lovení

Ing.
Ing. Radovan
Radovan Necid
Necid
kandidát
kandidátna
nastarostu
starostu
Velkého
VelkéhoMeziříčí
Meziříčí

Vážení spoluobčané
Volební program k připomínkování,
informace o možnosti registrace
za příznivce naší strany na

Řekněte si,
co chcete změnit

www.volbapromestovm.cz

■ Uvidíte výstavu fotografií z Velkého Meziříčí

S vaší pomocí změníme naše město

od Jiřího Michlíčka
■ Setkáte se s Radovanem Necidem a sami si
řeknete, co je třeba v našem městě změnit

Přijďte k volbám podpořit číslo 1 ve Velkém Meziříčí
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OKÉNKO RADNICE
566 781 111

Zprávy z jednání Rady města
z 8. 9. 2010
(Dokončení z minulého čísla)
11. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k bytu na
ul. Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí
12. Rada města vzala na vědomí zprávu o provedení modernizace bytů
v majetku města za I. pololetí 2010
13. Rada města souhlasila s přidělením dvou bytů v domě s pečovatelskou
službou na ulici Zdenky Vorlové 2001.
14. Rada města souhlasila s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské
zbrojnice Velké Meziříčí pro TJ Sokol Velké Meziříčí za účelem
cvičení pro ženy ve školním roce 2010/2011 v době od 6. 9. 2010 do
30. 6. 2011
15. Rada města souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství na den 23. 9. 2010 v době od 10 do 17 hodin k umístění dvou
stánků před vchodem do budovy Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
v rámci celostátní kampaně Dnů zdraví. Stánky budou umístěny tak,
aby nedocházelo k omezování pohybu chodců po chodníku a sanita
bude stát na dvou parkovacích stáních naproti vchodu do Jupiter
clubu, s. r. o.
16. Rada města vzala na vědomí program Evropského týdne mobility od
16. – 22. 9. 2010 ve Velkém Meziříčí.
Rada města souhlasila s uzavřením části ulice Ostrůvek (cca 100 m)
před budovou bývalé mateřské školy na Ostrůvku dne 22. 9. 2010
v rámci „Evropského týdne mobility“, a to v době od 9 do 17 hodin.
17. Rada města schválila hostování cirkusu Jo-Joo ve Velkém Meziříčí
ve dnech 6. 10. – 10. 10. 2010.
18. Rada města nesouhlasila s vydáním povolení k provozování loterie
nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení „KAJOT
VLT“ dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na adrese
Herna bar auto games, čp. 1740, Velké Meziříčí obchodní společnosti
Auto Games, a. s., se sídlem Stolařská 490, Uherský Brod a ukládá
kanceláři tajemníka ve lhůtě stanovené Ministerstvem financí ČR
odeslat písemné stanovisko.
Josef Komínek, místostarosta města Velké Meziříčí

Za nepřihlášeného psa hrozí
jeho majiteli pokuta
Městský úřad Velké Meziříčí
vyzývá držitele nepřihlášených psů
ve městě a místních částech, aby
navštívili úřad,
splnili svoji ohlašovací povinnost
a své psy přihlásili. Poplatková
povinnost vzniká
v kalendář ním
měsíci, ve kterém pes dovrší
stáří tří měsíců.
Dále úřad
upozorňuje, že
výhledově začne
odbor finanční
v s ou č i n n o s t i
s městskou pol ici í p r ová d ě t
m íst n í šet řen í
a postupně kontrolovat, zda jsou všichni psi řádně
přihlášeni.
V případě zjištění nesplnění ohla-

šovací povinnosti lze uložit pokutu
podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků. Tuto
sankci je možno uložit opakovaně! Proto
p ř i h l a s t e s vé
psy co nejdříve.
Kde: V přízemí staré budovy
radnice (hlavní
budova na náměstí), dveře č.
105 – pokladna,
místní poplatky.
Kdy: V úřední
d ny ( p onděl í,
středa) 8–11.15,
11.15–17 hodin.
V případě dotazů se můžete
obrátit na Jitku
Prokopovou, tel. č.: 566 781 147.
V. Poulová, MěÚ,
ilustr. foto: Iva Horká

Stará pošta je opravena
Celková rekonstrukce stavby staré pošty na Masarykově náměstí
číslo 88 včetně nástavby domu vedle radnice je hotova. Pracovníci firmy
Atika z Velkého Meziříčí dokončili ještě do hodového víkendu fasádu.
„Návrh fasády byl z hlediska barevného provedení projednán se zástupcem památkového ústavu a na návrh fasády na Staré poště bylo vydáno
závazné stanovisko odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké
Meziříčí,“ informoval starosta města Miroslav Báňa. Podle jeho slov
byla v posledním srpnovém týdnu dokončena hrubá omítka a začaly
práce na ozdobných prvcích fasády okolo oken. Poté došlo na ozdobné
prvky fasády římsy. -redFoto: Iva Horká

Kraj je se stavbou domova pro seniory hotov
Stavba nového domova pro seniory v Čechových sadech ve Velkém
Meziříčí je po roce dokončena.
Zahájena totiž byla 30. září 2009.
„Ke dni 20. září 2010 jsou práce
v budově finálně provedeny, probíhá úklid a čištění stavby,“ potvrzuje
Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajského úřadu kraje Vysočina,
který akci realizuje. Z jeho strany
je tedy, co se stavby týče, hotovo.
Vybudovány jsou i všechny zpevněné plochy, zbývá už jenom část
sadových úprav. „V současné době
ovšem není možno objekt kolaudovat a provozovat, protože nejsou dokončeny inženýrské sítě – přípojky
plynu, kanalizace a vody. Pracuje
na nich město Velké Meziříčí,“
dodává ještě Jitka Svatošová. Podle informace Antonína Koziny,
vedoucího odboru výstavby velkomeziříčského městského úřadu,
mají být dokončeny k poslednímu
říjnu 2010. Sítě však nebudou
sloužit jen novému domovu pro
seniory, ale i pro plánovanou budoucí výstavbu v sídlišti Čechovy
sady II. Součástí akce, kterou dělá
město, je tak vybudování dešťové
kanalizace, dvě autobusové zastávky, plynovod, veřejné osvětlení,
komunikace a chodníky. „Přes
svazek pak děláme ještě vodovod
a úpravy na vodojemu,“ dodává
Antonín Kozina.

Stavba domova pro seniory v Čechových sadech je hotova. Pracuje se ještě na inženýrských sítích.
Foto: Martina Strnadová

do novostavby mohou stěhovat
teprve po dokončení inženýrských
sítí. „Stěhování přichází v úvahu
a je v plánu v příštím roce, kdy
bude také budova vybavena odpovídajícím nábytkem,“ upřesňuje
ještě informace Jiří Bína z odboru
sociálních věcí Krajského úřadu
kraje Vysočina.
Stavební investiční náklady
Klienti stávajícího domova pro
seniory na Hornoměstské ulici se akce včetně vybavení dosahují

Obyvatelé se
nastěhují příští rok

cca 116 milionů korun včetně daně.
Kraj Vysočina z toho uhradí jen
třicet procent. Dotace ze státního
rozpočtu tak je 81,6 milionu korun.
Město Velké Meziříčí se podílí
tím, že poskytlo kraji pozemky
pro výstavbu a na vlastní náklady
buduje již zmíněnou infrastrukturu.
Moderní objekt je tvořen dvěma
budovami propojenými atriem

a s částečně zastřešenými terasami.
Nabídne svým klientům celkem
čtyřiadevadesát lůžek, která budou
po jednom až po dvou na pokojích
s vlastním WC a sprchovým koutem. Šedesát z nich bude pro klienty převážně nebo zcela imobilní
a dalších třicet čtyři pro domov se
zvláštním režimem, který využijí
klienti s demencí.
Martina Strnadová

Semafor brzdí průjezd Měřínem,
Lidem po těžkém úrazu
a to i pro kamiony do Lidlu
má pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou
újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se
ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak si můžeme v takovém případě
pomoci, radí Jan Malík, autor Projektu pomoci po těžkém úrazu. Tento projekt nabízí bezplatné konzultace lidem s trvalými následky
nebo v invalidním důchodu, v němž
se ocitli po těžkém pracovním
úrazu, po nezaviněné autohavárii,
a to i jako chodec či cyklista nebo
účastník MHD, dále při pochybení
lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
u těžkých úrazů žáků a studentů ve
škole, stejně tak při škodě způsobené fyzickou osobou či zvířetem,
ale také co se týče finanční pomoci
pozůstalým poškozených.
„Je vhodné, abychom pojišťovně
sami zohlednili veškeré důsledky
nehody – trvalé následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu,
ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení
společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se
zdravotními následky,“ upozorňuje Malík. Náhradu lze podle něho požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 2006. Zástupce
projektu také podotýká, že většina poškozených ani neví, že má zpravidla
nárok na větší odškodné, než pojišťovna přiznala a především, že je lze
čerpat dodatečně. Mylně se také většina lidí domnívá, že bez předchozího
úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak tomu právě není. Bezplatné
konzultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní
posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem
z oboru a v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného
ve sporu s pojišťovnou.
Garantem zmíněného projektu, který spolupracuje s Centry pro
zdravotně postižené Vysočiny, jsou právní specialisté na náhradu škody
a posudkoví lékaři.

Co možná nevíte…

Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejde o zdravotní
pojišťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na vyplacení
náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou
nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných
příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se
jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy auto
viníka není pojištěno, nebo když viník ujede z místa nehody, dostane
poškozený finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního
fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění má i chodec, který
sám způsobí dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však
zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné
plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený
použil před úrazem bezpečnostní pásy.
Zdroj: www.nahradaskody.net
Připravila: Iva Horká

Průjezdnost Měřína je stále ještě omezena kvůli rekonstrukci kanalizace. Akce je však již těsně před dokončením. Vedle kompletní
rekonstrukce probíhalo i rozdělení kanalizace na dešťovou a splaškovou.
Práce se týkaly ulic Poštovní, Za Hřbitovem, Zahradní, ale i v centru na
Náměstí. Plynulý průjezd Měřínem po hlavní silnici II/602 proto brzdí
semafor, který by měl do konce září zmizet. Nyní ještě probíhá výstavba
obrubníků a v příštím týdnu by se již měly dělat povrchy silnice. „Za ten
semafor jsme ale byli docela rádi,“ podotýká starosta Měřína Jiří Servít
a vysvětluje, že Měřínem v současné době jezdí větší množství kamionů
do skladu Lidlu u Stránecké Zhoře. A to proto, že dálniční exit Velké
Meziříčí-západ je stále ještě uzavřený a kamiony proto sjíždějí víc než
kdy dřív už v Měříně. Přitom však ve směru jízdy od Měřína stejně nesmí
odbočit vlevo k Lidlu, a proto se pak otáčejí o kousek dál na křižovatce
na Hrbov. „Ten zákaz odbočení byl naší podmínkou od začátku výstavby
Lidlu právě proto, aby kamiony do skladu nejezdily přes Měřín ani přes
Stráneckou Zhoř, ale byly nuceny sjíždět až na exitu Velké Meziříčí-západ,“ vysvětluje ještě Servít.
Měřínští by proto chtěli jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
o umístění dopravního značení už na dálnici D 1. „Před sjezdem z dálnice
u Měřína by stačila jediná značka – Lidl 4 km rovně,“ dodává měřínský
starosta.
Martina Strnadová

Ve vodovodu byl dřevěný kůl
Vskutku překvapivý a nezvyklý
nález učinili pracovníci při opravě
vodovodu na Vlkovské ulici ve
Velké Bíteši. Před započetím prací
provedli kamerovou zkoušku a ob-

jevili hned na začátku opravovaného
úseku v potrubí dřevo. „To tam leželo zapomenuto pár desítek let a za tu
dobu bez přístupu vzduchu celkem
pěkně zuhelnatělo,“ popsal bítešský
starosta Miroslav
Báňa. Podle něj kolem dřeva zbýval
jen poměrně malý
prostor na průtok
vody. Možná se tak
mnozí spotřebitelé
vody z dotčené části
divili, proč mají ve
vodovodu tak malý
tlak.
Po výměně asi
dvacetimetrového
úseku potrubí pak
práce pokračovaly.
Oprava se provádí
metodou epoxidace, kdy se nejprve
vyčistí vnitřní litinová stěna potrubí
a poté se provede
nástřik.
-marsFoto:
MěÚ Velká Bíteš
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Nejen lidé, ale i osud může být pěkná mrcha…
Intimní divadlo Dáši Bláhové přivezlo do velkomeziříčského Jupiter clubu australský titul
Mrchy. „Krimikomedie od Almy de Groen je sice pro zasmání, ale někdy při ní lidi hodně
zamrazí. Hru, kterou jsem přeložila, hrajeme už pátým rokem,“ popisuje D. Bláhová. Tu na
prknech pódia v našem městě doplnily Dana Batulková, Nina Divíšková a Lenka Skopalová.
Inscenaci s podtitulem Řekni mi pravdu o své lásce režírovala Irena Žantovská, píseň Vdaná
žena nazpívala Lenka Dusilová. Příběh vyprávěl o čtyřech ženách, které se sešly v horské
chatě při tryzně nad zesnulým manželem jedné z nich. Postupně zjistily, že ho obletovaly
všechny, každá z jiného důvodu. A ani jedna, stejně jako onen muž, neměla čisté svědomí,
některou podvedl on, jiná zradila jeho – nejvíc paradoxně vlastní manželka, která mu však
byla pouhou sekretářkou. Ta do něho nenápadně strčila, když s ním, už jako s nemocným
Alzheimerovou chorobou, byla na vycházce na skále. Pomstila se nejen jemu za nevěru
a příkoří, ale i dvěma kamarádkám, které byly manželovými milenkami.
Iva Horká

Dáša Bláhová (vpravo) s Lenkou Skopalovou v Jupiter clubu 19. 9. 2010. Foto: Iva Horká

Taneční pro mládež začaly.
Dospělí se mohou ještě přihlásit
Je potěšitelné, že ani v dnešní době mladí
lidé nepodceňují zájem o taneční a společenskou výchovu. Svědčí o tom fakt, že do kurzů,
které pořádá Jupiter club Velké Meziříčí,
se přihlásilo přes dvě stovky zájemců z řad
studentů. Těm začaly taneční pod vedením
Vlasty Buryanové ze Starletu Brno v pondělí
13. září 2010 ve dvou kurzech – jeden začíná
v sedmnáct hodin a druhý v devatenáct.

Pořadatel však pamatuje i na ty dříve narozené, kteří třeba z nějakého důvodu taneční
zamlada neabsolvovali nebo si zkrátka chtějí
oprášit svoje taneční umění, a připravil pro
ně Taneční kurz pro dospělé.
Zájemci se mohou stále ještě přihlašovat
na programovém oddělení Jupiter clubu, a to
jak začátečníci, tak pokročilí, neboť kurzy
začínají 4. 10. 2010.
Iva Horká

Taneční vede v Jupiter clubu oblíbená lektorka Vlasta Buryanová z Brna (na snímku). Vyučuje
mládež nejen tanec, ale také jak se chovat ve společnosti.
Foto: Iva Horká

Prezident Václav Klaus s chotí navštívil Vysočinu

Z Netína odcestoval do New Yorku
(Pokračování ze strany 1.)
Jak jste spokojen se stavem naší země? – zeptala se
jako první žena středního věku. „Spokojeni nemáme být s ničím, protože bychom pak neusilovali o to
jít dopředu. Ale myslím, že stav naší země je lepší
než se traduje nebo než jak informují sdělovací
prostředky. V porovnání s jinými zeměmi nemáme
důvod být nespokojeni,“ odpověděl prezident.
Vrtá nám hlavou, proč jste přijel zrovna do
Netína, existoval k tomu nějaký zvláštní důvod?
– směřovala k Václavu Klausovi další z otázek,
kterou si kladlo nespočet lidí. Výběr míst podle prezidentových slov má víceméně na starosti krajský
úřad, který pak program dolaďuje s Hradem. Proto
se k odpovědi vyjádřil také vysočinský hejtman.
„Chtěli jsme, aby to bylo město nebo obec, kde ještě
nikdy žádný prezident nebyl. Vytipovali jsme asi
šest nebo sedm míst a po zhodnocení jsme vybrali
Netín,“ vysvětlil Jiří Běhounek, „myslím, že si to
zaslouží.“ Na to hned navázal V. Klaus a začal se
zajímat, co všechno zde mají. Když slyšel, že kostel,
školu, hospodu, hasiče i myslivce, tedy základní
atributy každé vesnice, byl evidentně spokojen
a Netínské pochválil. „Je to poněkud zvláštní, hned
po Netíně mne totiž čeká cesta do New Yorku,“
přemýšlel nahlas V. Klaus. Ten pak ještě zvídavým
žáčkům, které zajímalo, jaké měl vysvědčení, mimo
jiné přiznal, že samé jedničky to vždycky nebyly,
ale vyznamenání ano. Na dotaz, jestli má domácího
mazlíčka, odpověděl vtipnou otázkou: „Myslíte
zvíře? To se musím přiznat, že nemám. Jsem pořád
pryč a to by chudák to zvířátko zahynulo.“
Manželé Klausovi dostáli i milé povinnosti

a podepsali se do obecní i školní kroniky, ale
pochopitelně i všechny zájemce obdařili autogramem do jejich knih, na fotografie či do památníků
a podobně. Neodmítli ani prosby jednotlivců
a společně pózovali při focení. První dáma si
dokonce pochovala malé dítě či obdarovala jednu
z přítomných žen perníkovým srdíčkem hned při
výstupu z auta. „Já potřebuji vidět vaše tváře,
oči, potřebuji si s vámi potřást rukou a slyšet vaše
názory. To je to, co mě naplňuje a co potřebuji
pro svoji práci,“ vyznala se v úvodu setkání Livia
Klausová ze svých pocitů, „ a pak to má jednu další
nespornou výhodu pro mne – mohou totiž svého
manžela vidět celé tři dny naživo, což se mi vždy
úplně běžně nedaří, čili se často o něm dozvídám
informace spíše prostřednictvím médií.“
Na závěr slavnostního shromáždění starosta
obce Karel Liškař, taktéž v doprovodu svojí
ženy, předal vzácným hostům dárky, mezi nimiž
nechyběla publikace či DVD o vsi anebo poháry
a svíčky s obecním znakem. „Nevymýšleli jsme
nic speciálního, šlo převážně o upomínkové věci,
které reprezentují naši obec,“ podotkl starosta.
Stejně tak dary prezidentovi před samým odjezdem předal hejtman našeho kraje.
Poté vzácní hosté nastoupili do aut a tímto
cestování po Vysočině, které probíhalo od 13. do
15. září, ukončili.
Iva Horká
◄ Také Livia Klausová potěšila jak ženy, tak
muže a rozdávala jim svoje fotografie. Zájem
o ně byl velký.
Foto: Iva Horká

▲ Prezidentský pár s netínským starostou Karlem Liškařem a jeho ženou.
◄ Prezident Václav Klaus v doprovodu ochranky srdečně pozdravil stiskem ruky přítomné, děti nevyjímaje.
2× foto: Iva Horká

OKÉNKO KRAJE
564 602 111

Slovo hejtmana
Pro funkcionáře měst a obcí končí
čtyřleté volební období. Já osobně
ve funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve dva roky, ale i za tu
dobu jsem poznal řadu obětavých,
pracovitých a schopných starostů
a místostarostů. Nečekal jsem jen
na úřední jednání u nás v sídle, ale
objížděl jsem pravidelně regiony
ve všech koutech Vysočiny, abych
poznal konkrétní problémy měst
a obcí přímo v jejich sídlech. A taky
abychom mohli existující problémy
v rámci našich možností a pravomocí
přímo spolu řešit. Mohu rád konstatovat, že naše spolupráce byla až na
drobné provozní problémy všude
velmi konstruktivní a plodná. Volení
představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně.
Na Vysočině neznáme případy, kdy
by hrozil krach města či obce kvůli
nezodpovědnému hospodaření, jako
je tomu například v některých sídlech
v severních Čechách.
Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve
svém poslání v samosprávě pokračovat, čeká hodně obtížné období.
Avizované vládní úspory ve všech
možných směrech přinesou městům
a obcím další často obtížně řešitelné
těžkosti. Nejsem proti odůvodněným
a promyšleným úsporám, i my na
kraji a v našich organizacích intenzivně hledáme možné rezervy, ale
některé plánované kroky vlády bez
důkladné analýzy možných dopadů
budou zřejmě doléhat právě na rozvoj
měst a obcí. Omezení investičních
záměrů kvůli zveřejněným zrušením
podílu státu na nich navíc ohrožuje
využití možných dotací z evropských
peněz.
Osobně mě mimo jiné velmi
zarazily informace o plánovaných
výrazných platových redukcích na
úkor úředníků, vojáků, policistů
a zdravotníků. Jako lékaře mne pak
zvláště straší už dnes nedobrá situace
ve zdravotnictví. Jako zřizovatel
vysočinských nemocnic se kraj léta
s nemalým úsilím snaží je personálně stabilizovat. Pokud ovšem
vláda zrealizuje tyto plánované
kroky, opravdu hrozí, že dojde na
hromadné odchody především lékařů
za lépe placenou a váženou prací za
hranice našeho státu. Ve chvíli, kdy
píšu s předstihem tento text, pořád
věřím, že nedojde k naplnění tak
katastrofického scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádření
vypadají bohužel dost reálně, i když
se mi to zdá být pštrosí politikou, jež
nechce vnímat opravdová nebezpečí.
Nevzdáváme se aktivit směřujících
k odvrácení všech těchto nebezpečí,
ale pokud bude vláda stále odmítat
vnímat situaci krajských a místních
samospráv, budeme to mít všichni
hodně těžké.
V půli září jsem po tři dny projížděl znovu mnohá zajímavá místa
Vysočiny s prezidentem České republiky panem Václavem Klausem.
Jeho pobyt jsme plánovali tak, aby
poznával mimo jiné i nové lokality,
kde ještě nebyl. A skutečně – pan
prezident dokonce navštívil místa,
kam ještě noha hlavy státu v historii
naší novodobé státnosti nevkročila.
Já jsem si při této příležitosti jen potvrdil, že máme na Vysočině mnoho
schopných tvůrčích lidí, kteří si zaslouží obdiv a uznání. Samotný pan
prezident byl mnohokrát pozitivně
překvapen. I podle jeho slov bychom
se neměli bát pochlubit, zvyšovat své
sebevědomí. Také si myslím, že bychom se více měli dozvídat o těchto
našich kreativních spoluobčanech
a jejich úspěších. Více publicity
v tomto směru by prospělo tomu,
abychom kvalitu života na Vysočině
vnímali s tím zaslouženým a potřebným sebevědomím.
Nyní jsem ale chtěl na konci volebního období především velmi srdečně
poděkovat starostům, místostarostů,
členům rad a zastupitelstev měst
a obcí za jejich úsilí v minulém období. Hluboce si jich vážím, vím, jak
je ta práce nelehká a nevděčná. Obzvláště neuvolněným funkcionářům
na malých obcích, co se starali o chod
svých vesnic po své práci, patří velký
dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své
představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro
obecný (a obecní) prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
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Deset dobrých nasměrování
„Pane faráři, kdyby všichni dodržovali desatero, bylo by na světě lépe.“
Tuhle větu slýchám poměrně často. Ačkoli s ní v zásadě souhlasím, přijde
mi zároveň i trochu divná. Mám totiž podezření, že se tu desaterem myslí
soubor zákazů, určité omezení osobní svobody, a to „dodržování“ pak
znamená, že by se měli všichni umravnit, polepšit a ukáznit. To ale není
desatero v původním smyslu! Původně jde totiž o radost ze svobody. Desatero je součástí příběhu o vyvedení lidu z nesvobody a těch deset bodů
ukazuje, co svobodu zakládá a na co si dát pozor, abychom o ni znovu
nepřišli. Takže desatero původně mluví spíš v tomto smyslu: „Člověče,
dostal jsi svobodu – teď už nebudeš dělat věci, které svobodu maří.“
Etické normy nikdy nefungují samy od sebe, ale vždycky musí vyrůstat z nějakého myšlenkového zázemí, určitého pochopení skutečnosti či
společné víry. Vyříznout pár slov z dramatického příběhu je sice možné,
ale bez znalosti tohoto příběhu nám může uniknout jejich obsah. Desatero
nefunguje tam, kde si člověk své svobody neváží, kde nemá nic nad sebou.
Proč bych například neměl krást, když věřím nanejvýš v sebe? Teprve
když vděčně přijmu, že svoboda je dobrá a svým životem ji začnu chránit,
pak krást nebudu, protože nechci. „Pane faráři, kdyby všichni dodržovali
desatero, bylo by na světě lépe.“ Ano, ale dokud si budeme myslet, že
desatero je jen protivné „nesmíš!“, nic se nezmění. Teprve když člověk
vděčně přijímá život ve svobodě a chce jej chránit, pro sebe i pro druhé,
začne těch deset moudrých nasměrování přinášet dobré plody.
-PJ-

Bohoslužby Husův dům: 26. září v 9 hodin

Plán bohoslužeb od 22. 9. do 26. 9. 2010

středa 22. 9.
7.00
mše sv. za Františka a Marii Nožičkovy,
Marii Vlčkovou, za rodiče Josefa a Filipínu
Homolovy a Emila Homolu
o. L. Sz.
18.00
Lavičky mše sv.
o. M. P.
16.30
Oslavice mše sv.
o. L. Sz.
Čtvrtek 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
7.00
mše sv. za Josefa Tomana, sestru Hedviku,
bratra Jana a rodiny Tomanovy a Sojkovy
o. M. P.
8.30
modlitba růžence
o. M. P.
9.00
rekolekční mše sv. za celé děkanství
o. L. Sz.
18.00
mše sv. za Marii a Josefa Kubišovy
o. L. Sz.
17.00
Mostiště mše sv.
o. M. P.
18.00
Vídeň mše sv.
o. M. P.
Pátek 24. 9.
8.00
mše sv. za Františka Štěpničku a duše v očistci o. L. Sz.
13.00
mše sv. v domově pro seniory
o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření.
16.30
mše sv. pro mládež za nedožitých 70. let života,
rodiče Havlíčkovy a Smejkalovy, Jana Hejla,
duše v očistci a celou rodinu
o. M. P.
Sobota 25. 9. Sobotní památka Panny Marie
7.00
mše sv. za rodinu Kašpárkovu
o. M. P.
10.30
obřad uzavření manželství: Ambrož-Červená
o. L. Sz.
18.00
mše sv. za rodinu Kadelovu, Janovu, rodiče,
děti, na poděkování a s prosbou o boží pomoc
a ochranu
o. L. Sz.
Neděle 26. 9. – 26. Neděle v mezidobí
7.30
mše sv. za rodinu Klímovu, Gajdošovu a duše
v očistci
o. L. Sz.
9.00
mše sv. za zamřelou rodinu Bojanovských,
Přibylovu, Kuřátkovu a Doležalovu
o. M. P.
10.30
mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti,
které přijímají křest
o. Fr. S.
18.00
mše sv. za rodinu Polovu, Blahovu a Klímovu
o. L. Sz.
11.15
Hrbov poutní mše sv. ke cti sv. Václava
o. M. P.
Farní oznámení
V pátek 24. 9. od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od
14.00 do15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 25. 9.
v 8.00 bude setkání všech ministrantů. Na toto setkání zveme také děti,
které by chtěly začít ministrovat a sloužit Pánu Bohu v kostele. Dále bude
v sobotu v 18.30 bude příprava rodičů před křtem a v 19.30 bude III. příprava na manželství. V neděli 26. 9. v 11.15 bude poutní mše v Hrbově.
Odpoledne 26. 9. ve 14.30 vychází od kostela sv. Mikuláše poutníci ke
kapli sv. Václava u Lhotek. Poutníci ze Lhotek vychází v 15.30 hodin.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
V souvislosti s personálními problémy v diecézi, Otec biskup rozhodl
o odchodu P. Petra Košuliče dne 15. 9. z naší farnosti a bude farním
vikářem ve farnosti Boskovice. Za jeho práci mezi námi mu děkujeme.
Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve farní kanceláři
za cenu 55 Kč. Od 13. 9. 2010 probíhá výuka náboženství. Křesťanská
výchova je úkolem rodičů, který konají s pomocí farnosti. Povinností
katolických rodičů je dbát na náboženské vzdělávání svých dětí. Připomínáme, že každý pokřtěný od 7 let života má povinnost se zúčastnit každý
týden nedělní mše sv. Současně upozorňujeme rodiče, že děti, které budou
chtít přistoupit ve třetí třídě k prvnímu svatému přijímání, jsou povinné
navštěvovat náboženství tři roky, to znamená, od první třídy.
Náboženství pro děti II. stupně ZŠ a mládež, kteřá nemá možnost se
zúčastnit výuky náboženství ve škole. Výuka probíhá ve středu ve 13.30
nebo v 18.00 hodin na faře.
Příští nedělní sbírka bude věnována na opravu interiéru kostela. V posledních dnech vyšlo první a druhé číslo nového časopisu pro seniory Strom
života. Ukázkový výtisk je možné si vzít zdarma vzadu u tiskovin. Ve dnech
8.–10. listopadu se uskuteční Národní pouť do Říma. Biskupství spolu
s cestovními agenturami nabízí tři zájezdy do Říma. Všechny tři nabídky
najdete ve vývěsce. Přihlašovat se můžete přímo v cestovních kancelářích.
Ohlášky pro Bory a okolí od 22. 9. do 26. 9. 2010
Pátek 24. 9.
17.30
Horní Bory Adorace Nejsvětější svátosti.
18.00
mše sv. za rodinu Dřímalovu, Královu
a Sedmidubských a za Jaromíra Novotného,
syna Jaromíra a rodiče Vaverkovy
o. L. Sz.
Neděle 26. 9. – 26. neděle v mezidobí
10.00
Horní Bory mše sv. za Jaroslava Dvořáka,
rodiče Tulisovy a Dvořákovy
o. M. P.

strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Dětský den v Oslavici

Poslední prázdninovou sobotu se
konal v Oslavici již tradiční Dětský
den, který opět zorganizovaly ženy
z řad místních Sokolek. Pro děti
téměř všech věkových kategorií
byla připravena řada soutěžních
úkolů, her a sportovních disciplín.
Kromě občerstvení byly pro soutě-

žící nachystány i nejrůznější dárky,
které věnovali místní sponzoři.
Zpestřením zábavního odpoledne
bylo vystoupení skupiny historického šermu Aradus. Celá akce byla
zakončena ve večerních hodinách
velmi žádanou stezkou odvahy.
Text a foto: Obec Oslavice

Babí léto na Ostrůvku
V sobotu 11. 9. 2010 za krásného počasí bylo na zahradě Ostrůvku veselo. Sešlo se zde několik rodin na 2. ročníku Farního dne. Možnost pobýt
zde, popovídat
si a užít
si mnoho zábavy měli
všichni
přítomní bez
ohledu
na věkovou kategorii.
Celé
odpoledne
bylo zaplněno
vtipnými scénkami,
soutěžemi a písničkami. Po setmění následovalo promítání fotek. Všudypřítomná
dobrá nálada, veselá společnost a pěkné prostředí navodily tu pravou
atmosféru babího léta.
Poděkování patří ekologickému centru Ostrůvek za poskytnutí
prostor, pořadatelům i všem přítomným za povedenou akci. Uvidíme, jaká překvapení přinese další ročník…
Text a foto: -pk-

Dětský den v Martinicích
V neděli 12. září bylo v Martinicích na fotbalovém hřišti již od
dopoledne velmi živo. Nehrál se
však žádný fotbalový zápas, jak
by mnozí předpokládali, ale hasiči
a spousta dobrovolníků připravovali
dětský den. Tuto akci již tradičně pořádá obec Martinice a sbor
dobrovolných hasičů, ale také ti,
kteří mají chuť se zapojit a pomoci
s přípravou a organizací. Pro děti
byly připraveny zajímavé soutěže,
od skákání v pytli, přes chytání
ryb a spousta dalších. Všichni také
mohli obdivovat ukázku cvičení
agility či zásahu profesionálních
hasičů, kteří předvedli uhašení
a vyproštění z hořícího auta. Když
byly děti se svými rodiči zmoženy
ze soutěží, čekalo na všechny bohaté
občerstvení. Děti dostaly od pořadatelů spoustu dárků a mohly začít

mlsat nanuky a další dobroty. Po
tomto krátkém odpočinku už vzaly
útokem skákací trampolíny. Při
skákání a občerstvování se mnozí
trošku polekali, když nad hřištěm
prolétl v malé výšce vojenský vrtulník a provedl ukázku nízkého
průletu, což bylo součástí dětského
dne a také závěrečným překvapením
pro účastníky. Počasí bylo nádherné,
program bohatý, a tak si účastníci
odnášeli domů krásné zážitky. Velké
poděkování tedy patří všem, kteří
se aktivně a zcela nezištně podíleli
na organizaci, ale i sponzorům,
jež nám věnovali spoustu dárků.
Jsou to firmy: Poex Velké Meziříčí,
a. s., Alpa, a. s., Lidl, Nowaco, Kovošrot Procházka, Obec Koněšín,
AD Astra Dolní Heřmanice.
Text a foto: Michal Drápela,
Obec Martinice (pi)

Mezinárodní výzkumný tábor
ve Velenje 2010
Jednoho květnového dne (školní rok 2009/2010) jsem otevřel svoji
e-mailovou schránku a objevil zprávu o dvou mezinárodních výzkumných táborech pro nadané studenty středních škol, které se konají ve
druhé polovině srpna na Slovinsku (v Ankaranu – městečku při krátkém
slovinském pobřeží a ve Velenje – 5. největším slovinském městě s asi
30 000 obyvateli). Protože mi tuto zprávu přeposlala třídní profesorka,
věřil jsem, že nejde ani o spam ani o záminku, jak vylákat nic netušící
středoškoláky z bezpečí jejich domovů na cestu, ze které už by se nikdy
neměli vrátit.
A tak jsem získal od Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP), který zaštiťuje výběr a výjezd českých studentů, další
informace: do Ankaranu mělo vyjet šest českých studentů, zatímco do
Velenje jen dva, studenti měli být rozděleni do pracovních skupin podle
svých zájmů – k dispozici byly přírodovědné, humanitní a umělecké
workshopy. Dozvěděl jsem se, že na vysoké úrovni bývá veden především chemický workshop ve Velenje, a tak jsem se rozhodl, že pokusím
štěstěnu a závazně jsem se přihlásil. K přihlášce jsem musel přiložit
dokumenty o svých dosavadních studijních výsledcích a také reference
od dvou vyučujících.
Asi za 2-3 týdny napjatého očekávání mi bylo oznámeno, že jsem
byl doopravdy vybrán a obdržel jsem předběžné informace – tábor se
koná ve dnech 17. – 26. 8. 2010, ubytování v základní škole ve Velenje
(městská část Vinska Gora), uhradit bude nutno účastnický poplatek 45
euro + dopravu vlakem. Dlužno dodat, že jsem ani v den odjezdu neměl
přesnou představu o věkové ani genderové struktuře naší výpravy, a tak
pro mě bylo velkou úlevou, když jsem se ve vagoně setkal se dvěma
pohlednými slečnami – Janou Malinovskou (16 let, blondýna), přihlásila
se prý také do chemického workshopu, – a Michaelou Ťažkou (mentorka
z IPPP, 23 let, brunetka).
Volný čas následujících 10 dnů jsme trávili převážně spolu a stali jsme
se dobrými přáteli; snad ještě během září uspořádáme sraz. Co se týče
odborného programu, bylo mu denně vyhrazeno 7 hodin (9-13 a 15-18)
a byl připraven velmi atraktivní formou – poznali jsme, že při práci analytického chemika není důležité jen ovládat zacházení s laboratorními
přístroji jako je atomový emisní/absorpční spektroskop, konduktometr,
pH metr, automatické pipety aj., ale také pečlivě odebrat vzorky v terénu
a být schopen prezentovat výsledky vědeckého bádání, což jsme provedli formou sestavení posteru, prezentace před rodiči a sponzory, která
se konala závěrečný den, se kvůli dopravnímu spojení česká skupina
bohužel nezúčastnila.
Smyslem našeho letošního workshopu bylo měření přítomnosti různých iontů v potocích v okolí Velenje a na jezeře Velenje (jež je jedním
ze 3 jezer, která vznikla v důsledku těžby černého uhlí v okolí města)
zejména ve spojitosti s aktivitou tepelné elektrárny stojící na jeho břehu.
Odborná část tábora byla vedena ve slovinštině s následným překladem
do angličtiny, takže jsme si mohli z tábora odnést nejen chemické poznatky, ale také rozšířenou aktivní slovní zásobu. Nicméně anglický jazyk
jsme měli možnost procvičovat i ve volném čase, protože sloužil jako
hlavní dorozumívací nástroj při komunikaci jak s početně převládajícími
Slovinci, tak i s Rakušany a Srby. Pokud se říká, že Čech bez větších
problémů rozumí slovinštině, pak jsem si na vlastní kůži ověřil, že toto
tvrzení je přinejmenším značně přehnané. Ovšem odnesl jsem si i jiné
poznatky o dnešním Slovinsku, dva dny totiž byly věnovány exkurzím
a prezentaci Slovinska. Během nich jsme se seznámili s městem Velenje
– navštívili jsme tepelnou elektrárnu, největší výrobní linku firmy Gorenje, hrad s expozicí zaměřenou na 50. léta (mimochodem dle tvrzení
hlavního táborového vedoucího – Emila Šterbenka byl socialismus na
Slovinsku dobou, na kterou rád vzpomíná, protože tato země nebyla přímým satelitem SSSR jako třeba ČR) a kouřící dům. Pak jsme poznávali
krásy Slovinska obecně, navštívili jsme jezero Cerknica, které v jedné
části roku téměř úplně vysychá, aby se posléze rozvodnilo až na ploše
čítající necelých 40 kilometrů čtverečních, jeskyni Križna jama – jednu
z nejslavnějších slovinských jeskyní, v níž byly mimochodem nalezeny
fosílie prehistorických zvířat, a nechyběla ani hostina v restauraci, kterou
jsme všichni uvítali s otevřenou náručí, kdy jsem měl možnost ochutnat
například kokosové, prakticky nealkoholické slovinské pivo, což se pro
mě stalo jedním z netradičních zážitků dne, který bych však na rozdíl od
jiných raději neopakoval.

Účastníci chemického workshopu ve Velenje, Martin Caha z GVM v pokleku první zprava.
Když uplynula vyměřená doba a přišel čas loučení, nebylo nikomu do
smíchu. Na táboře se totiž sešla výborná parta lidí, mezi všemi je potřeba
zdůraznit přínos české mentorky Michaely, ke společenskému životu
– jako bývala mistryně světa v oboru se nás pokoušela naučit základy
latinskoamerických tanců a také něco málo z jógy a vůbec, nezkazila
žádnou legraci. Skvělými společníky byli i Jana a hlavní vedoucí Emil,
zejména pokud jsme ho zastihli večer s harmonikou. Pokud mi škola
příští rok tu možnost dá, nebudu váhat ani minutu a na výzkumný tábor
do Velenje se vydám zase.
Text a foto: Martin Caha, 7. A, Gymnázium Velké Meziříčí

Číslo 33 22. září 2010

strana 5

OKÉNKO POLICIE
Vážná nehoda u Osové Bítýšky
Dne 19. 9. jel po silnici ve směru
od Velké Bíteše k Osové Bítýšce
řidič na motocyklu BMW. Řidič při
průjezdu prudkou pravotočivou zatáčkou dostal s motocyklem BMW
smyk, spadl na silnici, po které se
sunul do protisměru, kde došlo ke
střetu s pravou přední částí oplu
jedoucího ve od Osové Bítýšky
k Velké Bíteši. Při této nehodě
utrpěl řidič motocyklu velmi vážná
zranění, kterým na místě podlehl.
Ke zranění jiných osob nedošlo.
Havaroval s náklaďákem
Dne 18. 9. jel řidič s nákladním
vozidlem Iveco po silnici směrem
od Velkého Meziříčí k Dolním
Heřmanicím. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou mu do jeho směru
jízdy z pravé strany vběhla srna, na
kterou reagoval prudkým brzděním
a stržením řízení vlevo, kde najel na
levou krajnici, dostal smyk a skončil s vozidlem vpravo mimo komunikaci na pravém boku. Nedošlo ke
zranění osob. Vznikla hmotná škoda na vozidle ve výši asi 90.000 korun. Jiná škoda nevznikla. Dechová
zkouška na alkohol byla negativní.
Ukradl okapy
V době od 16. do 17. 9. neznámý
pachatel odcizil 4 metry měděného
okapu z novostavby rodinného
domu na ulici Na Výsluní ve Velké
Bíteši. Při sundávání okapů ještě
stačil poškodit fasádu domu. Majiteli domu vznikla škoda 8.000 korun.
Kradl v bývalém zemědělském
družstvu
Neznámý pachatel v době od 30.
8. do 17. 9. v Kochánově provedl
vloupání do objektu bývalého zemědělského družstva. Po překonání
zajištěných vrat prohledal objekt
a odcizil elektroinstalaci, motocykl
Jawa Pionýr, židle, lavici a další
věci. Svým jednáním způsobil
škodu téměř 40.000 korun.
Vykradl chatu
Neznámý pachatel v době od 11.
do 16. 9. 2010 v k. ú. Velké Meziříčí v lokalitě Amerika vnikl na
pozemek rekreační chaty, překonal

Speciálně pedagogické centrum nabízí
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uzamčené dveře dřevěného přístavku a odcizil elektrickou úhlovou
brusku, elektrické kabely různých
délek a průřezů, které byly buď
volně odložené nebo je odstříhal
od nářadí a strojů. Majiteli způsobil
škodu ve výši 12.000 korun.
Vážná dopravní nehoda
Dne 16. 9. před 15. hodinou jela
řidička s vozidlem BMW 316 po
silnici od Ořechova směrem ke
Křižanovu. Při jízdě do pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila
rychlost jízdy a vjela s vozidlem
do protisměru, kde dostala smyk
a následně narazila pravou přední
části vozidla do stromu. Při dopravní nehodě utrpěla těžké zranění,
kterému na místě podlehla.
Dostal smyk
Dne 15. 9. jel řidič s Volkswagenem Golf po silnici od Ořechova
směrem na Osovou Bítýšku. Řidič
při průjezdu pravotočivé zatáčky
nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal
s vozidlem na mokré vozovce smyk
a poté najel na pravou krajnici. Havaroval do pravého silničního příkopu. Při nehodě došlo k lehkému
zranění řidiče a na vozidle vznikla
škoda ve výši 31.000 korun.
Střet malé cyklistky s autem
Dne 11. 9. jela sedmiletá cyklistka na kole po chodníku v Moravci
směrem do centra obce. Náhle sjela
na silnici do jízdní dráhy Seatu
Arosa. Řidička po spatření cyklistky začala prudce brzdit, ale pro
krátkou vzdálenost se jí nepodařilo
vozidlo včas zastavit a došlo ke
střetu přední části jejího vozidla
s levým bokem jízdního kola. Při
střetu se dívenka zranila a byla
převezena do nemocnice, kde byla
ošetřena a následně propuštěna. Ke
zranění jiných osob nedošlo. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že cyklistka
neměla při jízdě řádně nasazenou
a připevněnou ochrannou přilbu
a pohybovala se na kole bez doprovodu osoby starší 15 let. Škoda je
vyčíslena na 10.500 korun.
Vybráno z policejního archivu
-simf-

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Základní škole a Střední
škole Březejc
SPC, Poříčí 11 – budova Dům zdraví, Velké Meziříčí, tel.: 566 520 168,
spcvm@seznam.cz
SPC – Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství,
Novosady 102/93 – boční vchod, Velké Meziříčí, tel. 773 378 610,
777 732 045, spcvm.koordinator@seznam.cz
(na tomto pracovišti je zajišťována logopedická péče)
Základním posláním SPC je poskytování diagnostických, poradenských,
terapeutických a metodických služeb handicapovaným dětem s cílem
usnadnit jim integraci do společnosti. Pracovat s Vámi bude psycholog,
speciální pedagog, logoped. Služby jsou poskytovány zdarma.
Od roku 2010 bylo SPC pověřeno krajem Vysočina a MŠMT koordinací
logopedické péče ve školství pro kraj Vysočina. Naším cílem je zabezpečit
zkvalitnění logopedické péče ve školství a větší zpřístupnění odborně
zajišťovaných podpůrných speciálně pedagogických služeb dětem, žákům
a dalším uživatelům.
Služby SPC jsou určeny
dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s narušenou komunikační schopností,
vadami řeči, rodičům a zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, dalším institucím a široké veřejnosti
Činnosti speciálně pedagogického centra
Depistáž osob se zdravotním postižením
Psychologická, speciálně pedagogická a logopedická diagnostika
Individuální psychologická, speciálně pedagogická a logopedická péče
Posouzení školní zralosti
Individuální konzultace
Poradenství v oblasti komunikace a řeči
Logopedické depistáže,supervize a metodické vedení logopedických
asistentů
Poradenství v otázkách volby povolání a profesní orientace
Stimulace všestranného rozvoje dětí a žáků
Cvičení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky, nácvik dovedností v oblasti
sebeobsluhy a sociálního začlenění
Stimulační program „Portage“
Poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy
Pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol, zpracování odborných podkladů
Spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
Možnost využití psychorelaxační místnosti snoezelen, využívání prvků
bazální stimulace
Teoretické a praktické uvedení do technik „Masáže dětí“
Zprostředkování spolupráce s dalšími odborníky a nadacemi
Doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Kolektiv pracovníků SPC

Vrácení turniketových karet
Možnost vrácení zálohovaných vstupních karet na letní koupaliště je do 30. září 2010 v Technických službách, Třebíčská
655, Velké Meziříčí (v pracovní dny do 14 hodin).
-vid-

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Prodám
■ Stavební vrátek, cena dohodou.
Tel.: 608 401 132.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdové potrubí, čepy řízení, karburátor.
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto
27.000 km. STK do IX/2012. Cena
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87
cm, levý zadní vývod, cena 3.000
Kč, dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Levně tep. izolaci s dopravou.
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Simson. Velmi zachovalý. Platná
STK. Cena dohodou. Velké Meziříčí. Tel.: 737 942 001.
■ Dveře vchodové, plastové, vč.
zámků a kování, bílé a hnědé, PC
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks.
Dále plastová okna a zahradní chatku 4×3 m + přesah střechy 0,8 m.
Vše nové z neuskutečněné stavby. Levně. Přivezu zdarma. Tel.:
777 106 709.
■ Med pastovaný a květový smíšený (tmavý). Tel.: 725 085 058,
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg.
Tel.: 603 321 271.
■ Stavební výtah Jehla polské
výroby, výška 11 m, nosnost 600 kg,
cena dohodou. Tel.: 566 670 108.
■ Vykrmené prase, eventuálně
půlky. Tel.: 732 861 170.
■ Rohovou rozkládací sedačku,
dvojlůžko s úložným prostorem,
staré obrazy (krajina, zátiší). Cena
dle dohody. Tel.: 566 520 223.
■ Celá kola – zimní vzorek, 4 ks,
165 R 13, 3 ks 50%, 1 ks 90% vzorek.
Cena 1.400 Kč. Tel.: 737 158 130.
■ Renault 19, r. v. 1993. Střešní
okno, el. stahování oken, construct,
šedá metalíza, nová baterie a výfuk.
První majitel. Cena 9.000 Kč. Tel.:
605 178 208.

■ Demižony 1 ks 10 l, 2 ks 15 l,
2 ks 25 l. Váhu decimálku, kanystr
plech. 20 l, 5 l plynová bomba. Zvedák na auto Škoda. Cep na mlácení
obilí, železný ševcovský stojan na
přibíjení podrážek. Vše levně. Tel.:
776 168 715.
■ Kotel na vaření brambor 200 l.
Volat večer. Tel.: 732 908 611.
■ Brambory ze zahrady a lesní
včelí med. Tel.: 608 949 273.
■ Kamna Filex 5 kW na pevné
palivo, zánovní, málo používaná,
z 5.800 Kč na 2.500 Kč. Dohoda
možná. Tel.: 737 450 385.
■ Náhradní díly na škodu felicia
(veškeré). Tel.: 608 034 567.

■ Štěňátka výmarského

ohaře krátkosrstého s PP po
lovecky vedených rodičích.
Odběr: konec října 2010. Cena:
6.000 Kč. Tel.: 605 140 764,
ek.strasidylko@seznam.cz

■ Sedací souprav u, h nědou,
v kombinaci se dřevem. Trojkřeslo
+ 2 křesla. Cena dohodou. Tel.:
737 149 604.
■ Nová kamna, zakázkové práce
roz. 48×48 cm, výška 100 cm, prosklená dvířka, velké topeniště, cena
dohodou, kamna rozměr 32×44 cm,
výška 82 cm. Vhodné do dílny,
chalupy. Dále menší kamna, oboje
v dobrém stavu, cena dohodou,
levně. Tel.: 776 008 310.
■ Motor 2,1 TD 12V na peugeot
605, 406, na citroen XM. Komplet
hlavu s čerpadlem, komplet hlavu
na felicii diesel. L dveře, motocykl
Gadziwa 200 cm3, babetu, domácí
pekár nu. Cena dohodou. Tel.:
739 902 188.
■ Lesní med, 80 Kč/kg. Tel.:
776 687 669.
■ Psací stroj Consul v kufříkovém obalu. Cena 250 Kč. Funkční.
Tel.: 608 938 123.
■ Ovce na porážku nebo chov.
Plaťák délka 6 m. Koňský gumák.
Tel.: 604 112 330.
■ Brankářskou hokejovou výzbroj – kompletní. Tel.:
775 280 947.
■ Plynová kamna na PB, PB
15 kg, monitor LG. Levně. Tel.:
723 240 119.
Koupím
■ Minerály z širokého okolí Velkého Meziříčí. Tel.: 603 905 170.
■ Hoblovku s protahem a spodní
frézu. Tel.: 733 502 674.
■ Řezbářská dláta a literaturu
o truhlářství, tesařství, řezbářství.
Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti
■ Prodám slunný byt 3+1, orientovaný na J-Z, ve 4. patře panelového domu s výtahem ve Velkém
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění
+ ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Jde o družstevní byt
s možností převodu do OV, cena
k jednání 1.580.000 Kč. Nejsme
RK. Volejte na tel.: 603 158 990,
605 263 882.
■ Koupím byt 2+1 ve VM za
roz um nou cenu. Děk uji. Tel.:
732 988 285.
■ Prodám rodinný domek ve
VM, blízko středu města, 4+1+šatna, garáž, bez zahrady. Nejsme RK.
Tel.: 607 685 157.
■ Hledám ke koupi dům nebo
chalupu k rekreaci v okolí V. Meziříčí, Křižanova, V. Bíteše do
1,5 mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám zánovní byt 4+kk
(97 m 2) v pěkné lokalitě ulice U Světlé, a to včetně garáže, cena a podmínky při
jednání, RK nevolat. Tel.:
777 750 363.

■ Prodám R D v Mostištích.
V pěkném místě i po rekonstrukci. Možno i dlouhodobý pronájem s mož ností od k upu. Tel.:
736 111 315.
■ Prodáváme byt 3+1 ve VM; chatu v Netíně; chaty v Nesměři; RD ve
Strán. Zhoři (160 000 Kč); staveb.
pozemky v Dědkově, Jabloňově
a na Fajtově kopci; RD v Dolních
Borech. Reality Vysočina. Tel.:
777 636 157.
Okamžitě koupíme za hotové
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Pronájem
■ Pronajmu byt – garsonku ve
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM,
ul. Krškova. Tel.: 233 372 970,
739 349 900.
■ Hledám pronájem bytu 1+1
nebo 2+kk ve Velkém Meziříčí. Tel.:
732 549 438.
■ Pronajmu 1 místnost se sociálním zařízením (WC, sprcha) v RD
ve středu města VM. Možnost
internetu, samostatný vstup. Po
dohodě možno i pronájem garáže.
Cena 5.000 Kč. Jen solidní zájemci.
Od 1. 10. 2010 k dispozici. Tel.:
775 076 188.
■ Pronajmu zař í zený by t
3+1. Cena 6.500 Kč/měsíc. Tel.:
777 177 635.
■ Pronajmu dlohodobě RD s garáží v klidné lokalitě VM. V blízkosti školka, sportovní areál. Tel.:
605 186 457.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM na
ulici Mírová. Tel.: 737 413 254.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi
konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■ Koťata – krásná, ochočená. Tel.:
723 240 119.
Seznámení
■ Čtyřicátník s vlastním bytem
hledá ženu pro hezké přátelství,
později možná i více. Odpovědi do
redakce pod značkou: Náhoda.
■ 53/180 rozvedený, děti samostatné, žijící sám v RD na vesnici, hledá
mladší pohlednou ženu, která by při
vzájemných sympatií měla zájem se
přistěhovat. Možno i cizinka. Jen
vážně. Tel.: 776 728 244.
Různé
■ Doučím angličtinu – všechny úrovně. Příprava na zkoušky FCE. Konverzační hodiny.
Office English. Dlouholeté
zkušenosti. Tel: 731 074 097.
■ Upeču různé druhy cukroví
na oslavy, svatby, vánoce. Tel.:
603 486 635.
■ Půjčky – 100% schválení a vyplacení peněz na zástavu nemovitosti. Tel.: 732 565 767.
Různé
■ Prosím ozve se někdo, kdo
odjíždí ze Žďáru nad Sázavou
kolem 16. hodiny a jede přes Netín?
Volejte večer. Tel.: 732 908 611.
■ Hledám dva kocoury, kteří
se ztratili po dopravní nehodě
31. 5. 2010 na dálnici D 1 (141 km
od Prahy). Barva černá a černobílá,
kocouři jsou bratři, takže je možné,
že zůstali spolu. Oba mají na krku
implantovaný čip. Miki, celý černý, nese číslo 340 800 365. Niki,
černobílý, 340 800 363. Mám ještě
naději, že s vaší pomocí kocoury
najdu? Předem děkuji za pomoc.
Tel.: 737 738 296.
■ Hledám památník, který
jsem dala v letech 1948–50
Zdeňkovi Vašíčkovi k napsání
a nakreslení. Byly v něm kresby Antonína Tesaře z Velkého
Meziříčí. Rodinu, která památník vrátí, odměním. Gusta Dokoupilová, tel.: 549 253 738,
773 049 313 ve večer ních
hodinách.

■ Vyměním byt 2+1 po celkové
rekonstrukci v 1. patře za byt 3+1
s doplatkem. Tel.: 605 420 856.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, ulice
Družstevní, možnost i krátkodobého pronájmu. RK nevolat. Tel.:
732 565 767.
■ Prodám pěknou garáž na ul.
Gen. Jaroše ve VM. Cena do- ■ Doučím němčinu, základní
hodou. Volejte večer. Telefon: a střední škola. Tel.: 731 417 127,
po 18. hodině.
603 716 369.

Číslo 33 22. září 2010

Provedeme vodoinstalace, rekonstrukce koupelen A-Z, montáže
umyvadel, WC, kohoutu, baterií,
sprchových koutů. Topenářská
montáž radiátorů, rozvodů, kotlů atd.
Tel.: 606 157 522.

Less& Forest, s. r. o.,
provozovna LŠ Čikov
nabízí sadební materiál lesních dřevin z uznaného osiva
těchto druhů: smrk, borovice,
dub zimní, olše, javor klen.
Pracovní dny 7–15 hodin,
tel.: 733 755 538.
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Cena 6 Kč/kg.
Výběr ze tří odrůd.
Tel.: 733 193 270.

Filea, Princes, cena 500 Kč/q,
bramborový odpad 100 Kč/q.
Místo odběru Vídeň.
Tel.: 737 937 326.
na ulici K Novému nádraží
(naproti Penny marketu).
montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz
mob: 603 938 395

Doučím MAT, FYZ a základy
AJ (6.–9. tř.). Připravím k přijímacím zkouškám na SŠ (MAT).
http://www.mat-fyz.cz,
tel.: 774 621 703.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Den zdraví vás zdraví

Den zdraví vás nejen zdraví, ale i srdečně zve na návštěvu. Neváhejte
a přijďte.
Ve čtvrtek 23. 9. 2010 od 10 do 17 hodin. Velký sálu Jupiter clubu,
Náměstí 17 ve Velkém Meziříčí.
A kdo tu na vás čeká? Především firmy a organizace, které se zabývají výrobou bio produktů, regionálních výrobků, zdravým životním
stylem ve všech podobách.

Stínicí a vratová technika Peterka

Látkové rolety ● Římské rolety ● Japonské posuvné stěny ● Vertikální žaluzie
Žaluzie ● Markýzy ● Venkovní rolety a žaluzie
Sekční a rolovací garážová vrata ● Okna
Zabýváme se dodávkou, montáží, servisem a poradenstvím v interierové a exterierové
stínící technice. Velký výběr systémů a designových materiálů pro vaše příjemné bydlení.
Více na webu: www.designroll.cz

Kontakt: tel. 734 543 930 / email: peterka@designroll.cz

Přehled vystavovatelů a podrobný program:
Farma rodiny Němcovy z Netína – produkty z kravského mléka
Ekofarma Holubí Zhoř, Pospíšilovi – bio zelenina a ovoce
Moštovna Lažany – třináct druhů bio moštů
Mabroc-Czechia, s. r. o. – široký sortiment černých, zelených a ovocných čajů
Top Bio Mlýn, s. r. o. – kvalitní české mouky označené známkou regionální produkt Vysočiny, kukuřičné a pohankové křupky v bio kvalitě,
bio švestkový džem, který v loňském roce získal ocenění Biopotravina
roku 2009 a jako novinku letošního roku bio klevelu švestka a broskev,
doplňkově další bio produkty jako červená čočka, třtinový cukr, kuskus,
semínka
Bioprodukt Velké Meziříčí – cereální výrobky
Racio, s. r. o., Břeclav – cereální celozrnné výrobky
Meduňka – ochutnávka špaldové kávy, víno v biokvalitě, alternativy
mléčných výrobků, vyzkoušíte si zdarma bio kosmetiku, budou připraveny akční prodejní ceny
Český svaz včelařů, ZO Velké Meziříčí – tři druhy medů, dva druhy
medového piva, tři druhy medoviny, želé medoví medvídci, kosmetika,
ukázka živého včelstva
Missiva spol. s. r. o. – čisticí a prací prostředky
Jan Nováček, nezávislý distributor FLP – produkty aloe vera
E-cloth – antibakteriální utěrky určené k čištění bez použití chemických
prostředků pouze s vodou, ideální pro alergiky
Igina cz. (Popolini) – látkové pleny, eko domácnost – čisticí a prací
prostředky, nosítka a biooblečení pro děti
Ecovoice – ekologické oblečení a doplňky z biobavlny, konopí a bambusu
Brána k dětem – látkové pleny, šátky a nosítka, přírodní hračky, ženská
ekohygiena
Surtex – speciální ponožkové výrobky z ovčí vlny (ponožky, podkolenky,
návleky, rukavice, šály)
ZERA Náměšť nad Oslavou – Vysočina – regionální produkt: představení značky a výrobků, Bula Jiří – prodej a ukázka medu, Filip Liška – ukázka produktů – medy, medovina, HB Rebel, Pivovar Chotěboř – ukázka
a propagační materiály, ukázka výrobků Benediktus – výrobky lidí s postižením, výrobky od paní Mudrochové, Kadrnožkové, Čihalové, Převrátilové – drobné šperky, oděvní doplňky, Tasovské placky – ochutnávka
Jana Pašková – Vysočina – regionální produkt – vinuté perly (originální
ruční práce)
Český výbor pro Unicef – projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě
VZP ČR – měření krevního tlaku, cukru, cholesterolu, tuku v těle
Kluby zdraví – masáž šíje, knihy, ochutnávky
Masáže Strouhalová – předvedení masáží, kosmetika
STOB (stop obezitě) – měření tuku, podíl svalové hmoty a vody v těle
LADA – Jak si udržet harmonii těla a ducha, poradna
Kluby zdraví, R: Uhrin – výstava Zdraví a měření zdravotních hodnot, přednáška v 15 hodin na téma Časté příčiny nedostatku vitamínů
a minerálních látek
Sdružení taoistického tai chi – ukázky cvičení v 11 a 14 hodin
SŠŘS Velké Meziříčí – ochutnávky
Základní škola a Střední škola Březejc – ochutnávka zdravých pokrmů
připravených studenty Praktické školy
Hotelová škola Světlá Velké Meziříčí – ochutnávky a ukázky carvingu
(vyřezávání ovoce a zeleniny)
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš – ochutnávky zdravých pokrmů
Zahradnictví Molnár Budišov – prodej léčivých rostlin a výzdoba sálu
SEV Ostrůvek, Chaloupky o. p. s. – tvořivá dílna, šití voňavých polštářků
Petra Svobodová PS Art – šperkařská dílna, 10–11 hodin výroba náušnic z korálků, 11–13 hodin výroba šperku na lanku, 13–14 hodin výroba
náušnic z korálků, 14–16 hodin výroba přívěsku z polodrahokamu, 16–17
výroba náušnic z korálků
SEV Ostrůvek, Chaloupky o. p. s. – prezentace střediska ekologické
výchovy
Město Velké Meziříčí – projekt Zdravé město
Obchody NaZemi – informace o férovém obchodu, Společnost pro fair
trade
Oblastní Charita Žďár nad Sázavou – prezentace organizace
MC Kopretina Velké Meziříčí – představení činnosti centra
ČSOP – prezentace organizace
Izolace konopí. cz, s. r. o., Tábor – informační materiály a ukázky izolace
Rapunzel, hand in hand, bioobchod.cz, s. r. o., Dvůr Králové – informační materiály
MÚ Třebíč, odbor ŽP – zapůjčení videokazet k veřejnému promítání
s ekologickou tematikou
Arnika – výstavy PVC ve zdravotnictví a Chemické havárie
SEV Ostrůvek, Chaloupky o. p. s. – výstava A zase ta příroda…
Pro děti je připraven herní koutek.
Den zdraví pořádá SEV Ostrůvek ve spolupráci s Jupiter clubem, s. r. o.
a Městem Velké Meziříčí.
SEV Ostrůvek, Jana Janová

Nepůjde elektrický proud
Čtvrtek 23. 9. 2010 od 7.30 do 18.30 hodin. Oblast: Petráveč – odběratelská trafostanice Velké Meziříčí lihovar (č. 201007), VYPNUTÍ SE
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Nesměřské údolí – Letná, Františkov 487,
952, Osové 18, Petráveč 29, 33.
-E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 25. 9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš,
tel.: 566 533 092. Neděle 26. 9. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad
Oslavou 71, tel.: 566 670 215. Úterý 28. 9. MUDr. Dagmar Blaháková,
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 904. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly
služby prohozeny.
Zdroj: http://www.nnm.cz

Pojeďte s námi do zámku Lednice
ve středu 29. 9. 2010
Sociální služby města Velké Meziříčí vás co nejsrdečněji zvou na
výlet 29. 9. 2010. Program: Odjezd
z DPS Zdenky Vorlové 2001 od
7.45 h. V 8 h odjezd od Domusu, 10 h
prohlídka zámku Lednice, 12.30 h
posezení v restauraci Myslivna,

14 h prohlídka akvária a skleníku,
15 h odjezd směr Velké Meziříčí.
Cena zájezdu 260 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 566 520 154,
566 782 503 nebo na Komenského
6. Zájemci, hláste se závazně i s tel.
kontaktem.
-soc.sl-

Volejte tel.:
732 513 684.

Tel.: 602 950 763.

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací
Textilní roletky – Markýzy
Předokenní rolety
Hliníkové ploty
www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz
mob: 603 938 395

Den otevřených dveří
27. 9. 2010 od 13 do 18 hodin
Poslední volné čtyři byty k prodeji
přímo od majitele.

Termín 1:
9. a 16. 10. 2010 10× 90 min.
Termín 2:
23. a 30. 10. 2010 10×90 min.
Cena: 1.800 Kč
Cena je platná pouze při max. obsazení tj. 6 osob.
Příjem závazné přihlášky vč.
platby do 1. října 2010

JAZYKOVÉ KURZY

angličtina, němčina, ruština, francouzština a italština
Od října 2010 otevíráme 3–6 měsíční kurzy pro začátečníky, pokročilé
a konverzační „Pojďte se s námi rozmluvit“
Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
V jednom kurzu max. 6 účastníků.
Příjem předběžných přihlášek do 30. září 2010
na emailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz
V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.
Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí tel.: +420 602 325 108

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda nabízí k prodeji

Cena bez provize realitní kanceláři.
Cena bytů: 28.000 Kč/m2, 300.000 Kč za dvojgaráž.
Informace na tel.: 777 790 495, ing. arch. Petr Skrušný.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

TECHNIK
Požadujeme:
* SŠ technického zaměření ukončené maturitou * pokročilá znalost
práce na PC * znalost čtení technických výkresů, prostorová
představivost * znalost anglického nebo německého jazyka
výhodou * praxe v příbuzném oboru výhodou, nikoli podmínkou
Náplň práce:
* programování 3D měřícího přístroje * měření na 3D měřícím
přístroji * analýza a prezentace výsledků měření * výkon funkce
podnikového metrologa
Nabízíme:
* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc,
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna,
kult. a sport. akce apod.)
V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou
životopisem na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 578, e-mail: cestmir.votava@lisovnavm.cz;
jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

konzumní brambory
na uskladění
cena 5,50 Kč za kg
informace a objednávky na tel.: 566 522 972.

Společnost ENDIS, a. s., Příkopy 39, 594 27 Velké Meziříčí
příjme do pracovního poměru:
* seřizovače a obsluhu CNC obráběcích strojů – soustruhy, frézky. Požadujeme vyučení v oboru s praxí, výhodou znalost progamů Faunuc, Sinumeric,
Heidenhain, Acramatic.
* technolog – seřizovač CNC strojů s praxí, se znalostí zpracování technologických postupů a návrhů TPV, vzdělání střední odborné s maturitou
* programátor CNC strojů s praxí, se znalostí zpracování výrobních programů
v programech Fanuc, Heidenhain, Sinumeric, Acramatic, SŠ nebo VŠ vzdělání.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Dobré pracovní zázemí.
Tel.: 566 516 101, e-mail: horka@endis.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gramu vyhrazena.
Jednotlivé
vstupné:
260
Kč.
Programové
oddělení
JC,
tel.
566
782
004.
Dne 20. září uplynulo 5 let od
Změna programu vyhrazena!
úmrtí pana
Sobota 25. v 19.30 hodin
DOPISY PRO JULII
Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. MlaAgentura Jaroslavy Svobodové
z Martinic.
dá Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis
Za tichou vzpomínku
adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné
děkuje rodina.
lásky. Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje
Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou.
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové V hlavních rolích se představí A. Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto Mamma Mia!, oscarová V. Redgrave (Zvětšenina) a G. García Bernal
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak (Špatná výchova). Romantická komedie USA, původní znění, české
titulky. Mládeži přístupný.
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
105 minut
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka Vstupné: 70, 72 Kč
Moučková.
Středa 29. v 18 hodin
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, ro…a přišla dlouhá noc a po ní žádné Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
dinný příběh, v němž hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské
Divadlo
Kašpar
ráno…
představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních
Dne 21. září 2010 uplynuly 4 roky,
důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek Kuky.
co nás navždy opustil náš milovaný
Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova
dědeček, pan
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě.
Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal
dementního muže, který chce být chytrý.
ze Stránecké Zhoře.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně za největším dobrodružstvím svého plyšového života? Kuky se vrací
představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jediNavždy s láskou vzpomíná postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se
nečný
snímek a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující
celá jeho rodina. později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama se dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci
be…
(Recenze.cz) hraného a animovaného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů.
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/ Režie: Jan Svěrák. Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka.
K. Nováková. Mládeži přístupný.
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Vstupné:70, 72 Kč
95 minut
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Čtvrtek 30. v 19 hodin
Čas plyne, ale bolest v srdci zů- Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Filmový klub – logo
stává.
SMLOUVA S VRAHEM
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský
Dne 23. září 2010 uplyne již 23 let,
úředník Henri Boulanger, který po patnácti letech oddaných
kdy nás navždy opustila maminka
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen- služeb v kafkovsky pochmurných kancelářích královských
a babička, paní
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci hodinovou
služka Anna…
výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabiz Dobré Vody.
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Ra- jáka, aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se
-prog- však seznámí s prodavačkou růží Margaret, díky jejímž „modrým očím“
S láskou vzpomínají šilov, Vanda Hybnerová
syn a dcera s rodinou.
dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah
jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit…
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předstaV hlavní roli J.-P. Léaud, M. Clarkeová, K. Colley. Režie a scénář Aki
vení divadelní sezony 2010/11 Horáckého divadla Jihlava pro
Kaurismäki. Film Finska, Švédska, Francie, Velká Británie, SRN, 1990.
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
27. října 2010 od 19 hodin
Vstupné: 49, 75 Kč
80 minut
Čas rychle plyne, a tak se tomu
ani nechce věřit, že dne 26. 9. 2010
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,
tomu bude už osm let, co nás opus- L. Chiarelli
tila naše drahá maminka a babička, Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h.
paní
Luigi Chiarelli (1880–1947), italský dramatik a divadelní kritik, se na
počátku dvacátých let minulého století proslavil jako zakladatel nového
divadelního stylu tzv. Teatro grottesco, které odmítalo manýry a konvence
z Velkého Meziříčí.
realistického divadla a se smyslem pro paradoxy života odkrývalo rozpory
Stále vzpomíná
mezi vnějším zdáním a vnitřní motivací lidských činů.
dcera Jana s rodinou.
Salonek
Maska a tvář je konvenční salónní komedie o banální nevěře, ale tato
v 1. p a t situace je autorem dovedena ad absurdum. Blazeované, znuděné postavy,
ře naproti
které se ve hře pohybují, jakoby vypadly z dnešních bulvárních novin
restauraci,
a časopisů, které hltavě sledují naši tzv. VIP společnost, v níž hlavní roli
kapacita
hrají masky, pod nimiž se jen stěží hledá skutečná tvář. Vážný problém
max. 40
nevěry a typicky italského řešení takového problému je Chiarellim diváosob (vhodDne 27. 9. 2010 vz pomeneme kovi předložen jako fraška plná nečekaných situací a vtipného dialogu
ný k pořás
dokonale
propracovanými
vztahy
mezi
jednotlivými
postavami
i
mo1. smutné výročí úmrtí pana
dání abitutivacemi jejich konání.
rientských
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Proz Oslavičky.
srazů,
síme přijďte včas!
-progStále vzpomínají
rodinných
manželka, synové a celá přízeň.
oslav, slavVážení přátelé společenského tance a všichni, kteří máte studentské
nostních
taneční kurzy nějaký rok za sebou, nabízíme vám
i smutečních hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).
Učebna velká – 2. patro, kapacita max. 30 osob.
Malá učebna – 2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních pov e v e l k é m s á l e J u p i t e r c l u b u v e Ve l k é m M e z i ř í č í .
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků
STARLET taneční škola manželů Buryanových
zákazníka.
(výuka tanců standardních, latinskoamerických
Koncertní sál
i moderních).
Poděkování
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyučovacích lekcí,
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí,
začátek
kurzu
v
pondělí
4.
10.
2010
ve
21
hodin,
Děkujeme všem, kteří se přišli 13. září 2010
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace,
ukončení
kurzu
29.
11.,
možnost
pokračování
v
kurzu
rozloučit s paní
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.
pokročilých (leden–únor 2011). Uzávěrka přihlášek je
Kinosál
1. 10. 2010. Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
i za jejich květinové dary a projevy soustrasti.
Přihlášky a bližší informace na programovém oddě(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel
lení JC tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá (8–16 hodin).
Manžel s celou rodinou
pro děti).
Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
Vlastivědná a genealogická společnost a Jupiter club si vás dovolují
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním
srdečně pozvat na vzpomínkový večer
divadelním formám apod.).
občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
Velký sál
www.vgsvm.estranky.cz
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s tavždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference,
firemní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).
Datum
P/B/V
Předmět přednášky/besedy
Kdo přednáší
k 50. výročí úmrtí.
K prostorám nabízíme tyto služby:
5. 10. přednáška Socotra Jemen
Mgr. Marie Klementová
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
V neděli 10. 10. 2010 v 18 hodin ve Špitálku.
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na
Zemědělství bez traktorů
VGS,
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník
Účinkují: Lucie Benešová, Vendula Příhodová, Tomáš Mrazík,
12. 10.
Hledání minulého času
přátelé z Luk
Velkomeziříčsko).
Tomáš Kotačka. Dramaturgie PhDr. Libuše Mílková.
Poslední mohykán na Vysočině nad Jihlavou

Josef Miloty

Stanislav Kazda

Ludmila Matulová

nabízí k pronájmům
následující prostory:

Irena Zavřelová

Jiřího Rohovského

Drahomírou Abeskovou

Plán přednášek Vlastivědné
a genealogické společnosti

Technická spolupráce Jiří Kubiš. Hudební doprovod Michal Jančík.
Účast přislíbili zástupci rodiny Zahradníčkovy.

19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová
26. 10. před. s hud. Arménie – Turecko
Ondřej Herzán
doprovod.

Podrobnější informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
-prog-
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AKCE JUPITER CLUBU
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v pátek 24. září 2010

Program:
16 hodin
mše sv. v místní kapli
16.45 hodin svatováclavský průvod obcí
17 hodin
příjezd sv. Václava na nádvoří
zámku, životopis sv. Václava, vystoupení kejklíře Vítka, Společnosti
historického šermu TAS, Lučišnického spolku Sherwood. K poslechu
a tanci hraje skupina J. P. Exxpres.

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku

SOUTĚŽ o volné vstupenky
Opět přinášíme našim čtenářům soutěž. Až do pondělí 27. 9. 2010
můžete zkoušet štěstí v soutěži o volné vstupenky na koncert skupiny
Kryštof, který se uskuteční v sobotu 2. 10. 2010. Ve středu 29. 9.
zveřejníme jména tří vylosovaných výherců, kteří získají každý 2
volné vstupenky.
Otázka:
Kdy poprvé vystoupila skupina Kryštof ve Velkém Meziříčí?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a vystřihnutý pak
doneste do redakce nejpozději v pondělí 27. 9. do 12 hodin.
-red-

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO

VÝSTAVY

®

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 2. a 23. října 2010
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč. Rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004, 566 782 005, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do
pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin.
Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.
-progJupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 5. října 2010 od
19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu

show travesti skupiny SCREAMERS
s názvem

* do 30. září Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

výstava obrazů Mgr. Evy Rosové,
obrazy z let 2004–2009, 2. samostatná výstava
* do 30. září 2010 výstavní síň, Jupiter clubu
TREFOS TŘEBÍČ: Josef Březina, Martin Bukovský, Michaela Hasíková, Josef Hlavnička, Petr Hofman, Ladislav
Horák, Jaroslav Kršek, Žaneta Malá, Libor Papoušek, Karel
Pšenka, Josef Pavelka, Pavel Rybníček, Věra Ryšková,
Miroslav Sedláček, Miroslav Teplý.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin

Odpověď:
Jméno:

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu,
tel.: 566 782 004–5, 566 782 001.

Bydliště:
Telefon:

Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou

Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč
v předprodeji a 240 Kč na místě. Zarezervované vstupenky je nutno
vyzvednout do 27. 9.
pondělí 27. 9.
sobota 16. 10.
sobota 23. 10.
úterý 16. 11.
sobota 20. 11.

Studenec
Trnava
Vídeň
Studenec
Vídeň

s kapelou
20. 10. 2010 v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu.

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol vás zve na

K tanci a poslechu hraje skupina Xandi
V pátek 22. 10. 2010 v Blízkově U Harryho.
Taneční vystoupení, tombola a výuka country tance čekají jen na vás.

Mejdan roku
v Jupiter
clubu
Naprosto výjimečný koncert
můžete navštívit během podzimních prázdnin. Československá
popová ikona Michal David
vystoupí se svojí kapelou v programu Mejdan roku dne 28. 10.
2010 v Jupiter clubu ve Velkém
Meziříčí. Pokud jste se nedostali na jeho červnový koncert
v O2 aréně, máte možnost svou
hvězdu vidět zblízka v klubovém
prostředí. Michal David je autorem mnoha slavných písní a muzikálů.
Celkem vydal šestnáct alb a jeho písně se objevily například i v hororu
Hostel. Vy se tak můžete těšit na Céčka, Nonstop, Decibely lásky, Pár
přátel a mnoho dalších.
Cena vstupenky je 350 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit
na těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, tel: 566 782 004, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319, Žďár
nad Sázavou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová,
Nádražní 464, tel: 566 624 164 / Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí
47, tel: 603 805 908 / Jihlava – CA Ježek – Drahomíra Šmerglová,
Divadelní 8, tel: 567 330 034. Dále v předprodejní síti Ticketportal
a na www.ticketportal.cz. Pozor předprodej začíná 27. 9. 2010 od
9 hodin. Vstupenky nerezervujeme!
-ppSledujte týdeník Velkomeziříčsko, který je mediálním partnerem
zmíněného koncertu Michala Davida. Připravujeme soutěž o volné
vstupenky pro čtenáře.
-red-

Středa 13. října v 19.30 hodin na velkém sále JC
Firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii Jean – Claudie Islerta

(není součástí předplatného)
Stárnoucí profesor geometrie má šokující poměr se svou mladičkou žačkou. Přitom se mu do života neustále plete jeho bývalá manželka, jeho
dospívající dcera a její hodně originální milenec… Ztřeštěná komedie,
plná neskutečných zvratů a překvapení nenechá diváky ani na minutu
vydechnout a hodně zaměstná jejich bránice.
Hrají: Petr Novotný, Uršula Kluková, Klára Jandová, Petra Duspivová,
Jaroslav Sypal
Vstupné: 260 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004 (001) nebo na programovém oddělení JC
Změna programu vyhrazena!
Pátek 15. října
Muzeum Vysočiny Třebíč s Městským muzeem ve Velké Bíteši vás zve
na výstavu

v 19.30 hodin v kinosále,
vstupné: 180 Kč v předprodeji,
220 Kč na místě
Pátek 5. listopadu
tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem

Výstavní sál Městského muzea ve
Velké Bíteši. Do 8. října 2010. Pracovní dny: 8–12, 14–16 hodin.
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pod vedením HANY CEJPKOVÉ
pořádá

– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 1 lekce – dvě vyučovací hodiny)
– termín tohoto vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu – zahájení kurzu čtvrtek 7. října 2010 – ukončení kurzu – 10. února
přesouvá na březen 2011
2011 – keramická dílna v Jupiter clubu – suterén
– cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal
keramiky
Čtvrtek 25. listopadu, v 19.30 hodin
– kurz se uskuteční vždy ve čtvrtek cca v 16
hodin, pokud bude větší počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy – tj. první od 15.00 do 16.30
hodin, druhý od 17.00 do 18.30 hodin.
Seznámení s různými technikami
Rezervace od 6. 10. tel.: 566 782 004–5, 001.
– modelování a výroba dekorativní a užitkové
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 350 Kč.
keramiky
–
práce na hrnčířském kruhu
Neděle 28. listopadu
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel. 566 782 004–5, programové
oddělení Jupiter clubu.
-progTradiční rozsvícení vánočního osvětlení.
-prog- Uzávěrka přihlášek 30. září 2010.
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FOTBAL MLÁDEŽ
MSDD
Starší dorost
FC VM – SK Rostex Vyškov 1:4
(0:4)
Rozhodčí: Kurka – Sláma, Sochor.
Branky: Liška (64.) penalta – 2×Lička (8.) a (44.), Novotný (26.), Musil
(44.). Karty: žlutá – Liška (85.).
Sestava: Pöpperl – Polák (19. Wasserbauer), Štefka, Nožička, Pospíšil
– Kozuň, Smejkal, Prchal, Malec
(81. Bárta) – Kuřátko (35. Láznička
a 77. Pól), Liška.
K zápasu v sobotu opět nenastoupil
náš tým kompletní. Onemocněli další hráči a Kuřátko hrál se zraněním
a angínou. Soupeře z Vyškova předcházela dobrá pověst z předešlých
utkání, což nakonec ukázal i u nás.
Od začátku utkání byli hosté aktivnější a hlavně fotbalovější. My
jsme kupili jednu hrubku za druhou a hlavně finální přihrávky
byly velmi nepřesné a dovolovaly
soupeři zakládat rychlé protiútoky,
z nichž jsme inkasovali góly. První
padl v 8. min. po hrubce z pravé
strany. My jsme si vytvořili první
šanci se střelou mimo teprve v 18.
min. Ve 23. min. špatně vykopl
náš brankář, ale jeho hrubku hosté
naštěstí nepotrestali. Ve 26. min.
po naší ztrátě míče a rychlém protiútoku soupeře bylo 0:2. Obránci
absolutně nepokryli útočnou dvojici
hostí, která z nich udělala stojící
kuželky. Ve 30. min. po naší pěkné
akci zakončoval do náručí brankáře
hostí Malec. Závěr poločasu byl
z naší strany tragický, když jsme
dostali po dvou hrubých chybách
jednotlivců 2 slepené góly (0:4).
A bylo po zápase.
Do druhého poločasu jako kdyby
nastoupil jiný tým. Kluci začali bojovat a dobře kombinovat – zejména
trojice, Liška, Kozuň a Smejkal.
V 55. min. po centru Malce padl
míč na břevno hostující branky.
V 60. min. udělal hrubku Prchal,
ale náš brankář vychytal nájezd.
V 61. min. se prosadil ve vápně
Smejkal, ale nedal. V 63. min. po
přihrávce Smejkala na Lišku do
vápna byl Lukáš sražen a následnou
penaltu proměnil. V 67. min. po
pěkném průniku Pospíšila se odrazil míč ke Smejkalovi, a ten pěknou
technickou střelou trefi l spojnici
branky hostí. Do konce utkání se
již nic podstatného nestalo.
Zápas jsme si prohráli sami, zejména díky velmi špatnému a nezodpovědnému výkonu v prvním
poločase. Druhý poločas naznačil,
že kluci na to mají, ale zápas se
hraje od první minuty a ne jen když
se jim chce.
-ls, smeMSŽD
Starší žáci
Dosta Bystrc – FC VM 0:4 (0:2)
Střelci branek: 20. Cejnek, 24. Zsihovics, 39. vlastní, 55. Ráček.
Rozhodčí: Smekal. Sestava: Hladík – Cejnek, Novotný, Smejkal,
Bačák – Liška, Vokurka, Ráček,
Procházka – Zsihovics, Krčál. Do
hry dále nastoupili: Heto, Hibš,
Chalupa, Kurečka, Juda.
V 6. kole Velkomeziříčští žáci hráli
s brněnskou Bystrcí. V 5. minutě
se do první šance Velmezu dostal

KUŽELKY
Krajský přebor Vysočiny
O tomto víkendu naše týmy stoprocentně bodovaly.
Slavoj Žirovnice B – Spartak
Velké Meziříčí A
2514:2605 * 1:7
Izsofová
408:409 Baloun
Ryšavý
415:423 Korydek
Rataj
409:453 Lavický B.
Šafránek
440:409 Krejska
Fitll
422:451 Lavický Ji.
Kožich
420:460 Starý
Po výborném týmovém výkonu
naše áčko s přehledem porazilo
domácí, kterým povolilo jen dílčí
bod.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Zsihovics, jeho lob na vybíhajícího
brankáře ale skončil nad brankou.
V 10. minutě se ke střele odhodlal
Liška, svůj střelecký pokus mezi tři
tyče nenasměroval. Další šanci si
v 15. minutě vypracoval Zsihovics,
opět se mu ale nepodařilo trefit prostor branky. Gólu se diváci dočkali
ve 20. minutě, když se po centru
Ráčka, dostal míč k Cejnkovi, a ten
jej střelou bez přípravy poslal k pravé tyči. Ve 24. minutě se na hranici
pokutového území uvolnil Ráček
a vyslal na branku Bystrce nebezpečnou střelu, tu domácí brankář
pouze vyrazil a dobíhající Zsihovics
dorazil míč do prázdné branky. Poločas tak skončil 2:0 pro hosty.
Po změně stran se obraz hry nezměnil a hosté nadále udávali její
tempo. V 39. minutě po rohu Ráčka
se ke střele dostal nabíhající Liška,
jeho střelu si nešťastně srazil do své
branky jeden z domácích obránců.
Ve 42. minutě se po křídle uvolnil
Cejnek, ve vápně našel Ráčka, ale
jeho střela skončila nad brankou.
V 55. minutě byl v pokutovém
území sražen Ráček, sám se ujal
„exekuce“ a s přehledem proměnil,
završil tak skóre utkání na 4:0.
FC VM – Břeclav 0:3 (0:0)
Rozhodčí: Žilka. Sestava: Hladík – Cejnek, Novotný, Smejkal,
Juda – Liška, Vokurka, Ráček,
Kurečka – Zsihovics, Krčál, do hry
dále nastoupili: Bačák, Heto, Hibš,
Procházka.
Utkání dvou celků ze středu tabulky
od začátku nabídlo pohledný fotbal.
Do první šance utkání se dostali
hosté, ale brankář Hladík byl na
místě. V 7. minutě zahrával obránce hostí malou domů, brankář míč
netrefil, a ten skončil těsně vedle
branky. V 8. minutě se po křídle
uvolnil Zsihovics, ale z blízkosti
poslal míč jen do vybíhajícího
brankáře. V 18. minutě zahrozili
hosté, když střela středního záložníka z 25 metrů skončila těsně nad
brankou Hladíka. V téže minutě se
vyznamenal brankář Hladík, když
střelu z hranice pokutového území,
dokázal vytlačit na roh. V 25. minutě se do míče opřel kapitán Ráček,
jenže jeho střelu odkopl obránce
na roh.
Začátek druhého poločasu se domácím vůbec nepovedl. V 41. minutě se
protáhl mezi obránci hostující útočník a tvrdou střelou nedal brankáři
Hladíkovi šanci – 0:1. V 44. minutě
zahrávali hosté standardní situaci,
na míč nejvýše vyskočil hostující
obránce a hlavou jej poslal k tyči –
0:2. V 46. minutě zahrávali domácí
přímý kop z 20 metrů, jenže Ráček
trefil jen zeď. V 47. minutě se po
křídle uvolnil záložník Břeclavi,
míč nacentroval do pokutového
území, jenže brankář Hladík ho
neudržel a dobíhající útočník jej
dopravil do prázdné branky – 0:3.
Poté se domácí jen bránili, ale hosté
už žádnou branku nepřidali. -dekOkresní přebor – jednotná přípravka
Křoví – FC VM 1:9
Střelci: 5 Mirek Malata, 2 Dominik
Doležal, Hana Pavlasová, David
Vokurka.
-vesSpartak Velké Meziříčí B – BOPO
Třebíč C
1647:1479 * 5:1
Lavický F. 405:344 Krutiš
Lavický Jo. 405:364 Ježková
Kamenský 393:425 Kolářová Z.
Víteček
444:346 Pevný
Béčko si napravilo reputaci a nad
slabě hrajícím soupeřem s přehledem vyhrálo.
Liga dorostu Vysočina
BOPO Třebíč – Spartak Velké
Meziříčí
1071:1125 * 1:3
Klobas M. 323:322 Mičková K.
Sedlák M. 414:415 Trnka J.
Svoboda M. 334:388 Mička J.
Ve vyrovnaném utkání dokázali
naši hráči dovézt body z Třebíče.
-sta-

FOTBAL
SK Ostrožská Lhota – FC VM
2:1 (2:0)
V sobotu 11. 9. 2010 odjeli staří páni
k přátelskému utkání do Ostrožské
Lhoty. Tým ve složení Radek Janák –
Alois Nováček, Michal Troščák, Petr
Invald, Franta Vidlák – Mike Homola, Martin David, Milan Večeřa,
Zdenek Chmelíček – Svaťa Pokorný,
Jarda Mynář, Jan Smejkal přijal
nabídku našich kamarádů a strávil
v této malebné vesničce příjemné
sportovní odpoledne a ještě příjemnější večer v myslivecké chatě.
Zápas začali hosté náporem, ale
stejně jako v neděli náš A tým jsme
po dvou rychlých brejcích domácího
týmu prohrávali 2:0. Tento špatný
úvod se na nás podepsal, a tak celý
první poločas byli domácí lepší. Do
kabin šli zaslouženě s výsledkem
2:0. Po přestávce se ale karta obrá-

tila. Staří páni z Velkého Meziříčí
si vzpomněli, jak se hraje fotbal,
zpřesnili hru a díky snížení aktivity
domácího týmu postupně soupeře
zatlačili na jeho polovinu. Z velkého množství šancí se bohužel
ujala jen střela Jardy Mynáře, a tak
po závěrečném hvizdu rozhodčího

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR
OP mužů II. třída
Rovečné – O. Bítýška 0:1 (0:1)
Diváků 100. Branky: Vařílek Marek; Rozhodčí: Stehlík Rudolf, Bula
Nikola, Večeřa Pavel
Bory – D. Rožínka 0:1 (0:1)
Diváků 100. Branky: Kovalčík Kamil; Rozhodčí: Liška Jiří, Dvořák
Ondřej, Teplý Radek; ŽK: 2:2
Vír – Bobrová 1:1 (1:1)
Diváků 150. Branky: Škrabal Ro-

bert – Dvořák Petr; Rozhodčí:
Rotkovský Petr, Soukup Jiří, Soukupová Věra; ŽK: 1:2
Nová Ves B – Svratka 1:0 (1:0)
Diváků 100. Rozhodčí: Beneš Jiří,
Večeřa Pavel, Budín Jan; ŽK: 2:2
V. Bíteš B – Ujčov 3:1 (1:0)
Diváků 50. Branky: Škorpík Michal
2, Dufek Milan – Mitáš Pavel; Rozhodčí: Sýkora Jiří, Dvořák Ondřej,
Myška Roman; ŽK: 3:1

HÁZENÁ ŽACTVO
Turnaj Pardubice
Východočeská divize ml. žákyně
Sokol VM – SHK D-P Pardubice
15:19 (10:10), – Jiskra Havlíčkův
Brod 12:17 (5:9), – Žirovnice
11:12 (6:6), – Ledeč nad Sázavou
13:7 (10:2)
Úvodní soutěžní turnaj vyhrálo
pořadatelské družstvo. Náš silně
omlazený celek dokázal být překvapivě rovnocenným partnerem ve
všech utkáních. Družstvo se opíralo
o výborný výkon brankářky Jarmily
Šabacké, střelecké schopnosti Agáty
Uchytilové, Kateřiny Záviškové a zejména bojovný duch celého týmu.
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchytilová Agáta (28), Závišková Kateřina
(21), Pacalová Lenka (2), Pavlíčková
Tereza, Singerová Klára, Buchtová
Eliška, Bíbrová Daniela. Trenérky
Dupalová, Závišková.
Východočeská divize st. žákyně
Na venkovním nisaplastovém povrchu jsme do utkání s hráčkami
Havlíčkova Brodu vstoupili aktivně
a do poloviny prvního dějství si
udržovali nejtěsnější vedení. Následně několik našich nepřesností
a chyb zkušený soupeř brankově
potrestal a pak již po zbývající hrací
dobu nepřipustil změnu ve vývoji.
Druhý souboj jsme začali aktivní
vysunutou obranou, což dokonale
zaskočilo domácí celek a již po
prvních dvaceti minutách bylo
„hotovo“. Do závěrečného duelu
jsme nastoupili v silně pozměněné
sestavě a do poločasu se „topili“
v individuálních chybách a nepřesnostech. Poločasovou domluvu si
hráčky vzaly k srdci, což bylo patrné na změně herního projevu týmu.
Ve zbývající hrací době se podařilo
vybojovat očekávané vítězství.
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův
Brod 17:24 (9:14), – SHK D-P
Pardubice 26:13 (15:5), – Žirovnice 16:7 (5:6)
Hrály: Syptáková Veronika – Partlová Markéta (10), Bačová Soňa
(1), Doležalová Romana, Studená
Kateřina (6), Homolová Michaela
(1), Rosová Terezie (1), Kopečková
Kateřina (6), Kratochvílová Hana
(9), Koudelová Eliška (9), Vávrová
Michaela (1), Uhlířová Eva (1), Sedláčková Klára (6), Janečková Denisa (8). Trenéři Záviška, Partlová.
Jihomoravská divize ml. žáci
HK Ivančice – Sokol VM 6:6,
15:21 (6:9), nájezdy 11:10

Po vítězství v úvodním kole jsme
zajížděli na horkou půdu do Ivančic, odkud se body jen tak nevozí.
V souboji osobních obran jsme po
výrazné herní převaze ztratili bod
za remízu, když největší překážkou
bylo proměňování brankových
příležitostí. V další části souboje
pak pohledná házená okořeněná
rychlým přechodem do útoku v podání našich hráčů slavila úspěch.
Druhý poločas se účelnou obrannou
činností dařilo držet domácí hráče
v dostatečné vzdálenosti od naší
svatyně, zdařilé útočné akce pak
znamenaly zisk obou bodů.
Hráli: Macoun Filip – Janíček
Martin (13), Blaha Tomáš (5), Drápela Vojtěch (3), Stupka Tomáš (3),
Svoboda Filip (3), Ambrož Michael,
Pažourek Tomáš, Šroler Dominik,
Buchta Dominik. Trenér Martin
Janíček.
Jihomoravská divize st. žáci
HK Ivančice – Sokol VM 35:36
(19:17)
Špatný výkon z minulého domácího
zápasu se projevil i na vstupu do
souboje s loňským vítězem soutěže.
Mizerná obrana a řada ztracených
míčů v útoku byly patrné již po osmi
minutách hry na světelné tabuli, kde
svítil brankový stav 8:1. Domácí
hráče odevzdanost našich hodně
namlsala a začali nevynuceně chybovat. V následujících minutách
jsme se dostali do několika brejků
a do poločasového signálu se podařilo zarputilostí snížit na přijatelný
dvougólový rozdíl. Přestávka a trenérská domluva daly týmu nový
impuls. Vstup do druhého dějství
vyšel na výbornou a ve 32. minutě
jsme se poprvé dostali do vedení.
Následně se hrála otevřená partie,
kdy se oba kolektivy střídaly ve
vedení. V dramatickém závěru se
podařilo odskočit na dvoubrankový
rozdíl a v posledních sekundách
odolat soupeřově osobní obraně.
Vítězství bylo zcela zasloužené,
výborně si vedla zejména čtveřice
mladších žáků Martin Janíček, Tomáš Stupka, Tomáš Blaha a dobře
chytající Vojtěch Drápela.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš
David (11), Veselý Jan (10), Janíček
Martin (5), Stupka Tomáš (5), Blaha
Tomáš (2), Fiala Martin (2), Lečbych Jan (1), Macoun Filip, Klapal
Vojtěch, Ambrož Michael, Svoboda
Filip. Trenér Martin Janíček. -záv-

se mohli domácí radovat z první
vzájemné výhry.
Po utkání nás místní fotbalisté pozvali do útulné myslivecké chaty,
kde pro nás bylo připraveno vynikající pohoštění, stoly se prohýbaly
pod zabijačkovými pochoutkami,
pivo a vynikající slivovice tekly

proudem a nakonec došlo i na čerstvý burčák. A tak se nelze divit, že
někteří dorazili do Velkého Meziříčí až v neděli v brzkých ranních
hodinách. Nezbývá než kamarádům
a jejich partnerkám z Ostrožské
Lhoty poděkovat a těšit se na další
setkání.
-myn-

Bystřice B – Nedvědice 2:4 (2:2)
Diváků 100. Branky: Andrejs Lukáš, Čech David – Havíř Petr, Pospíšil Jan, Prudký Zdeněk, Doušek
Jakub; Rozhodčí: Stratený Michal,
Novák Vladimír, Harvánková Iveta;
ŽK: 2:0
Radostín – Rad. Svratka
1:1 (0:1)
Diváků 150. Branky: Kovář Roman
– Janů Jiří; Rozhodčí: Šedivý, Mikyna Jaroslav, Rosický Jakub
Zdroj: www.fotbal.cz

1. Radostín
2. Bobrová
3. Nedvědice
4. Bory
5. Rad. Svratka
6. Bystřice B
7. D. Rožínka
8. Nová Ves B
9. O. Bítýška
10. Vír
11. Svratka
12. Ujčov
13. V. Bíteš B
14. Rovečné

LYŽOVÁNÍ
V čase přípravy a trénování na
zimní sezonu se uskutečnily o uplynulém víkendu první dva závody již
VIII. ročníku Lyžařského poháru
Vysočiny (tento pohár se skládá ze
4 podzimních přípravných závodů
v běhu a ze 6 závodů na lyžích – 5×
obří slalom a 1× běžky). Na oba se
vydala i početná skupina závodníků
ze Ski klubu Velké Meziříčí. Prv-
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ním byl již tradičně přespolní běh
v Kožichovicích u Třebíče a druhý
se konal na Jalovci u Čichova, kde
se závodilo v běhu slalomem. Na
obou závodech se našim dařilo a tak
si dovezli 19 medailí. Podrobné
výsledky najdete na stránkách
www.skivm.cz, kde je i pozvánka
a propozice na další dva závody,
které se uskuteční 2. října na Fajtově kopci.
-id-

Foto: archiv ski klubu
SDH Mostiště a OSH ČMS Žďár nad Sázavou
si vás 2. října 2010 dovolují pozvat na

podzimní kolo
soutěže mladých hasičů

PLAMEN.

Začátek od 8.00 na hřišti v Mostištích.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
So 25. 9.
14.30–16.00
Ne 26. 9.
13.45–15.15
Po 27. 9.
10.00–11.30
St 29. 9.
10.00–11.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Číslo 33 22. září 2010

FOTBAL
MSD sk. D
Vyškov – FC VM 1:1 (0:1)
Střelci: Hodinář (90.) – L. Němec
(15.). Rozhodčí: Caletka – Krpec,
Dubravský, DS Dolek, ž. k. Z. Mucha (48.), F. Pokorný (56.), bez
č. k. Diváků 200. Sestava FC VM:
Chalupa – Z. Mucha, P. Mucha,
Hort, J. Krejčí – Dufek, L. Němec, Berka, Netrda – F. Pokorný
(80. E. Smejkal), Veselý (61. Beran,
88. Z. Večeřa).
Hned v úvodních minutách kopali
domácí tři rohové kopy, jenže
bez jakéhokoli užitku. Hostům se
v následujících minutách podařilo
aktivitu Rostexu eliminovat a byli
to oni, kteří začali udávat tón hry.
Neustálým napadáním rozehrávky
Vyškova a důsledným pokrytím
středu hřiště vyvedli svého soupeře
z konceptu a začali hrozit nepříjemnými protiútoky. Při jednom z nich
taženým po levé straně byl v 15.
min. faulován J. Krejčí. Netrdův ostrý centr odvrátila obrana domácích
pouze k nabíhajícímu L. Němcovi,
který nechytatelným volejem poslal
svůj celek do důležitého vedení.
Čtyři minuty nato měla rychlá
kombinace s hlavními protagonisty Netrdou a F. Pokorným rovněž
gólovou příchuť. Netrdův míč
však Pokorný netrefil podle svých
představ, a ten se štěstím skončil
v rukavicích vyškovského gólmana. Po Netrdově dalším tr. kopu
pálil J. Krejčí hned z první mimo
a vzápětí po Veselého dlouhém
autu na úrovni šestnáctky, šla hlava
domácí obraně kolem, nota bene
když na další centr do pok. území
nabíhající a zcela volný Dufek
nedosáhl. Z následného protiútoku
sice domácí zakončovali hlavou,
jenže slabě a daleko vedle. V 31.
min. už to bylo ze strany Vyškova
nebezpečnější, když byli u míče ve
výskoku první, mezi tři tyče se ale
znovu nevešli. To nájezdy Velmezu
byly mnohem nebezpečnější. Potvrdila to i 38. min., kdy L. Němec
vybojoval na půlicí čáře míč a bez
váhání vyslal do průniku Netrdu.
Ten si elegantně přehodil svého
strážce, vnikl do šestnáctky a ke
škodě hostů jedovatou střelou lehce
minul levý horní roh. I samostatná
akce Dufka krátce po pauze, kdy
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obelstil dva atakující protihráče,
vypadala hodně slibně. Ve vápně se
ale nenacházel nikdo v červeném,
kdo by jeho centr usměrnil do sítě,
a tak z toho hosté vytěžili jen roh.
O čtyři minuty později F. Pokorný
zadákům Vyškova sebral míč, šel
s ním nebojácně do vápna, jenže
nepostřehl zprava nabíhajícího,
opět zcela volného Duf ka, a tak
z toho zase nic nebylo. To už se ale
začal domácím dařit rychlý přechod
z obrany do útoku a střed hřiště už
Velmezu nepatřil zdaleka tak jako
úvodním dějství. Podvakrát, v 64.
a v 69. min. se Vyškovským podařilo rychlou kombinací proniknout až
do vápna Velmezu a jen vychýlená
muška zachránila Chalupovu branku od pohromy. V následujících
minutách už hráli domácí vabank
a s větrem v zádech zatlačili Velmez na jeho polovinu. Nakopávané
míče však hosté vcelku bez úhony
odvraceli až na osudnou 90. min.
Po levé straně se už poněkolikáté
otevřel domácím prostor a tentokrát
tuto nabídku beze zbytku využili.
Z. Mucha už nestačil zabránit následnému centru, míč propadl až
k vyškovskému Hodinářovi, a ten
s velkou dávkou štěstí vybojoval
pro svůj tým už téměř ztracený bod.
Slova trenéra M. Volfa po zápase:
„Utkání se mi hodnotí těžce. Přijít
o výhru v poslední minutě je škoda,
navíc když je tak vyrovnaná tabulka. Oproti minulému utkání jsme
hráli dobře i dozadu. S naší hrou
si domácí nevěděli po celé utkání
rady, a proto se snažili dostat k naší
brance alespoň nákopy na útočníky.
V závěru měli tlak, protože hráli na
risk a díky důrazu v poslední minutě
se dočkali alespoň vyrovnání.“
-ber1. Konice
2. RSM Hodonín
3. Třebíč
4. Blansko
5. Sparta Brno
6. Velké Meziříčí
7. Žďár n. Sáz.
8. Rosice
9. Pelhřimov
10. Vyškov
11. Vikt. Otrokovice
12. Uherský Brod
13. Napajedla
14. Vrchovina
15. Tasovice
16. DOSTA Bystrc
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FC Velké Meziříčí

V příštím kole, tj. 26. 9. se na meziříčském trávníku na Tržišti představí nováček soutěže Sparta Brno. Začíná se v obvyklých 10.15.

BENFIKA
I. A tř. sk. B
Slavoj Pezag Třešť – FC VM
B 0:0
Sestava hostí: Simandl – Netolický, Souček, Halámek, O. Mucha
– Smejkal (55. Kafka), Pól (80. Kaminaras), Jedlička, Bouček – Vítek,
Ďurica. Rozhodčí: Sýkora – Denev,
Beneš Jar.
Od úvodních minut se na rozlehlém
hřišti v Třešti odehrávala šachová
partie dvou dobře bránících mužstev. Oba dva soupeři si v prvním
poločase nedokázali vypracovat
jedinou šanci „ze hry“, a tak byly
nejnebezpečnějším ohrožením
obou branek standardní situace,
které však jejich strážci dokázali
spolehlivě eliminovat.
Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil, v první nadějné příležitosti
se po centru ocitl Vítek, hlavičkoval
ale vedle. Posléze si domácí vytvořili postupně přeci jen územní
převahu, z níž na jednu stranu
rezultovala jediná stoprocentní
šance utkání, v níž domácí Krejčí
nastřelil z malého vápna boční síť
branky Benfiky, na stranu druhou
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Medailové žně na Prague Open
Cel kem 8 závod n í k ů z t ý mu
AWC Vysočina se vypravilo na
úvodní soutěž ročníku 2010/2011
v armwrestlingu, 4 borci z klubové
části ve Velkém Meziříčí, po dvou
z Třebíče a Jihlavy.
Soutěž se konala netradičně pod
širým nebem, ve velmi atraktivní
lokalitě v těsné blízkosti Karlova
mostu, konkrétně na lodi kotvící
u Kampy. Toto neobvyklé soutěžní klání v průběhu dne odvádělo
pozornost turistů od památek hlavního města a se zájmem přihlíželi
rychlým i vyrovnaným a dramatickým duelům.
Zástupci našich barev se nejprve
představili v juniorských kategoriích, kde od loňské sezony došlo
ke „generační obměně“, zkušení
závodníci přešli do mužských
kategorií a objevily se nové tváře.
Největší úspěch zaznamenal Ivo
Panáček, který v kategorii do 75 kg
dokázal zvítězit na levou ruku. Na
třetím místě mu sekundoval Jiří
Trnka, který si na pravačku o jednu
příčku polepšil, Panáček bral bronz.
Sympatické výkony pak předváděl
i Jan Mička v kategorii do 65 kg, na

medaili bohužel těsně nedosáhnul.
V mužských kategoriích se nejlépe
prosadil Tomáš Mička, který na
levou ruku zvítězil, na pravou pak
po technických chybách skončil
druhý. Chlubna a Uhlíř z Třebíče se
bohužel zastavili těsně před medailovými pozicemi a brali pomyslnou
bramborovou medaili.
Mezi ženami nás reprezentovala
Monika Slováková, připravující
se na prosincové mistrovství světa
v Las Vegas. Po vyrovnaných soubojích se ale musela sklonit před
další kvalitní závodnicí, Gabrielou
Noskovou, a spokojit se se stříbrnými medailemi. Obě tyto závodnice
již mají na svém kontě světový
mistrovský titul.
Na závěr soutěže ještě proběhla absolutní kategorie mužů bez rozdílu
vah, ve které se zadařilo Tomáši
Mičkovi, když si připsal skalp
několika těžších borců a obsadil
třetí příčku.
Celkově tedy můžeme hodnotit první soutěž v sezoně jako úspěšnou,
především nás těší první úspěchy
juniorských závodníků. Z Prahy
jsme si nakonec odvezli dohromady
9 medailí, v bodování klubů jsme po
první soutěži na 5. místě.
www.awcvysocina.cz

VOLEJBAL

začíná už koncem příštího týdne
v Itálii, Mekce volejbalu. V zemi,
Na MS do Itálie jedou i zástupci kde působí v nejvyšší soutěži A1
nejvíce reprezentantů svých zemí.
Velmezu
Mužská volejbalová reprezentace si Svoji příležitost a důvěru trenéra si
v poslední kvalifi kaci vybojovala vybojovaly i dvě známé tváře meziúčast na mistrovství světa, které říčského volejbalu. Martin Kryštof,
působící v Berlíně, který byl nominován na post libera a MUDr. Petr
Juda, jenž bude pečovat o zdraví
reprezentantů. Michal Hrazdira
se dostal do čtrnáctky nejlepších
a spolu s Vladimírem Sobotkou
bude připraven pro případné doplnění dvanáctky, pokud by ze
zdravotních důvodů někdo vypadl.
Šampionátu se zúčastní 24 celků,
naši reprezentanti mají ve skupině
Francii (25. 9.), Čínu (26. 9.) a Bulharsko (27. 9.). Ze skupiny postupují
nejlepší tři celky. Takže držte palce
nejenom těm jmenovaným. -konVolejbal Spartak
Již tuto sobotu zahajují svoji sezonu (jedenáctou) extraligoví junioři
Spartaku Velké Meziříčí. Prvním soupeřem jim bude DHL Ostrava,
hraje se jako obvykle v tělocvičně u kostela a začátky zápasů jsou
rovněž tradiční – dopoledne v 10, odpoledne ve 14 hodin.
-kon-

HÁZENÁ

než házená. Domácí tým odskočil
až na šestibrankový rozdíl (19:13)
a v dalších minutách již i přes naši
evidentní snahu nedovolil změnu
ve vývoji (20:17, 27:24). Náš celek
se trápil v obranné fázi. Na tvrdou
hru soupeře a shovívavý postoj
arbitrů doplatil, když v desáté minutě druhého poločasu musela pro
zranění hlavy odstoupit Monika
Kratochvílová, která pak následně
pro podezření na otřes mozku
musela být hospitalizována v ostravské nemocnici. Přejeme jí touto
cestou brzké uzdravení a návrat
na palubovky. 7 m – hody 5/4/:4/4,
vyloučení 6:3.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková
Veronika – Kratochvílová Hana
(4/1), Partlová Markéta (7), Kratochvílová Monika (6/2), Studená
Kateřina (2), Necidová Kristýna (1),
Nechvátalová Natálie (4), Rosová
Terezie, Sedláčková Klára. Trenéři
Záviška, Partlová.
-záv-

Dorostenky nestačily na Zábřeh,
výborně si vedli mladší a starší
žáci, žačky vstoupily do soutěží se
střídavými úspěchy.
I. liga mladší dorostenky
Ostrava Zábřeh – Sokol VM
32:24 (14:12)
Od úvodních minut souboje jsme
se prosazovali nápaditou útočnou
hrou, kterou se dařilo překonávat
hodně prostupnou obranu Ostravských. Výborný vstup do utkání jakoby náš mladičký celek psychicky
příliš namlsal (4:7, 7:9). S přibývajícími minutami jsme začali nezvykle
často chybovat v rozehrávce, utápěli se v individuálních chybách
a zejména se nedokázali vypořádat
se soupeřovou silovou hrou přes dva
pivoty. Přesto se až do poločasu
Ivo Panáček vítězí ve finále (vpravo).
Foto: archiv Armwrestling Vysočina dařilo držet v dosahu i přes oboustranně hodně tvrdou hru. Po změně
stran pokračovala více přetlačovaná
a vítězům předali na čtyři stovky
medailových sad, protože mladí
Házená v hale za Světlou:
atleti závodili v rámci svých ročníMistrovství ČR žactva
sobota 25. září 10.00 mladší žáci Juliánov, 11.15 starší žáci Juliánov,
O víkendu 11. a 12. září proběh- ků 1999–1995. Tento ročník se řadí
13.00 II. liga mladší dorostenci Kostelec na Hané, 15.00 II. liga
lo v Praze na stadionu v Edenu mezi největší mítinky v Evropě.
muži Havlíčkův Brod, 17.00 Jihomoravská liga muži B Bohunice B
Mistrovství ČR žáků a žákyň na V rámci těchto her startovalo 9
úterý 28. září 11.00 mladší žáci Bohunice, 12.15 starší žáci Bomeziříčských atletů. Nejúspěšnějdráze.
hunice, 15.00 2. kolo Českého poháru žen SCM Zora Olomouc
Náš oddíl reprezentovali Jakub šími byli Jakub Havlíček (4. místo
Havlíček, Martin Perutka a Iva ve vrhu koulí – 13,32 m), Agáta
Uchytilová (5. místo míček – 37,74
Závišková.
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Do finále se probojovali Jakub m a 7. místo v běhu na 600 m –
Nikodým (30. Štourač) – Střecha,
Havlíček, který ve svém osobním 1:59,22), Radek Švihálek (8. místo
výkonu (13,89 m) obsadil ve vrhu ve sprintu na 60 m – 8,03 s a ve HHK VM – HC Spartak Velká Rosendorfský, Šerý, Štěpánek,
Suk, Barák – Krča, Troščák, Nokoulí 6. místo a Martin Perutka, skoku do dálky – 4,84 m) a Hana Bíteš 12:7 (6:1, 3:4, 3:2)
který v překážkovém běhu na 100 m Kratochvílová (8. místo ve vrhu Střelci: 3. Troščák, 4. Krča (Troš- vák – Vlašín, Chlubna, Nedoma –
čák), 7. Novák (Střecha, Troš- Janák, Burian, Kochánek. Sestava
koulí – 9,04 m).
obsadil 8. místo časem 14,85 s.
Iva Závišková do finálových bojů Závody atletických přípravek ve čák), 11. Troščák (Krča, Novák), HC Spartak Velká Bíteš: Chadim
11. Chlubna (Kochánek, Vlašín), (11. Škoda) – Benda, Koutný, Hekl,
Velkém Meziříčí
v hodu oštěpem nepostoupila a patří
Ve čtvrtek 23. 9. proběhne od 13. Kochánek (Rosendorfský), Šoukal, Polívka, Kožár, Bláha,
jí 10. místo.
V. ročník Evropských dětských 16 hodin na atletickém oválu 21. Krča (Rosendorfský), 27. Chlub- Císař, Drdla, Šidák, Lerch, Mička,
u ZŠ Školní poslední závod ze na, 51. Burian (Chlubna), 51. No- Rozmahel, Urbánek. Rozhodčí:
atletických her
Od 14. do 15. 9. se Olomouc stala seriálu Krajského přeboru atle- vák, 58. Vlašín – 3. Šidák (Drdla), Maloušek – Kavina, Pospíšil.
centrem dění evropských atletic- tických přípravek (děti ročník 25. Bláha (Kožár), 29. Císař (Bláha), Vyloučení: 11:10. Využití: 3:3,
32. Drdla (Kožár, Koutný), 37. Ši- v oslabení 0:1. Střely na branku:
kých talentů. Závody European kids 1999–2004).
athletic games přilákaly na start Závodit mohou i děti, které nejsou dák (Benda), 42. Kožár (Císař), 39:22. Diváci: 127.
-hhkna sedm stovek mladých talentů členy atletického oddílu. Registrace 56. Drdla (Šidák).
z deseti států Evropy. Organizátoři malých atletů do 15 hodin přímo na
-villmuseli zvládnout na tři tisíce startů stadionu.
Program přípravy HHK na tento týden:
V sobotu sehraje v přípravě A mužstvo mužů Horáckého hokejového klubu další utkání. Soupeřem mu bude tým HC Moravské
Atletický oddíl TJ SOKOL Velké Meziříčí
Budějovice 2005, které několik sezon patří ke špici krajské ligy
zve šikovné děti do svých řad.
Jižní Moravy a Zlínska. V pořadí druhé přípravné utkání začíná
Tréninky na hřišti nebo v tělocvičně ZŠ Školní pro děti ve věku
v sobotu 25. října v 17.30 na zimním stadionu Velké Meziříčí.
5–10 let ve čtvrtek od 15.30 do 17 hodin, 11 a starší v pondělí od
17 do 18.30 (v zimě od 18.30 do 20) a ve čtvrtek od 17 do 18.30.
Podrobnější informace na web stránkách www.atletikavelmez.ic.cz.
Hledáme fotbalové talenty
Naše přípravka zve do svých řad všechny chlapce a děvčata,
kteří chtějí hrát fotbal. Zájemci mohou přijít na některý z našich
tréninků, které se konají pravidelně každé úterý a čtvrtek na stadiOddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve do svých
onu U Tržiště vždy od 15.30 hodin. Rodiče, přiveďte své ratolesti,
řad chlapce a děvčata narozené 1995–2002 se zájmem o pohyb.
pohyb je zdravější než vysedávání u televize nebo u počítače.
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve sportovní
Info na tel. čísle: 737 320 599, Zdeněk Veselý
hale za Světlou.

ATLETIKA

HOKEJ

ovšem přišla nadějná přečíslení hostí – v jednom případě však Bouček
zakončoval „ragbyovým“ pokusem
z uctivé vzdálenosti, podruhé řešil
situaci 4 na 1 těžkým centrem
přes obránce místo jednoduchého
posunutí do strany. Hosté nakonec
branku dali, Ďuricovu radost však
zkazil praporek pomezního sudího.
Domácí se zase o chvíli později
zuřivě dožadovali penalty, když
Mucha čistým skluzem zastavil ve
„velkém čtverci“ unikajícího Krejčího. V závěru tak přišly opět ke slovu
standardní situace, zejména před Simandlovou brankou se zle blýskalo,
ale neuhodilo. Body se tak po taktické bitvě zaslouženě dělily. -kre1. Čáslavice-Sádek
7
2. Přibyslavice
7
3. Bohdalov
7
4. Náměšť n. O.-Vícenice 7
5. Hartvíkovice
7
6. Kouty
6
7. Rapotice
6
8. V. Meziříčí B
6
9. Rantířov
6
10. Stonařov
7
11. Třešť
7
12. Křoví
7
13. Bedřichov
6
14. Budišov-Nárameč
6

ARMWRESTLING
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2

VELKOMEZIØÍÈSKO® Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlastník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK

ČR E 11 305. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky, sport. Simona Fňukalová (zástup za MD): inzerce. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí,
redakční tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba v redakci: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků,
u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Příjem inzerce přímo v redakci nebo e-mailem. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne.

