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AKČNÍ NABÍDKA
Panasonic TX-P37C2 plazma 94 cm, DVB-T 11.990 10.990 Kč
Panasonic DVD-S38 DVD přehrávač, DivX  1.490 1.250 Kč
Panasonic DMC-TZ10 foto, 12× zoom, HD video  8.490 7.490 Kč

Dále nabízíme široký sortiment SET-TOP boxů a satelitní techniky. Ceny 
kompletů od 2.990 Kč, základní instalace 600 Kč.

On-line aktivace balíčků MULTI od SKYLINK na prodejně

Úspěšně se rozvíjející fi rma
na výrobu speciálních rotačních
nástrojů ze slinutých karbidů
se sídlem ve Velkém Meziříčí hledá:

OPERÁTORA CNC
5OSÉ NÁSTROJOVÉ BRUSKY
Požadujeme:
 – SŠ ve strojírenském oboru
 – třísměnný provoz
 – spolehlivost, zodpovědnost
Znalosti CNC obrábění, event. ostření nástrojů vítány.

Nabízíme:
 – atraktivní fi nanční ohodnocení
 – práci s moderním technologickým vybavením
 – zázemí mladého kolektivu
 – nástup možný ihned

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na:
zamestnani@rotana.cz

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.

Dnes
Rozšířené číslo 

s volební 
přílohou 

fotogalerie 
kandidátů 
● v 15.30 hodin odložené 

utkání

FC VM muži A
se Spartou
Brno.

● v 17 hodin začíná

cirkus
JO-JOO,
který hostuje ve Velkém 
Meziříčí až do 10. října
Více na straně 3

● v 19.30 historické drama ze 
starověkého Egypta

Agora,
kino Jupiter club 

Neděle 10. října v 10 hodin ve 
výstavní síni Jupiter clubu

vernisáž výstavy ilustrátora 
a grafi ka

Josefa
Kremláčka.

Více na straně 10

Neděle 10. října v 18 hodin ve 
Špitálku

Vzpomínkový večer
Pocta
Janu 

Zahradníčkovi
k 50. výročí úmrtí.
Více na straně 4 a 9

Připravily 
Simona Fňukalová a Iva Horká 

Drakiáda se po roce vrátila. 
Konal se 16. ročník

Po roční odmlce se znovu na Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí vrátila 
oblíbená drakiáda. Kvůli vydatnému dešti, který způsobil podmáčení 
louky, musela být přeložena z 26. září na 3. října. Letos se tedy konal 
její šestnáctý ročník. Ten jako již tradičně pořádali místní podnikatelé 
s domem dětí a mládeže ve spolupráci s mediálními partnery, mezi něž 
patřil i týdeník Velkomeziříčsko. „Chtěli jsme pořádání drakiády skončit 
s jejím patnáctým ročníkem. Po něm totiž nebyl ze strany podnikatelů 
zájem o další pokračování. Ale protože jsme se setkali s kritikou, rozhodli 
jsme se, že ji opět uděláme,“ vysvětlil jeden z hlavních organizátorů Josef 
Komínek, místostarosta města.

O nejlépe létajícího a nejhezčího draka soutěžilo celkem 134 přihlá-
šených, a to opět ve čtyřech kategoriích. Nejmenší děti do sedmi let se 
svými rodiči, starší děti od 8 do 11 let, dále od 12 do 15 let a poslední 
kategorie byla otevřená. Tam se zařadili soutěžící starší šestnácti let. 
Porota pak přiřkla vítězství v první kategorii Kateřině Mladé z Velkého 
Meziříčí, ve druhé Tereze Drápelové z Olší nad Oslavou, ve třetí Kateřině 
Milotové z Jabloňova a ve čtvrté Vítu Hadrabovi st. z Hartvíkovic. Sou-
těžící jsou rok od roku vynalézavější a téměř v každém ročníku se najde 
nějaká novinka či vylepšení. Letos například překvapil osmiletý Milan 
Dobrovolný z Velkého Meziříčí, který svého draka pouštěl na rybářské 
udici. „Na chytání ryb už ji nepoužíváme, tak nás napadlo ji využít jinak. 
A zjistili jsme, že je to pohodlnější,“ dodal jeho otec. Ten mu navíc draka 
přivezl z daleké země, přímo od Čínské zdi.

Kdo zrovna nepouštěl draka, mohl se pobavit s moderátory Rádia 
Vysočina, ukázkami agility, kde se předvedlo několik pejsků včetně 
černého pudla, anebo se zaposlouchat do písní dívčí kapely A.T.P., která 
hrála na hlavním pódiu. Country skupinu Stetson, jež patří ke stálicím této 
akce, mohli posluchači slyšet na pódiu u skibaru. Tam byla k vidění také 
výstavka fotografi í z činnosti skiklubu. Kromě toho byl puštěn lyžařský 
vlek, který vyvážel nahoru ty, jež se vozili z kopce na trojkolkách. Pro 
nejmenší děti byl připraven skákací hrad, v němž se mohly vydovádět. 
Těm jediným asi nebyla v chladném a větrném odpoledni zima. Dospělí 
se tedy hřáli teplými nápoji nebo opečenou klobáskou, třeba na ohni, který 
hořel na loučce pod chatou.                               Výsledky najdete na straně 3.

Iva Horká

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z počíta-
če než papírové noviny? Objed-
nejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě. Zašlete 
požadavek do naší redakce (vel-
komeziricsko@velkomeziricsko.
cz), kde bude vyřízen. Týdeník 
v pdf vám bude zasílán na vaši 
e-mailovou adresu. Jeho cena 
je 6 Kč. Více na tel.: 566 782 009 
739 100 979.

Osmiletý Milan Dobrovolný pouštěl svého draka, kterého mu otec 
přivezl z Číny, na rybářské udici.                          Foto: Iva Horká

Městské zastupitelstvo Velkého 
Meziříčí se sešlo na svém posledním 
jednání v tomto volebním období. 
Ke svým hlasovacím zařízením 
zasedli v úterý 21. září 2010 jako 
obvykle v koncertním sále Jupiter 
clubu. O tom, kdo je vystřídá na 
další čtyři roky, rozhodnou voliči 
ve dnech 15.–16. října 2010 při 
komunálních volbách. Ustavující 
zasedání nového, opět třiadvace-
tičlenného zastupitelstva by mělo 
proběhnout 9. listopadu 2010. To je 
trochu změna oproti dřívějšku, kdy 
bylo ustavující zasedání svoláno již 
asi týden po volbách. Spolu s dalšími 
ji přinesla novela zákona o volbách.

Zastupitelé na posledním zasedá-
ní projednali osm bodů programu, 
mimo jiné rozhodli třeba o prodeji 
městských pozemků, schválili roz-
počtová opatření, i návrh na další 
způsob uložení volných fi nančních 
prostředků města. Další usnesení 
přijali ve věci předfinancování 
projektů z Evropské unie a od-
souhlasili vyhlášku města Velké 
Meziříčí o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení 
povolené ministerstvem fi nancí. Po 
diskuzi starosta František Bradáč 
poděkoval zastupitelům za jejich 
práci. „Významných událostí během 
tohoto volebního období bylo dost 
– například návštěva prezidenta 
republiky, oslavy šestistého výročí 
města, ale i ty méně příjemné, jako 

Zastupitelé se rozloučili 
s uplynulým volebním obdobím

třeba rekonstrukce centrální ulice 
Novosady,“ vyjmenoval ty zásadní 
akce starosta a zhodnotil, že po 
celou dobu zastupitelstvo fungo-
valo dobře, bylo konstruktivní. 
V podobném duchu pak zastupitelé 
zhodnotili i práci starosty.

Stávající zastupitelstvo vzešlo 
z říjnových komunálních voleb 
v roce 2006. Od té doby až dosud 
se sešlo celkem osmadvacetkrát. 
Přijalo tedy osmadvacet usnesení, 
každé o několika jednotlivých 
bodech. Ze všech třiadvaceti za-

stupitelů měli stoprocentní účast 
na všech osmadvaceti jednáních 
čtyři z nich, a to František Bra-
dáč (KDU-ČSL), Radovan Necid 
(ODS), Libor Smejkal (Naše 
Meziříčí. Město a okolí. Str. dem. 
socialismu a NK – nezávislí) a Jiří 
Zelníček (ČSSD – bez pol. přísl.). 
Na jediném jednání chyběli Josef 
Komínek (ČSSD), Karel Lancman 
(KSČM – bez pol. přísl.), Vilém 
Lavický (ODS), Pavel Pešek (KDU-
ČSL) a Karel Sobotka (ČSSD 
– bez pol. přísl.).     (Pokr. str. 2.)

Zastupitelé na svém posledním jednání v tomto volebním období.                        Foto: Martina Strnadová

BMX
show

■  cyklistický závod pro všechny   
 věkové kategorie
■  od 17.00 pásmo fi lmových pohádek   
 pro děti v kinosále J-clubu

Náměstí

15.00

profi  BMX/Flatland

Martin Dražil

BIKETRIALOVÁ EXHIBICE
dvojnásobný mistr republiky

Miloš Zavadil
pětinásobný mistr světa 

Vašek Kolář

Rozhýbejme se!

vezměte svá kola, děti, pejsky 

a dobrou náladu. Pro každého 

účastníka malá cena, pro 

vítěze překvapení!



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 35 6. října 2010 strana 2

Poděkování za práci ve voleb-
ním období 2006-2010

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem předsedům a členům 
komisí pro místní správu v místních částech Hrbov, Svařenov, 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou za 
jejich vykonanou práci v tomto volebním období. Velkou měrou se 
podíleli na rozkvětu a rozvoji svých obcí. Tuto činnost vykonávali 
vedle svých zaměstnání ve svém volném čase, za což jim patří po-
děkování a uznání.
Dále bych chtěl poděkovat předsedům a členům fi nančního a kont-
rolního výboru a předsedům a členům všech komisí Rady města za 
jejich vykonanou práci v tomto volebním období.
Přeji všem do dalších let pevné zdraví, spokojenost a pohodu. A těm, 
kteří budou v této práci dále pokračovat, přeji hodně úspěchů.

Josef Komínek, místostarosta města Velké Meziříčí

Po tragické události v druhé polovině srpna letošního roku odeslal 
starosta města na Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) žádost o pro-
věření možností a zajištění takových opatření, která by v budoucnu dalším 
tragickým událostem na dálničním mostě Vysočina zamezila. Zda bude 
žádosti vyhověno, zatím stále není jasné.

„Dálniční most byl postaven v sedmdesátých letech minulého století. 
Od té doby zde ukončilo svůj život asi patnáct osob. Myslím si, že bychom 
měli udělat vše proto, aby se nic takového již neopakovalo,“ zdůrazňuje 
starosta města František Bradáč.

Dle slov Jiřího Švorce, generálního ředitele ŘSD ČR, by vybudování 
zábran k zábradlí mostu znamenalo zatížení mostní konstrukce, a to by 
vyžadovalo zpracování dokumentace s posouzením únosnosti a zajištění 
fi nančních prostředků na celou přípravu a realizaci. ŘSD ČR byl v sou-
časné době předán projekt na opravu asi dvaceti procent zábradlí tohoto 
mostu, které je údajně ve špatném stavu. Bylo by tedy nezbytné posoudit 
i únosnost zábradlí v celé délce a nelze vyloučit, že by byla nutná jeho 
rekonstrukce. Na závěr ještě Jiří Švorc podotýká, že v této době dochází 
k razantnímu krácení prostředků na výstavbu a opravy dálnic.
Ředitelství silnic a dálnic ČR předal celou věc závodu ŘSD Brno, 

který zde zajišťuje majetkovou správu, k zajištění posouzení a zpracování 
návrhu na opatření s odhadem nákladů na případnou realizaci.

Budou na dálničním mostě Vysočina 
vybudovány zábrany?

Město spustilo nové webové stránky
Od konce srpna je město Velké Meziříčí na facebooku. Nyní spustilo 

nové internetové stránky. Podívejte se na www.mestovm.cz. Po měsíčním 
testovacím provozu spustilo město Velké Meziříčí nový web. Má moderní 
design, je dobře strukturovaný, tudíž pro občana přehlednější a nabízí 
nové možnosti jako například virtuální prohlídku města. Naopak v něm 
ale již nenajdete katalog fi rem, který byl pro malý zájem podnikatelů 
nahrazen Evropskou databankou. Údaje podnikatelů se ale neztratí. Má 
je k dispozici informační centrum.

Hned na úvodní stránce webu najdete kontaktní informace na všechny 
pracovníky úřadu, informace o městě, městských institucích, celá sekce 
je věnovaná volnému času a sportu, neméně významné jsou praktické 
informace, kde jsou umístěny informace týkající se cestovních dokladů, 
technických služeb nebo uzavírek. Nebudete-li chtít čekat fronty při 
vyřizování cestovních dokladů, občanských průkazů, CzechPOINTu, 
nebo jiných agend, které jsou vyřizovány v nové budově radnice (histo-
ricky budova spořitelny), můžete využít vyvolávací systém, který je také 
umístněn na úvodní stránce webu a k přepážce se objednat na vámi určený 
čas. Na novém webu se podíleli někteří pracovníci radnice ve spolupráci 
s fi rmou xArt.cz. Věříme, že se vám nové stránky budou líbit. V případě 
dotazů, námětů či připomínek k novému webu, neváhejte kontaktovat 
pracovnici veřejných vztahů městského úřadu, tel.: 566 781 034.

Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Uzavírka
Silnice a místní komunika-
ce do obce Baliny (užívaná 
v současné době k objíždění 
uzavřené silnice II/360 mezi 
Oslavicí a Oslavičkou) bude 
z důvodu havárie opěrné zdi 
v obci uzavřena pro všechna 
motorová vozidla s výjimkou 
dopravní obsluhy.
Od 23. 9. 2010 do 31. 10. 2010 
(termín bude upřesněn).

-MěÚ VM-

Zastupitelé se rozloučili s uplynulým 
volebním obdobím

(Pokračování ze strany 1.) Se třemi 
absencemi se hlasování účastnili 
Miroslav Jágrik (ČSSD – bez pol. 
přísl.), Ivo Kaštan (ODS), Jiří Mich-
líček (ODS) a Ivo Šulc (Nezávislí 
– bez pol. přísl.). Čtyřikrát chyběl 

Karel Bartoš (KSČM), pětkrát Jiří 
Kaše (Sdružení nezávislých a SNK 
Evropští demokraté – bez pol. přísl.), 
Jaroslav Koudelka (KSČM) a šest-
krát Ivana Bíbrová (Nezávislí – bez 
pol. přísl.). Pětasedmdesátiprocentní 

účast měl Aleš Janoušek (KDU-ČSL 
– bez pol. přísl.), o další absenci horší 
(71 %) Petr Juda (ODS), Zdeněk Ko-
nečný (Sdružení nezávislých a SNK 
Evropští demokraté – bez pol. přísl.) 
a Alena Vodová (KDU-ČSL – bez 

pol. přísl.). Dva ze zastupitelů se 
objevovali na zasedáních nejméně 
– Alois Nováček (ODS) se šedesáti-
procentní a Petr Blaťák (KDU-ČSL 
– bez pol. přísl.) pouze s padesátipro-
centní účastí.   Martina Strnadová

Kdo zasedne v obecních a městských zastupitelstvech na další čtyři 
roky, rozhodnou voliči příští týden. Komunální volby se konají v pátek 
15. a v sobotu 16. října 2010.

Ve Velkém Meziříčí se o přízeň voličů bude ucházet sedm politických 
stran a hnutí, což čítá celkem 161 kandidátů, neboť strany obsadily 
kandidátky beze zbytku (tj. třiadvacet míst, což je počet zastupitelů). Ti 
jsou z těchto stran: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí, ODS, TOP 09 
a Volba pro město. Posledně dvě jmenované jsou zcela nové.

Ze 161 letošních kandidátů je asi 67 nových, tedy těch, kteří nekan-
didovali v minulých komunálních volbách před čtyřmi lety. Asi pětice 
z nich ale již na hlasovacích lístcích fi gurovala, a to třeba v roce 2002 či 
v předchozích volbách.

Z třiadvacetičlenného zastupitelstva ve Velkém Meziříčí, které půso-
bilo ve funkčním období 2006-2010 (viz seznam níže), sedm členů nyní 
nekandiduje. Jsou to: Petr Blaťák, Zdeněk Konečný, Alois Nováček, Libor 
Smejkal, Karel Sobotka, Alena Vodová a Jiří Zelníček.

Kandidáty pro letošní komunální volby ve Velkém Meziříčí naleznete 
ve fotografi cké příloze v dnešním čísle na stranách 6, 7 a 8.

Zastupitelé města 2006–2010

Voliči se příští týden vydají k urnám. 
Vyberou nové zastupitele měst a obcí

Zastupitelé města Velké Meziříčí 
na svém posledním jednání přijali 
vyhlášku, kterou zpoplatnili kromě 
provozovaných výherních hracích 
přístrojů i jiná technická herní 
zařízení povolovaná Ministerstvem 
financí ČR. Umožňuje to novela 
zákona o místních poplatcích, která 
výrazně rozšiřuje předmět zpoplat-
nění. I po několika měsících účin-
nosti této novely se však vyskytují 
některé nejasnosti.

Podle poslední informace pra-
covníků finančního odboru vel-
komeziříčského městského úřa-
du se zpoplatnění nebude týkat 
kurzových sázek, i když i ty jsou 
ministerstvem fi nancí povolovány. 
„To je zcela aktuální informace 
ze školení o daňovém řádu a jeho 
dopadech na místní poplatky,“ 
potvrzuje Jitka Prokopová ze 
zmiňovaného odboru. Město tak 
bude vybírat poplatek pouze za 
provozované elektromechanické 
rulety, kostky, videoterminály, 
vícemístná a ostatní technická 
zařízení. „Jsou to ta, ke kterým 
člověk přijde a sám na nich hraje,“ 
doplňuje ještě J. Prokopová infor-
mace získané od vedoucí oddělení 
místních, správních a soudních 
poplatků Ministerstva fi nancí ČR 
JUDr. Zdeňky Jiráskové.

Praktická aplikace a výklad 
právních předpisů nejsou mnoh-
dy zcela jednoznačné. Samotné 
ministerstvo fi nancí proto vydalo 
k místnímu poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené 
MF metodické sdělení, které přímo 
říká: Ministerstvu fi nancí nepří-
sluší autoritativně vykládat žádný 
právní předpis, byť se dotýká jeho 
působnosti. Jediným, kdo tak může 
učinit, je soud při řešení konkrét-
ního případu.

Martina Strnadová

Bohumír Machát svůj slib z po-
čátku roku dodržel. Tehdy řekl, že 
jeho druhá kniha vyjde s určitostí 
ještě letos. A tak se také stalo. 
Titul Jak se krotí sumec je již 
v prodeji. Vyšel v nákladu desíti 
tisíc kusů, čítá šestatřicet povídek 

Na pultech je druhá Machátova kniha
Jak se krotí sumec

Bohumír Machát z Velkého Meziříčí drží v rukou nově vydanou knížku 
Jak se krotí sumec, která je právě v prodeji.                    Foto: Iva Horká

Kurzové sázky 
zpoplatněny 

nebudou

a stojí necelé dvě stovky. Jde opět 
o rybářské historky, ale nejen o ně. 
„Je to hlavně o lidech,“ míní známý 
velkomeziříčský rybář a fotbalista 
Machát, „podle recenzí kritiků má 
být údajně lepší, než ta první, ale to 
není vůbec podstatné. Tím rozhodu-

jícím činitelem vždy byl, je a bude 
názor obyčejného čtenáře. Teprve 
ten rozhodne, zda kniha byla, či 
nebyla úspěšná. Osobně zůstávám 
při zemi a k mé spokojenosti by mi 
úplně postačilo, kdyby měla u čte-
nářů alespoň poloviční ohlas jakého 
se dostalo té první.“

Soubor povídek Jak se krotí 
sumec vydává stejné nakladatel-
ství jako Machátovo první dílo 
Ministerští pstruzi a jiné rybářské 
příběhy, které bylo bleskurychle 
vyprodáno.

„Nakladatelství Erika Praha je 
prestižní, jeho majitelem je jeden 
z našich nejznámějších spisovatelů 
Jan Suchl,“ pochvaluje si spolupráci 
zdejší rodák. Ten se stal spisova-
telem vlastně náhodou. „Začal 
jsem psát povídky do odborných 
časopisů Český rybář a Kajman, 
které tam vycházely. A pak se mi 
ozvali z nakladatelství, že by měli 
zájem moje historky vydat,“ dodává 
vyučený výtahář a slibuje, že další 
rukopis hodlá předat v příštím roce. 
Třetí kniha by tak mohla podle jeho 
slov vyjít opět za dva roky.

Rybářskou tematiku opustit 
zatím nehodlá, ale do budoucna ne-
vylučuje, že napíše například sbírku 
fejetonů nebo povídání o osobnos-
tech Velkého Meziříčí. Rád by také 
spolupracoval s ilustrátory a malíři 
z našeho města. K jejich obrázkům 
by chtěl napsat příběhy o přírodě, 
rybách, ale hlavně o řekách. A tam, 
kde by šlo o humor, by rád využil 
schopností velkomeziříčského rodá-
ka, ilustrátora Jiřího Buly. Ale má 
i daleko smělejší plán – zpracovat 
kroniku zdejšího rybářského svazu, 
který si připomněl již 114 let svého 
trvání. Pamětní kniha rybářů váza-
ná v kůži spatřila světlo světa v roce 
1896, ale poslední zápis je ovšem 
z roku 1949. O dalších aktivitách 
B. Macháta čtěte také na straně 4.                             

Iva Horká

Ne všechny strany obsadily kandidátky 
beze zbytku

Ve Velké Bíteši pak kandiduje subjektů osm – ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM, ODS, Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů, Sdru-
žení nezávislých pro Velkou Bíteš, Suverenita – blok Jany Bobošíkové, 
Strana zdravého rozumu a TOP 09. Celkový počet kandidátů je 159 – 
sedm kandidátek je obsazeno na plný počet, tj. 21, a jedna (Suverenita J. 
Bobošíkové) má pouze 12 kandidátů.

Stejný počet jako ve Velkém Meziříčí, tedy sedm subjektů, jde do 
voleb také v Měříně. Jsou to čtyři strany – ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, 
ODS a tři sdružení nezávislých kandidátů (SNK). SNK Měřín a Pustina, 
SNK pro městys Měřín a SNK Balinka. Celkový počet kandidátů je 
97. Všechny strany nevyužily možnosti obsadit celou patnáctimístnou 
kandidátku, takže do celkového počtu 105 zbylo osm volných políček. 
Ta neobsadila Komunistická strana Čech a Moravy. Jejich kandidátka 
má pouze sedm uchazečů.

Křižanovští voliči si budou moci vybírat z pěti – ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM, ODS a SNK hasiči Křižanov. Celkový počet kandidátů je 62. 
Ani tady všechny strany neobsadily plný počet, tedy třináct míst, které 
má obecní zastupitelstvo. Této možnosti nevyužila ČSSD, která vyslala 
do boje o obecní křesla jenom deset kandidátů.

Jmenný seznam všech kandidátů Velké Bíteše, Měřína a Křižanova 
přineseme v příštím čísle.

Iva Horká

Bíbrová Ivana
Bradáč František
Kaše Jiří (2006–2008) (jeho, poté 
co rezignoval, nahradil Radovan 
Necid)

Komínek Josef
Necid Radovan (2009-2010)
Pešek Pavel
Šulc Ivo
Zelníček Jiří

Bartoš Karel
Bíbrová Ivana
Blaťák Petr
Bradáč František
Jágrik Miroslav
Janoušek Aleš
Juda Petr
Kaše Jiří
Kaštan Ivo
Komínek Josef
Konečný Zdeněk
Koudelka Jaroslav

Radní města 2006–2010

Lancman Karel
Lavický Vilém
Michlíček Jiří
Necid Radovan
Nováček Alois
Pešek Pavel
Smejkal Libor
Sobotka Karel
Šulc Ivo
Vodová Alena
Zelníček Jiří

Zrušení
autobusové
zastávky 

Z důvodu probíhající rekon-
strukce kanalizace bude au-
tobusová zastávka v ulici 
Bezděkov od 18. 10. 2010 do 

31. 10. 2010 zrušena. 
Děti musí v této době využít 
autobusovou zastávku v ulici 
Novosady, popř. autobusové 

nádraží. 
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Lavičky nemusí zaplatit městu úrok
Velkomeziříčští radní prominuli obci Lavičky úrok z prodlení platby za 

její žáky, kteří navštěvují zdejší základní školu. „Nejde o velkou částku, 
jen o nějakých pět tisíc korun,“ informuje starosta města František Bradáč. 
Rada podle něj brala na zřetel to, že k prodlení nedošlo úmyslně. Děti z La-
viček totiž navštěvují základní školu na Sokolovské, kde došlo v předcho-
zím období k rozsáhlým opravám. Platba za docházku jednoho žáka včetně 
školní jídelny a školní družiny se jim tak výrazně zvedla, a to z 9.057 korun 
v roce 2008 na 19.277 korun v roce 2009. „S takovým nárůstem obec při 
sestavování rozpočtu nepočítala,“ dodává ještě F. Bradáč s tím, že platbu 
zvedla hlavně nákladná oprava plynové kotelny ve škole.

Jednotlivé obce jsou povinny městu ročně přispívat stanovenou částkou 
za docházku svých žáků do některé ze škol zřizovaných městem Velké Me-
ziříčí, ať již základní či mateřské. Náklady na jednoho žáka jsou v každé 
škole jinak vysoké, protože se do nich započítávají právě i nutné opravy. 
Oproti tomu investiční náklady jdou na vrub města, coby zřizovatele.

Platba za jednoho žáka navštěvujícího například novou základní školu 
Školní je tak nižší, protože tam se zatím neopravuje na rozdíl od dvou 
starších škol.

Velkomeziříčští se proto rozhodli těmto potížím s platbami obcí před-
cházet. „Jednáme s nimi o tom, že bychom spočítali průměr třeba za tři 
roky zpětně za všechny školy. Tím pádem by v platbách nebyly takové 
výkyvy a obce by je mohly do rozpočtu lépe naplánovat. Navíc bychom 
stanovili nějaký strop, třeba deset tisíc korun,“ vysvětluje starosta a do-
dává, že většina dotčených obcí s tímto návrhem souhlasí. Nový systém 
by tak měl být již od příštího roku zaveden.

Martina Strnadová

Po dvou letech uspořádala spo-
lečnost Autoimpex Velká Bíteš 
pro své zákazníky den otevřených 
dveří. V pátek 24. a v sobotu 25. 
září pro ně byl přichystán bohatý 
program, který zahrnoval výstavu 
celé modelové řady vozidel MAN 
s různými typy nástaveb, včetně 
souprav na přepravu dlouhého 
a krátkého dříví. „Návštěvníci měli 
k dispozici také motokárovou dráhu 
a bohaté občerstvení v připraveném 
párty stanu,“ přiblížil prokurista 
fi rmy ing. Petr Horký, „předváděcí 
akce se jako sponzoři zúčastnily 
fi rmy Kuhn, Kögel, Porsche Brno, 
Doll, Reisch a Aral. Akce měla u zá-
kazníků velký úspěch, zúčastnilo se 
jí více jak 100 fi rem.“

Společnost Autoimpex je na 
našem trhu nákladních automobilů 
známá již od počátku devadesá-
tých let, kdy se stala oficiálním 
dovozcem nákladních vozidel ra-
kouské automobilky Steyr do České 
a Slovenské republiky. Vzhledem 
k tomu, že se tato rakouská fi rma 
stala později součástí německé 
společnosti MAN Nutzhfahrzeuge 
AG, začal nabízet Autoimpex svým 
zákazníkům nákladní vozidla 
MAN.

„Nyní jsme jedním z výhradních 
prodejců a servisním střediskem 
MAN v České republice,“ řekla její 
jednatelka a majitelka bítešské spo-
lečnosti Alena Reinwart, která se 
dvoudenní akce osobně zúčastnila. 
Autoimpex, jenž působí především 
v okresech Žďár nad Sázavou, Hav-
líčkův Brod, Pelhřimov, Jindřichův 
Hradec, Jihlava, Třebíč, Znojmo 
a Břeclav, dodává kvalitní nákladní 
vozidla MAN zákazníkům „na 
míru“. Nabízí tato vozidla již od cel-
kové hmotnosti 7,5 tuny, a to jako 
valníky s různými typy nástaveb, 
dále tahače návěsů, speciální více-
nápravová vozidla pro stavební fi r-

Začíná kampaň 
„Věnuj mobil“
Staré telefony 

pomohou dětem
V průběhu října mají občané kra-

je Vysočina možnost zasláním své-
ho starého mobilu podpořit třídění 
vysloužilých mobilních telefonů 
a zároveň pomoci dětem žijícím 
v adoptivních a pěstounských rodi-
nách. Došlé funkční mobily budou 
repasovány a předány občanskému 
sdružení Pěstounské rodiny kraje 
Vysočina, nefunkční zrecyklovány. 
Akci „Věnuj mobil“ přichystala 
nezisková společnost ASEKOL, 
která se zabývá organizací sběru 
a recyklace vysloužilých elektro-
zařízení, ve spolupráci s krajem 
Vysočina a občanským sdružením 
Pěstounské rodiny kraje Vysočina. 
Poslat zdarma starý mobil mají lidé 
možnost v předplacených obál-
kách, které byly distribuovány do 
schránek spolu s říjnovým číslem 
měsíčníku Noviny kraje.

Díky sběrové kampani „Věnuj 
mobil“, která postupně putuje po růz-
ných místech republiky, se doposud 
k opětovnému využití do dětských 
domovů nebo k jiným potřebným do-
stalo přes 550 mobilních telefonů. Nyní 
i občané kraje Vysočina mají možnost 
zapojit se do projektu. „Podle statistik 
se v českých domácnostech nachází 
5-8 milionů nepoužívaných mobilů, 
přitom z odevzdaných se recykluje 
pouhé jedno procento. Chceme dát 
lidem možnost poslat tyto telefony k re-
cyklaci nebo jimi podpořit potřebné. 
Věříme, že se lidé na Vysočině ukáží 
jako zodpovědní a přispějí odesláním 
starého mobilu k dobré věci,“ řekl 
Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro oblast 
životního prostředí. „Mobilní telefon je 
dnes již neodmyslitelným vybavením 
každého člověka a my jsme rádi, že 
i děti z námi podporovaných adop-
tivních a pěstounských rodin budou 
mít možnost, díky kampani Věnuj 
mobil, nějaký získat,“ řekla Monika 
Dietrichová, jednatelka občanského 
sdružení Pěstounské rodiny kraje 
Vysočina.

Obálku se starým telefonem stačí 
zdarma vhodit do poštovní schránky. 
„Lidé nemusí platit poštovné, snažíme 
se tak maximálně zjednodušit celý pro-
ces, a tím občany motivovat k odeslání 
nepoužívaných starých mobilů, které 
jim leží doma v šuplíku. Pokud navíc 
na obálce vyplní předtištěné údaje 
a odešlou ji do 1. 11., automaticky se 
dostanou do slosování o hodnotné 
ceny, které se bude konat v polovině 
listopadu. Mohou vyhrát fotoaparát, 
navigaci do auta, nový mobil nebo tře-
ba dobíjecí kupon na 500 korun, “ říká 
Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

I vysloužilé mobily, stejně jako 
všechny ostatní staré elektrospotře-
biče, však mají svou hodnotu díky 
druhotným surovinám, které jsou 
v nich obsaženy. Z každého mobilního 
telefonu lze znovu využít až 80 % 
jeho hmotnosti, plasty tvoří 49 %, 
měď 15 %, cín 1 % a 1 % stříbro. 
Displej obsahující nebezpečné látky 
je ekologicky zlikvidován, kovy jsou 
předány do hutí a plasty převezmou 
zpracovatelé pro další použití.

Podpořit ochranu životního prostře-
dí a poslat telefony zpět k recyklaci 
však bude možné i po skončení akce 
na Vysočině. O obálku si lidé mohou 
kdykoliv zdarma zažádat na stránkách 
www.venujmobil.cz

-KrÚ Vysočina-

my, společnosti provozující převoz 
těžkých a nadrozměrných nákladů 
a v neposlední řadě i komunální 
vozidla. Zajišťuje také montáže 
sklopných a výměnných nástaveb, 
hydraulických čel, hydraulických 
jeřábů a vysokozdvižných plošin.

Nepostradatelnou součástí čin-
nosti společnosti je kvalitní servis 
nákladních vozidel MAN. V této 
oblasti zajišťuje záruční a pozá-
ruční servis a také opravy návěsové 
techniky. Samozřejmostí jsou pak 
opravy havarovaných vozidel. Při-
pravuje nákladní vozidla, návěsy 
a přívěsy na STK včetně měření 
emisí a hlučnosti. „Provádíme také 
cejchování tachografů Kienzle, 
opravujeme a montujeme nezávislé 
topení Eberspächer a Webasto, 
provádíme diagnostiku a servis 
A B S  Wa b c o . 
Dále opravuje-
me vzduchové 
systémy Wabco 
a Knorr, zajiš-
ťujeme servis 
centrálního 
mazání Beka-
M a x  a  j s m e 
autorizovaným 
servisem náprav 
SAF a BPW. Au-
toimpex je vý-
znamným part-
n e r e m  f i r m y 
Aral a dodává 
zákazníkům od 
této společnosti 
veškeré provoz-
ní náplně, které 
jsou nutné pro 
k val i t n í  pro -
voz nákladních 
automobilů. 
Naprostou sa-
mozřejmostí je 
prodej náhrad-
ních dílů MAN 

a příslušenství,“ dodává P. Horký.
K nabídce kompletního řešení 

přispívá i prodej a servis speciál-
ních návěsů a nástaveb Doll, které 
slouží k převozu krátkého a dlou-
hého dříví a prodej a servis návěsů 
a přívěsů značky Reisch. Firma 
je ofi ciálním dovozcem dopravní 
techniky těchto kvalitních němec-
kých značek. Právě velký zájem ze 
strany zákazníků o výše uvedenou 
návěsovou a přívěsovou techniku 
vedl fi rmu ke stavbě nové, moderní 
montážní a servisní haly pro tyto 
značky, která byla otevřena v roce 
2008. Areál společnosti se nachází 
na velmi snadno přístupném místě 
ve Velké Bíteši u dálnice D1, v blíz-
kosti exitu 162.

Zprac.: Iva Horká
-placená inzerce-

Žáci mateřských a základních škol, ale i ostatní 
děti se již nyní mohou těšit na nové dopravní hřiště. 
To bude ve Velkém Meziříčí dokončeno ještě letos, do 
22. října. „S jeho provozem ale počítáme až na jaře 
příštího roku,“ doplňuje starosta František Bradáč. 
Tato praktická pomůcka pro dopravní výchovu dětí 
vyrůstá hned vedle největšího ze sítě dětských hřišť 
na Oslavické ulici. Poslouží k systematickému výcviku 
malých cyklistů. Součástí budou i dopravní prostředky 
jako kola a tříkolky.

Propojení dětského dopravního hřiště s největším 
z nové sítě hřišť, která byla postavena s dotací z evrop-
ských fondů, znamenalo pro město obrovskou fi nanční 
úsporu. „Původní projekt na dětské dopravní hřiště 
u základních škol měl vyjít na víc jak deset milionů 
korun. My jsme využili toho, co je vybudováno v rámci 
dětského hřiště na Oslavické, kde stačilo doplnit jen 
něco málo a bude to stát desetinu původní ceny – asi 
jeden milion a dvě stě tisíc korun,“ informuje vedoucí 
odboru výstavby velkomeziříčského městského úřadu 
Antonín Kozina. Na původní desetimilionový projekt 
by se pravděpodobně jen těžko sháněly peníze.

Největší investicí celé stavby tak v podstatě bude 
pořízení světelného dopravního řízení a skladu na 
kola a tříkolky a k tomu dopravní značení svislé 
i vodorovné.

Pro provoz dětských hřišť včetně toho dopravního je 

připraven již i provozní řád schválený radními. „Sna-
žili jsme se jej připravit tak, aby v něm bylo zahrnuto 
všechno a aby pak městská policie mohla postihovat 
případné vandalství,“ říká starosta Bradáč a dodává, 
že město si objedná i službu dohlížitele, který bude 
hřiště pravidelně kontrolovat, upozorní provozovatele 
na nedostatky a v případě nějakého vandalství i sám 
zakročí. Jejich hodnota je totiž značná. Povinné revize 
pak zajišťují technické služby coby provozovatel.

Podle provozního řádu tak na dětském hřišti nemají 
co dělat kuřáci, či osoby pod vlivem alkoholu ani jiné 
návykové látky. Přesto je možné občas zahlédnout par-
tu výrostků, kteří si v některé z prolézaček pokuřují. 
Někteří lidé si také pletou dětské hřiště s výběhem pro 
psy, které chodí do štěrku či na trávu kolem bezostyš-
ně venčit. Takže i vstup se psy i jinými zvířaty je do 
prostoru hřiště pochopitelně zakázán.

Na dopravním hřišti bude režim ještě trochu jiný. 
Při dopravní výchově bude přítomen instruktor, který 
spolu s pedagogickým doprovodem poskytne i případ-
nou první pomoc.

„Ohlasy od rodičů i dětí na nová hřiště ve městě 
máme dobré,“ dodává ještě František Bradáč závěrem. 
A co se týče dopravního hřiště, to bude vůbec prvním 
na Velkomeziříčsku. Podle informací z BESIPu jsou 
další nejblíže až ve Žďáře, Třebíči či v Jihlavě.

Martina Strnadová

Dětské dopravní hřiště bude do zimy hotovo

Pokud byste náhodou potkali 
v těchto dnech ve velkomeziříč-
ských ulicích na procházce tygra, 
nelekejte se. A také věřte, že skuteč-
ně nemáte vidiny. To, že principál 
cirkusu Jo Joo Jaromír Joo vyjde 
na ulici s ročním tygrem ussurij-
ským také v našem městě, potvr-
zuje i manažer cirkusu Jiří Výška. 
A krom toho existují dvě potvrzená 
svědectví, že stejný obrázek byl 
k vidění také v Brně v posledních 
dnech, kdy tam cirkus hostoval. Bát 
se ale prý nemusíme, tygra jménem 
Tajga kromě krotitele doprovází též 
další „ochranka“. Pokud ale chcete 
vidět tygra i jinak než na procházce, 
můžete se vydat do šapitó, kde bude 
probíhat drezúra šelem. Cirkus 
Jo Joo v našem městě hostuje od 
dnešního dne až do neděle desátého 
října. Představení začínají ve všední 

Tygr na ulici?
Ano, ale na vodítku a s principálem

Místostarosta města (vlevo) předával ceny vítězům. Na sním-
ku ti nejlepší z první kategorie, která byla nejvíc obsazená. Více 
fotek najdete na našem webu.                            Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.)

Výsledky
I. kategorie

Kateřina Mladá, Velké Meziříčí
Jan Lászlo, Třebíč
Adéla Drápelová, Olší nad Oslavou

II. kategorie
Tereza Drápelová, Olší nad Oslavou
Dominik Mašek, Ruda
Sabina Lászlová, Třebíč

III. kategorie
Kateřina Milotová, Jabloňov
Barbora Bojanovská, Jabloňov
Martin Fiala, Velké Meziříčí

IV. kategorie
Vít Hadraba st., Hartvíkovice
Michal Rychlý, Lhotky
Tým ART 21, Velké Meziříčí.

-ivh-

Drakiáda se po roce vrátila. Konal se 16. ročník

Takový obrázek můžete v těchto dnech spatřit také v ulicích na-
šeho města. Hostuje zde cirkus Jaromíra Joo, který se rád pro-
chází s tygrem po ulici.                                     Foto: archiv JJ

dny v sedmnáct a o víkendu ve 
čtrnáct hodin.

Jak jsme již informovali v minu-
lém čísle, můžete se těšit na vskutku 
bohatý a zajímavý program, který 
představí i naprostou novinku letoš-
ního podzimu. „Je to vystoupení na 
visutých šálách v podání dua Kelly 
a Jindřich, které se představí spo-
lečně s papoušky ara (ara ararauna 
a ara zelenokřídlý),“ přibližuje 
manažer, který dodává, že jde 
o vystoupení tohoto druhu na území 
Česka a Slovenska jediné.

Zmíněný cirkus má dlouholetou 
tradici, jeho kořeny sahají až do 
roku 1791. Pod nynějším názvem 
brázdí českou zemi od roku 1996. 
O šest let později pak získal právo 
užívat po dobu desíti let titul Národ-
ní cirkus České republiky.

Iva Horká

Autoimpex působí ve Velké Bíteši již dvacet let

 Jednatelka a majitelka Autoimpexu Alena Reinwart 
představuje speciální tahač pro těžkou dopravu na 
250 tun nákladu. Jeho cena se pohybuje kolem čtyř 
milionů korun.                                   Foto: Iva Horká

Výherci soutěže týdeníku Velkomeziříčsko
„Cirkus podle mých představ“:

Lucie Dosadilová, Aneta Babáková, Jana Uhrová, Šárka Milo-
tová, Markéta Zejdová, Jaroslav Novotný.

Vstupenky jsou k vyzvednutí v redakci.
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O darech a vděčnosti
Když pro nás někdo něco udělá nebo nám něco daruje, pak většinou 

uvažujeme o tom, jakým způsobem se mu odvděčit. Takové přemýšlení 
může být různé – od „musíme se nějak vyrovnat“ přes „máte to u mě“ až 
po hluboké vědomí obdarovanosti něčím, co nelze splatit žádnými penězi 
či protislužbou. Myslím, že je to dobrý směr lidského uvažování – přemýš-
let, jak projevit vděčnost. Z člověka by se stal strašný tvor, kdyby druhé 
lidi pouze využíval pro své cíle a zneužíval jejich dobroty. Otázka – jak 
mohu projevit svou vděčnost? – patří k těm důležitým otázkám, které 
zakládají naše lidství. Ale čemu, komu jsme vděčni za to, že vůbec něco 
je? Za to, že jsme se vůbec narodili, že můžeme vnímat a myslet, že život 
trvá, že můžeme zadarmo přijímat všechny ty úžasné dary svými smysly 
a schopnostmi? Křesťanství přichází s odpovědí, že za to patří vděčnost 
Bohu. Jak se však za to vše Bohu odvděčit? Co může člověk nabídnout? 
Vždyť přece není možné, abychom měli s Bohem „vyrovnaný účet“. To 
by pak nebyla žádná víra, jen pověra „něco za něco“. Otázka zůstává 
otevřená a odpověď píšeme každý svým životem. V této otevřenosti 
věcí, ve vědomí nezasloužené a nesplatitelné existence, kdy je třeba 
stále znovu hledat pravdu, se pak vracíme zpět k lidem okolo sebe. Naše 
důvody k vděčnosti, všechny ty dobré životní dary, které přijímáme, se 
mohou projevovat právě v našem setkávání s druhými. Z našeho úžasu ze 
života, naší vděčnosti i našich životních zápasů smí vzejít něco cenného 
a lidského – touha sdílet se s lidmi, kteří nám nejsou lhostejní, které 
dokážeme potěšit a vlévat jim energii do žil naší nadějí. Vděčně přijímat 
a vděčně dávat, to je víra.                                                Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 6. od 10. 10. 2010
Středa 6. 10.
 7.00 mše sv. za rodinu Zmrzlíkovu a dceru Evu o. L. Sz.
10.00 DPS mše sv. o. L. Sz.
18.00 Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové
 7.00 mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrbovy, živou a zemřelou přízeň 
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Leopolda Krčála, dvoje rodiče 
 a celou zemřelou rodinu  o. M. P.
Pátek 8. 10.
 8.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Stehlíkovu 
 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 rodinu Mahlovu o. L. Sz
Sobota 9. 10. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za manžele Vondráčkovy, dva syny, 
 vnuka, živou a zemřelou rodinu Vondráčkovu 
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Josefa Doležala z Pavlova, 
 syna Josefa a duše v očistci  o. M. P.
Neděle 10. 10. – 28. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Ludmilu Vokurkovou, manžela, 
 rodiče Navrátilovy a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za Bohumila Pazderu o. Konzbul
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi na poděkování 
 Pánu Bohu za 20 let společného života 
 a za celou přízeň o. Konzbul
18.00 mše sv. za rodiče Michalovy, Ludvíka Střechu, 
 Boží ochranu a pomoc 
 a za Hedviku Ambrožovou o. M. P.

Farní oznámení
Ve čtvrtek 7. 10. od 9.00 bude návštěva nemocných. V pátek 8. 10. od 

14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00–15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání.

V sobotu 9. 10. v 19.30 bude příprava na manželství. Děkuji všem, 
kteří pracovali ve farnosti. Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela 
32.400 Kč. Záplat‘ Pán Bůh. Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete 
zakoupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč.

Vlastivědná společnost zve na vzpomínkový večer v neděli 10. 10. 2010 
v 18 hodin ve Špitálku Pocta Janu Zahradníčkovi k 50. výročí úmrtí.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 8. 10. 2010
17.30 Dolní Bory adorace Nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodinu Křížovu, Černých, 
 sourozence a manžela o. M. P.
Neděle 10. 10. – 28. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Stanislava Beneše 
 a rodiče o. M. P.
Farní oznámení pro Bory: V sobotu 9. 10. na faře ve Velkém Meziříčí 
v 19.30 příprava na manželství. Kalendáře na postavení na rok 2011 si 
můžete zakoupit v sakristii za 55 Kč.
Příští neděli bude sbírka věnovaná na úhradu faktury za elektřinu 
43.000 Kč. Tuto částku je třeba zaplatit do konce října. V současné chvíli 
farnost disponuje částkou 10.000 Kč.

Českobratrská církev evangelická
 6. 10. 14.30 děti
10. 10.   9.00 bohoslužby (host: Jan Tkadleček)
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších setkáních. Pokud není uvede-
no jinak, konají se v Husově domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                            PJ

Jan Zahradníček je pokládán za 
nejvýznamnějšího básníka české 
spirituální poezie.

Tento katolický básník a překlada-
tel se narodil 17. ledna 1905 v Mast-
níku u Třebíče. Pocházel z početné 
rolnické rodiny. Po maturitě na gym-
náziu v Třebíči (1926) studoval na 
fi losofi cké fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze. Kvůli špatnému zdravot-
nímu stavu však studia nedokončil 
a krátce pracoval jako knihovník.

První verše publikoval v katolic-
ké revue Tvar a brzy se seznámil 
s předními pražskými literáty, 
především s Františkem Halasem. 
Debutoval sbírkou Pokušení smrti 
(1930), v níž se výrazně projevila in-
spirace Otokarem Březinou. Násle-
dovaly sbírky Návrat (1931) a Jeřáby 
(1933), v mnohém duchovně blízké 
tehdejší spirituální vlně, která neby-
la jen nutně náboženská. Zahradní-
ček se v té době stává významným 
představitelem katolické inteligence 
(spolu s Jaroslavem Durychem, Ja-
kubem Demlem, Josefem Vašicou).

V následující sbírce Žíznivé léto 
(1935) se však objevuje již skoro 
v plné míře cesta ze samoty, pře-
konání pochyb o smyslu a nalezení 
řádu v křesťanské perspektivě. 
Zahradníčkova poezie se zakotvuje 
nejen v půdě duchovní – znovu pro 
sebe nalézá rodný kraj na Vysočině.

V roce 1936 Jan Zahradníček 
odešel do Uhřínova u Velkého Me-
ziříčí a rok nato vydává svou zřejmě 
vrcholnou sbírku – Pozdravení slun-
ci. Zde se dovršuje ukotvení v jisto-
tě venkovského života 
a v řádu katolicismu. 
Slunce je tu povýšeno na 
sakrální symbol nejen 
Boha, ale i veškerého 
smyslu existence a cesta 
za ním, za absolutnem, 
je základním motivem 
této poezie.

Roku 1940 se Za-
hradníček stal vedou-

cím redaktorem brněnské katolické 
revue Akord a řídil ji až do jejího 
zastavení nacistickou cenzurou roku 
1944. Na počátku okupace vydává 
sbírku Korouhve (1940), v níž 
převažuje náboženská symbolika. 
V r. 1944 vychází sbírka milostné 
poezie, ovšem zabarvená duchovně 
a mysticky – Pod bičem milostným. 
Těsně po osvobození pak refl ektuje 
národní vinu a vykoupení ve sklad-
bě Svatý Václav. 21. října 1945 se 
Jan Zahradníček v Uhřínově oženil 
s Marií Bradáčovou.

Po roce 1945 se Zahradníček 
a básníci jemu blízcí ocitli ve velmi 
obtížné situaci. Zahradníček sice 
obnovil Akord a vydával své nové 
sbírky (Žalm z roku dvaačtyřicátého, 
1945; Stará země, 1946 a La Saletta, 
1947), ale ty se, jak píše Zdeněk 
Rotrekl, ocitaly ve vzduchoprázdnu. 
Patetická rozsáhlá skladba Znamení 
moci a Rouška Veroničina již ani 
nemohly být publikovány a vyšly 
až roku 1991. V červnu 1951 byl 
Zahradníček v Brně zatčen a v čer-
venci roku 1952 odsouzen k 13 letům 
žaláře za velezradu. Trest si odpy-
kával v Praze, v Brně, na Mírově 
a v Leopoldově. Později mu byl trest 
snížen na 9 let. Těžkou ranou pro něj 
byla v roce 1956 smrt jeho dvou dětí 
na otravu houbami. V květnu 1960 
byl Zahradníček na amnestii pro-
puštěn, 7. října 1960 však umírá na 
selhání srdeční činnosti při převozu 
z Uhřínova do třebíčské nemocnice.

Ve vězení vzniklé verše uspořádal 
Bedřich Fučík do sbírek Dům strach 

(poprvé 1981 v Toron-
tu) a Čtyři léta (1969).

Dopisy ženě Marii 
z vězení mají název 
Mezi nás prostřena 
noc.

Kovový kříž na hrobě 
Jana Zahradníčka připo-
míná vězeňské mříže.

Helena Švecová, 
VGS

Zítra vzpomeneme 50. výročí 
úmrtí básníka Jana Zahradníčka

(Pokr. ze strany 2.)
Ten, kdo četl knihu Ministerští pstruzi, jistě poznal, 

že nejde o typické rybářské povídky s vyhraněným 
námětem. Pokouším se psát tak, aby kniha nebyla 
pouze o rybaření, ale hlavně o lidech.

Druhá knížka Jak se krotí sumec je psána ve stej-
ném duchu, a lidem od vody se pokouším dát ještě 
o trochu více prostoru. Dle recenzí kritiků má být 
údajně lepší, než ta první, ale to není vůbec podstatné. 
Tím rozhodujícím činitelem vždy byl, je a bude názor 
řadového čtenáře. Teprve ten rozhodne, zda kniha 
byla či nebyla úspěšná. Osobně zůstávám při zemi 
a k mé spokojenosti by mi plně postačilo, kdyby měla 
u čtenářů alespoň poloviční ohlas jakého se dostalo té 
první. Pro mne je úsměvným faktem, že nová kniha 
se na pultech knihkupectví ani neohřála a lidé se mne 
ptají, kdy vyjde ta třetí. Původně jsem zamýšlel, že ji 
odevzdám na sklonku listopadu a v případě kladného 
posouzení nakladatelem by vyšla v příštím roce. Kniha 
je sice už dopsána, ale po jejím přečtení jsem usoudil, 
že je možná až příliš rychle ušita horkou jehlou. Proto 
jsem na poslední chvíli rozhodl ji ještě přepracovat 
a doplnit. V případě, že ji odevzdám na jaře a bude 
pražským nakladatelstvím přijata, pak by vyšla teprve 
v roce 2012. Zachoval bych tak opět stejný dvouroční 
odstup jak v předchozích dvou případech. Podstatným 
důvodem je také to, že psaní zabírá až příliš mnoho 
času. Zatím se necítím natolik starý, abych pouze 
seděl a psal. Nechci jen nostalgicky vzpomínat na 
příhody minulé, ale toužím prožívat další, ozdobené 
puncem novosti, a to by se mi u psacího stolu rozhodně 
nepodařilo. To, co jsem slíbil počátkem tohoto roku 
čtenářům Velkomeziříčska, ovšem zůstává v platnosti. 
Knihu Jak se krotí sumec si již s klidným svědomím 
mohu odškrtnout a zařadit do kolonky – hotové. 
Zbývá třetí knížka povídek, kniha o místních řekách 
a okolní přírodě, fejetony, a pokusím se něco stvořit 
i o místních osobnostech. Nyní je pro mne úkolem 
číslo jedna kronika MO rybářského svazu. Tento spo-
lek již oslavil 114 let svého trvání. Byl první českou 
samostatně hospodařící organizací u nás a naše město 
bylo jakousi pomyslnou Mekkou všech tehdejších 
sportovních rybářů. Obrovská a neuvěřitelně pěkná 
kronika vázaná v kůži má však jednu podstatnou vadu. 
Poslední letopočet, který do ní byl zanesen, je rok 1949. 
Nikdo si nedovede představit, kolik práce dá skládání 

Bohumír Machát o knize Jak se krotí sumec
kamínku ke kamínku a nekonečné přehrabování 
v zaprášeném archivu. Je to běh na opravdu dlouhou 
trať, a s přestávkami se tak lopotím třetí rok. V tom 
následujícím bych už konečně měl zmíněné období 
alespoň zhruba podchytit. Již dnes však mohu zcela 
zodpovědně konstatovat, že je to daleko horší práce, 
než si sednout a napsat knížku.

V souvislosti se psaním mne oslovilo mnoho zdej-
ších občanů. Nemálo mne potěšilo, že knížky dokázali 
pochválit. S nepříznivým ohlasem jsem se vlastně ani 
nesetkal. Dost možná, že mi ho třeba nechtěli ani sdělit. 
Padly ovšem i dvě poněkud nejapné otázky, které mne 
dokázaly pobavit. Ta první měla následující znění: 
„Kdo ti to píše?“ Ponechal jsem ji bez odpovědi, pouze 
jsem tázajícího požádal, ať mi někoho sežene, že si 
práci rozdělíme. On bude psát a já pobírat autorské ho-
noráře. Vzhledem k tomu, že se tázající, jinak spoluma-
jitel velké fi rmy, dodnes neozval, asi ho má odpověď, 
která byla zároveň i nabídkou, příliš nenadchla. Druhá 
otázka byla ještě pikantnějšího rázu. Jistého důchodce 
zajímala, kolik mne stálo, aby byla kniha vydána. 
Vyčerpávajícím způsobem mi vysvětlil, že to dnes tak 
chodí a odhadl i částku, kterou jsem zaplatil. Nad její 
výší se mi zastavil dech. Do té doby jsem sice věděl, 
že u nás korupce kvete, ale teprve díky němu jsem se 
dozvěděl, jak to vlastně doopravdy je. Když chcete, aby 
vám někdo něco vydal, musíte zaplatit astronomickou 
částku a poté vám bude vyplacena mnohonásobně men-
ší. Naprosto skvělé myšlení, téměř bych byl ochoten 
přísahat, že se v minulých vládách pohyboval někde 
na ministerstvu. Tam by se něco podobného možná 
mohlo stát. Já ovšem mohu s klidným svědomím říct, 
že se možná podobné věci někdy dějí, ale rozhodně 
ne v mém případě. Naštěstí otázka, která převažovala 
a čtenáře nejvíce zajímala, zněla: „Jak vznikne taková 
knížka?“ Na takovou otázku se odpovídá velmi lehce 
a snadno. Začněte v mládí navštěvovat bohaté rybářské 
revíry. Takové, jaké v minulosti bývaly nedaleko na-
šeho města. Obklopte se skvělými lidmi, z nichž se za 
čas stanou přátelé, pozorně naslouchejte vzpomínkám 
starých pamětníků a dělejte to 48 let jako já. Uprostřed 
krásné přírody naší Vysočiny pak zcela jistě prožijete 
mnoho pozoruhodných chvil, na které budete dlouho 
vzpomínat. Denně vás dokáže něco okouzlit. A to psa-
ní? To pak přijde, pokud dodržíte uvedenou recepturu, 
zcela nenásilně a samo od sebe.      Bohumír Machát

Již poosmnácté přijeli studenti z bavorského Weilheimu na výměnný 
pobyt s meziříčskými gymnazisty. Starosta je přivítal v prostorách radni-
ce. „Není to samo sebou, že tyto výměnné pobyty probíhají. Tentokrát již 
dokonce poosmnácté. Můj velký dík patří všem, kteří se na akci podílejí,“ 
zahájil přivítání studentů starosta města František Bradáč. Studentům 
představil město, seznámil je se situací na trhu práce v Meziříčí, zodpo-
věděl jejich dotazy, předal malou pozornost od města a popřál příjemně 
strávený čas. Během pobytu v Meziříčí si dvacet pět bavorských studentů 
prohlédne město, muzeum a navštíví kurz tanečních. Dále jim bude 
umožněna prohlídka Malostránského pivovaru a fi rmy Poex. Podívají se 
i mimo město, například do Moravského krasu, Slavkova u Brna, nebo 
do moravské metropole Brna. Ubytováni budou v rodinách studentů 
gymnázia. V Meziříčí stráví týden.

Tradice česko-německé studentské výměny na velkomeziříčském 
gymnáziu trvá od roku 1993. U jejího zrodu stála Mgr. Lenka Plocková, 
učitelka němčiny na této škole. Cílem výměnných pobytů je nejen přispět 
k tomu, aby čeští učitelé poznali bavorský školský systém, ale aby byla 
podle možností navázána trvalejší spolupráce mezi školami v obou ze-
mích. To bylo také přáním učitelů gymnázia ve Velkém Meziříčí.

Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Probíhá osmnáctá výměna studentů

Vykradl auto 
na parkovišti

Dne 1. 10 od 11.45 do 12 hodin 
vnikl neznámý pachatel v Měříně 
na parkovišti vedle restaurace bez 
zjevného násilí do zaparkovaného 
vozidla Škoda Octávia. Ze zavaza-
dlového prostoru odcizil notebook, 
fotoaparát, fi nanční hotovost, tašku 

a dva kusy ručně vyřezávaných so-
šek a další osobní věci a doklady. Na 
odcizených věcech byla způsobená 
škoda ve výši 73.000 korun.

Vloupal se 
do stodoly 

i novostavby
V době od 28. do 29. 9. 2010 se 

vloupal neznámý pachatel do stodo-
ly nacházející se u Dolního mlýna 
v k. ú. Velká Bíteš. Po odstranění 
zámku z vrat stodoly vnikl dovnitř 
a odcizil 25 m kabelu na 380 V od 
sekačky, 50 m prodlužovacího 
kabelu na 380 V a 25 m prodlužo-
vacího kabelu na 220 V. Vznikla tak 
škoda ve výši 2.500 korun.

K dalšímu vloupán í došlo 
v Záblatí, a to od 26. do 29. 9. 2010, 
kde neznámý pachatel odcizil z no-
vostavby rodinného domu sprchový 
box, vanu a elektrické nářadí. Při 
prohledávání novostavby stačil 
pachatel poškodit další vnitřní 
zařízení, fasádu, okna a garážová 
vrata. Škoda na odcizených věcech 
a poškozeném zařízení je nejméně 
112.000 korun.

Odcizil peníze 
z kanceláře

Neznámý pachatel v době od 27. 
do 29. 9. 2010 po překonání oplo-
cení ze zadní části zahrady vnikl 
do neuzamčeného domu na ulici 
Dlouhá v Křižanově. V přízemí 
domu v kanceláři odcizil z příruční 
pokladny finanční hotovost. Na 
ukradených penězích a poškozeném 
zařízení vznikla škoda převyšující 
5.000 korun.

Převzal zálohu za 
auto, které nedodal

Osmadvacetiletý muž 8. 9. 2010 
u benzínové stanice v blízkosti 
Velké Bíteše pod příslibem dodání 
vozidla Škoda Fabia převzal od 
padesátiletého poškozeného část-
ku ve výši 17.000 korun. Finanční 
hotovost měla být zálohou na kupní 
cenu auta. K jeho dodání však do 
dnešního dne nedošlo a nebyla 
vrácena ani zaplacená záloha.

Vybráno z policejního archivu.
-simf-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM

Info: www.acvm.ic.cz Kontakt: Mgr. František Kameník,
e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Pronájem nebytových prostor 
na náměstí ve Velkém Meziříčí 

(110 m2). Tel.: 776 655 408.

NPK Europe Mfg. s. r. o. přijme

pro následující činnosti:
 – úprava stávajících výkresů
 – konstrukce sestavních výkresů a detailů
 – tvorba katalogů strojů
 – příprava výkresů pro výrobu 
 – administrativní práce technického směru
Požadujeme:
 – znalost práce v 2-D a 3-D CAD, práce ve Word a Excel
 – základní materiálové znalosti
 – dobrou komunikaci v AJ
 – ochotu cestovat (Holandsko, Japonsko, popř. USA)
 – spolupráci s výrobním oddělením
 – vysoké pracovní nasazení

Další informace na tel. 566 501 921.
Stručný životopis očekáváme do 14 dní.
NPK Europe Mfg. s. r. o.
Uhřínov 85
594 41 Uhřínov
e-mail: pokorny@npke.cz

Výkup kůží  každou 1. ne-
děli v měsíci v 9 h. Sběrný areál 
K Novému nádraží. Cena 10 Kč/ks 
– králičí kůže. Tel.: 723 128 907

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551. Tel.: 602 950 763.

Společnost ENDIS, a. s., Příkopy 39, 594 27 Velké Meziříčí
příjme do pracovního poměru:

* seřizovače a obsluhu CNC obráběcích strojů – soustruhy, frézky. Požadu-
jeme vyučení v oboru s praxí, výhodou znalost progamů Faunuc, Sinumeric, 
Heidenhain, Acramatic.

* technolog – seřizovač CNC strojů s praxí, se znalostí zpracování technolo-
gických 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

otevřena od 4. 10. 2010
Dům zdraví Velké Meziříčí 

tel.: 728 382 202.

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Nepůjde
elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti: čtvrtek 
7. 10. od 8 do 14.30 hodin část města 
VM napájená z trafostanice s energ. 
názvem Loupežník (ul. Loupežník). 
Pondělí 11. 10. 2010 od 7.30 do 
12.45 hodin ulice K Buči, Karlov 
(od č. p. 1001 po č. p. 594), Křižní, 
Na Spravedlnosti, Nová, Příční, 
Slepá.                                 E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 9. 10 .  M U Dr. St an i-
slav Voborný, Osová Bítýška 
130, tel.: 566 536 712. Neděle 
10. 10. MUDr. Věra Dvořáková, 
Štursova 487, Nové Město na Mora-
vě, tel.: 566 615 436. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny. Zdroj: http://www.nnm.cz

vám nabízí k pronájmu
● poslední volné obchodní plochy
● reprezentativní kanceláře
● krásné a exkluzivně umístěné byty

Bližší informace na:
www.novysvit.cz, info@novysvit.cz,
nebo na: 722 964 554
AVISTA TEAM, s. r. o.
Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

Výchovný ústav, ZŠ a SŠ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 
přijme ženu/muže na pracovní pozici:

Písemné žádosti s př iloženým životopisem zasílejte na 
e-mailovou adresu: reditel@vuvm.cz nejpozději do 13. 10. 2010.

Firma RD dřevo s. r. o. 
z Velkého Meziříčí 

přijme

truhláře
pro výrobu eurooken 

a nábytkáře
Tel.: 602 754 963, 

566 523 663
rddrevo@rddrevo.eu, 

www.rddrevo.eu

,
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1
Volba

pro město

1. Mgr. Josef Prokop
48 let, ředitel školy, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

2. Ing. Miloslav Urban
44 let, pojišťovací poradce,

Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

3. MUDr. Jiří Kaše
52 let, dětský lékař, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

4. Jiří Doležal
63 let, profesionální hasič, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

5. MUDr. Petr Novotný
43 let, primář zdravotní záchranné služby, 

Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

6. Jiří Sedlák
44 let, technik, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

7. Jindřich Hubl
47 let, řidič záchranář, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

8. Ing. Vincenc Záviška
45 let, učitel, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

9. Bc. Zdeňka Maloušková
47 let, hlavní sestra, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

10. René Krátký
48 let, technik, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

11. Mgr. Libuše Blahová
47 let, učitelka, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

12. Miroslav Kotrba
53 let, pracovník v informačních technolo-
giích, Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

13. Miroslav Kosour
35 let, hasič, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

14. Mgr. Michal Koudelík
37 let, učitel, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

15. Bohumír Machát
55 let, zaměstnanec soukromé fi rmy,

Velké Meziříčí, bez politické příslušnosti

16. Libuše Kotoučková
55 let, samostatná porodní asistentka, 

Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

17. Petr Března
 45 let, technický pracovník, Velké Mezi-

říčí, bez politické příslušnosti

18. Josef Voda
56 let, strojník, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

19. Daniel Raus
34 let, jednatel společnosti, Velké Mezi-

říčí, bez politické příslušnosti

20. Jana Nováková
57 let, technicko hospodář. pracovnice, 

Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

21. Radoslav Prudík
51 let, živnostník, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

22. František Seknička
50 let, servisní technik, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

23. Jana Vítková
51 let, živnostník, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

2
TOP 09

1. RNDr. Miloš Vokoun
51 let, ředitel stáčírny vody, Velké 

Meziříčí, TOP 09

2. Josef Mladý
33 let, ředitel společnosti,
Velké Meziříčí, TOP 09

3. Mgr. Petr Zedníček
41 let, medicínský reprezentant, Velké 

Meziříčí,TOP 09

4. Josef Dvořák
36 let, truhlář, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

5. Tomáš Prášek
23 let, kadeřník, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

6. Jan Štegner
50 let, technik, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

7. Vratislav Čamek
39 let, jednatel společnosti, 

Velké Meziříčí, bez politické příslušnosti

8. Mgr. David Hladík,
34 let, právník, Velké Meziříčí,

TOP 09

9. JUDr. Diana Kutnerová
54 let, právnička, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

10. Mgr. Petr Špaček
38 let, medicínský reprezentant, 

Velké Meziříčí, bez pol. přísl.

11. Bc. Jitka Novotná
39 let, kontrolorka přepravy, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

12. Michal Číhal
26 let, grafi k, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

13. Mgr. Ondřej Vokoun
24 let, odborný vysokoškolský asistent, 

Velké Meziříčí, TOP 09

14. Mgr. Naděžda Malcová
36 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

15. Pavel Dvořák
39 let, seřizovač, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

16. Karel Dlouhý
26 let, distributor vody, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

17. Petr Mladý
37 let, jednatel společnosti, 

Velké Meziříčí, bez politické příslušnosti

18. Mgr. Lucie Večeřová
26 let, právnička, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

19. Petr Jan
30 let, obchodní manažer, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

20. Jan Klíma
22 let, počítačový animátor, Olší nad Osl., 

bez politické příslušnosti

21. Libor Kadlík
45 let, dopravce, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

22. Viliam Novota
28 let, OSVČ, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

23. Jana Doležalová
26 let, studentka, Olší nad Osl., bez 

politické příslušnosti

3
Křesťanská 

a demokratická 
unie – Česko -

slovenská 
strana lidová 

a nezávislí 
kandidáti 2. Pavel Pešek

53 let, obchodní zástupce, Velké Meziříčí, 
KDU-ČSL

3. Ing. Vít Ráček
38 let, pojišťovací poradce, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl.

4. PhDr. Marie Ripperová
50 let, historička, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl.

5. Ing. Tomáš Malec
36 let, ekonom, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl.

6. Stanislav Kratochvíl
50 let, hasič-záchranář, Velké Meziříčí, 

NK – bez pol. přísl..

7. Mgr. Pavla Kamanová
37 let, učitelka ZŠ, Velké Meziříčí, 

NK – bez pol. přísl..

1. Ing. František Bradáč
54 let, starosta, Velké Meziříčí,

KDU-ČSL

8. Josef Marek
44 let, OSVČ-kovovýroba, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

9. MUDr. Aleš Janoušek
62 let, zubní lékař, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl..

10. Jiří Vávra
53 let, zemědělský technik, Mostiště, 

KDU-ČSL

11. Petr Němec
44 let, učitel ZUŠ, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl.

12. Ing. Josef Řezníček
32 let, projektant, Velké Meziříčí, 

NK – bez pol. přísl.

13. Zdeňka Němcová, dipl. um.
45 let, učitelka ZUŠ, Velké Meziříčí, 

NK – bez pol. přísl..

14. Jiří Kališ
41 let, truhlář, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl..

15. Irena Řeháčková
63 let, důchodkyně, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

Fotogalerie kandidátů do Zastupitelstva města Velkého Meziříčí – komunální volby 15. a 16. října 2010



Číslo 35 6. října 2010 strana 7

6
Občanská 

demokratická 
strana

1. Ing. Radovan Necid
43 let, společník fi rmy, Velké Meziříčí, 

ODS

2. Jiří Michlíček
56 let, fotograf, Velké Meziříčí,

ODS

3. Ing. Vilém Lavický
69 let, důchodce, Velké Meziříčí,

 ODS

4. Ing. Jiřina Jurdová
44 let, ekonomka, Velké Meziříčí,

ODS

5. Mgr. Tomáš Rapušák
41 let, společník fi rmy, Velké Meziříčí,

ODS

6. Ivo Kaštan
46 let, obchodník, Velké Meziříčí,

ODS

7. MUDr. Petr Juda
51 let, lékař, Mostiště,

ODS

16. Petr Bárta
38 let, obchodník, Velké Meziříčí,

NK – bez pol. přísl.

17. Vojtěch Malec
62 let, podnikatel, Velké Meziříčí,

KDU-ČSL

18. Jaroslav Mrňa
51 let, dělník, Velké Meziříčí,

KDU-ČSL

19. Božena Doležalová
46 let, osobní asistentka, Mostiště, 

KDU-ČSL

20. Ing. Miloš Smejkal
41 let, programátor, Svařenov,

NK – bez pol. přísl.

21. Pavel Lavický
30 let, dělník, Velké Meziříčí,

KDU-ČSL

22. Pavel Kudláček
40 let, zdravotnický záchranář,

Olší nad Oslavou, NK – bez pol. přísl.

23. Jan Smejkal
69 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KDU-ČSL

4
Česka strana 

sociálně 
demokratická

1. PaedDr. Josef Láznička
63 let, OSVČ, Velké Meziříčí,

ČSSD

2. Josef Kominek
51 let, místostarosta města,

Velké Meziříčí, ČSSD

3. Květoslava Koudelová
58 let, ředitelka DDM, Velké Meziříčí, 

ČSSD

4. Miroslav Jágrik
38 let, likvidátor HVP, Velké Meziříčí, 

ČSSD

5. Ing. Milan Řezníček
48 let, manažer společnosti,

ČSSD

6. Bc. Alena Doleželová
53 let, ředitelka pobočky, Velké Meziříčí,

ČSSD

7. Ing. Jan Veleba
63 let, prezident AKČR, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

8. JUDr. ing. Jaromír Karmazín
66 let, důchodce, Velké Meziříčí, ČSSD

9. Mgr. Pavel Blažek
34 let, učitel ZŠ, ICT koordinátor,

Velké Meziříčí, ČSSD

10. Ing. Alena Vidláková
43 let, projektová manažerka, Velké 

Meziříčí, ČSSD

11. Miroslav Zezula
58 let , inval idní důchodce, Hrbov, 

ČSSD

12. Ing. Linda Wernischová
28 let, asistentka ředitele,

Velké Meziříčí, ČSSD

13. Jindřich Kučera
36 let, OSVČ, Olší nad Oslavou,

ČSSD

14. Ing. Marie Doležalová
36 let, středoškolská učitelka, 

Velké Meziříčí, ČSSD

15. RNDr. Petr Vrána
44 let, středoškolský učitel, 

Velké Meziříčí, bez politické příslušnosti

16. Antonín Koudela
57 let, vedoucí betonárky, Lhotky, bez 

politické příslušnosti

17. Libuše Kučerová
64 let, důchodkyně, Mostiště,

bez politické příslušnosti

18. Věra Marková
40 let, účetní, Lhotky, 

bez politické příslušnosti

19. Vladimír Krejčí
36 let, pracovník DDM, Velké Meziříčí, 

ČSSD

20. Lucie Brožová
24 let, administrativní pracovnice, Velké 

Meziříčí, ČSSD

21. PhDr. Marie Mikulášková
64 let, admin. pracovnice, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

22. Josef Savara
64 let, důchodce, Velké Meziříčí, 

ČSSD

23. Olga Fikarová
75 let, důchodkyně, Velké Meziříčí, 

ČSSD

5
Komunistická 
strana Čech 

a Moravy

1. Martin Klement
39 let, dělník, Mostiště,

KSČM

2. JUDr. Karel Lancman
60 let, ředitel MSB, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

3. Jaroslav Koudelka
63 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KSČM

4. Bc. Naděžda Hořínková
38 let, soc. pedagožka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

5. Karel Bartoš
57 let, dělník, Lhotky,

KSČM

6. Svatopluk Pokorný
61 let, důchodce, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

7. Josef Rychlý
59 let, dělník, Lhotky,

KSČM

8. Vladimír Štěpán
64 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KSČM

9. Jiří Mejzlík
25 let, dělník, Mostiště, bez politické 

příslušnosti

10. Jiřina Pazderková
70 let, důchodkyně, Velké Meziříčí,

KSČM

11. Stanislava Vodáková
67 let, důchodkyně, Velké Meziříčí,

KSČM

12. Miroslav Štursa
63 let, důchodce, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

13. Věra Hlávková
66 let, důchodkyně, Velké Meziříčí,

KSČM

14. Josef Kubiš
71 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KSČM

15. Jaromír Simajchl
69 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KSČM

16. Jaroslav Zmrhal
68 let, důchodce, Velké Meziříčí,

KSČM

17. Zdeněk Pospíšil
59 let, dělník, Velké Meziříčí,

KSČM

18. Bohumila Doležalová
24 let, kuchařka, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

19. Roman Doležal
39 let, dělník, Velké Meziříčí,

KSČM

20. Ondřej Dočkal
26 let, nezaměstnaný, Velké Meziříčí, 

KSČM

21. Petr Juhoš
38 let, dělník, Velké Meziříčí,

KSČM

22. Antonín Zeman
65 let, důchodce, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

23. Jiří Smolík
62 let, důchodce, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

Fotogalerie kandidátů do Zastupitelstva města Velkého Meziříčí – komunální volby 15. a 16. října 2010
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23. František Kaman
66 let, důchodce, Velké Meziříčí,

ODS

16. Ing. Jitka Kratochvílová
70 let, ekonomka, Velké Meziříčí,

ODS

17. Antonín Tománek
63 let, důchodce, Velké Meziříčí,

ODS

18. Pavel Janšta
61 let, živnostník, Velké Meziříčí,

ODS

19. Ing. Oldřich Inochovský
51 let, důchodce, Velké Meziříčí,

ODS

20. Veronika Buďová
30 let, v domácnosti, Velké Meziříčí, 

ODS

21. Milan Kratochvíl
75 let, důchodce, Velké Meziříčí,

ODS

22. Petr Homola
25 let, stavební technik, Velké Meziříčí,

ODS

8. Ing. Blanka Přibylová
51 let, hoteliérka, Velké Meziříčí,

ODS

9. Vítězslav Havelka
44 let, živnostník, Velké Meziříčí,

ODS

10. Tomáš Hrabálek
35 let, živnostník, Velké Meziříčí,

ODS

11. Pavel Buďa
36 let, živnostník, Velké Meziříčí,

ODS

12. Mgr. Jiří Hort
32 let, učitel, Velké Meziříčí,

ODS

13. Vladimír Doležal
25 let, stavební technik, Velké Meziříčí,

ODS

14. Rostislav Pospíšil
49 let, stavitel, Velké Meziříčí,

ODS

15. Ing. Miloš Charvát
53 let, stavební projektant, Velké Meziříčí,

ODS

23. Radka Jelínková
34 let, mateřská dovolená, Velké 
Meziříčí, bez politické příslušnosti

7
Nezávislí

1. MVDr. Ivo Šulc
50 let, jednatel, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

2. Mgr. Ivana Bíbrová
38 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

3. Irena Tronečková
38 let, ředitelka muzea, Velké 

Meziříčí, bez politické příslušnosti

4. Mgr. Jana Němcová
45 let, živnostnice, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

5. Ing. Josef Studený
46 let, pojišťovací makléř, Velké 

Meziříčí, bez politické příslušnosti

6. Mgr. Jana Audy
30 let, mateřská dovolená, Velké 
Meziříčí, bez politické příslušnosti

7. Ivo Krejčí
24 let, obchodní zástupce, Velké 
Meziříčí, bez politické příslušnosti

8. Ing. Ladislav Sedmidubský
54 let, manažer, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

9. Mgr. Iva Najmanová
49 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

10. Milan Dobrovolný
43 let, jednatel, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

11. MUDr. Libor Žák
42 let, lékař, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

12. Jarmila Klimešová,
45 let, prodavačka, Svařenov, 

bez politické příslušnosti

13. Ing. Petr Voda, CSc.
56 let, elektrotechnik, Velké 

Meziříčí, bez politické příslušnosti

14. Daniel Fojtík
50 let, jednatel, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

15. Martin Štindl, Ph.D.,
41 let, archivář, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

16. Marie Dvořáková
47 let, THP, Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

17. Marcela Pytlíková
40 let, asistentka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

18. Josef Ambrož
41 let, referent obchodu, Mostiště, 

bez politické příslušnosti

19. Milena Vašíčková
24 let, prodavačka, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

20. Vladimír Hubl
58 let, jednatel, Velké Meziříčí, 

bez politické příslušnosti

21. Vlastimil Požár 
37 let, technik, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnost

22. Ing. Miroslav Bárta
50 let, OSVČ, Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti
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Prodám
■ Z kotle „Štrébl“ články 3 ks. 
Cena dohodou. Tel.: 774 868 024.
■  Fiat Brava 1.4 12V, r.  v. 
12/1996, benzín, modrá metalíza. 
Garážovaný. Výbava: 2× airbag, 
originál autorádio, posilovač ří-
zení, el. střešní šíbr, nastavitelný 
volant, el. přední okna, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, 
zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka + přední tlumiče a vý-
fuk, 4× zimní pneu. Pěkný vzhled, 
nutno vidět. Cena 35.000 Kč. Tel.: 
776 798 182.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická daň zaplacena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Koťata britské modré kočky, 
čistokrevná, cena 1.900 Kč. Tel.: 
775 994 441.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.

■ Kuchyňská kachlová kamna, 
dále rohovou lavici s úložným pro-
storem. Obojí cena dohodou. Tel.: 
566 521 545, volejte 8–12 a 13–17 
hodin.

■ 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

■ Štěně bígla tricolor bez PP. 
Štěně je očkované, odčervené, stáří 
7 týdnů. Pejsek, ihned k odběru. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 605 554 439. 
■ Ječmen jarní, pšenici ozimou, 
konzumní a sadbové brambory 
odrůdy Adéla – Marabel a Belana. 
Cena dohodou. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. hodině. 
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Dámské skládací kolo. Velmi za-
chovalé. Levně. Tel.: 566 522 339.
■ Štěňata německého ovčáka, 
bez PP, čistokrevná, očkovaná, 
odčervená. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
605 285 099.
■ Nosič kol na tažné zařízení. 
Nový, zabalený. Tel.: 739 622 786. 
■ Čerstvý jablečný mošt do 
vašich nádob. Cena 8 Kč/l. Tel.: 
608 038 550.

■ Počítač ATHLON II X2, 2GB 
DDR3, DVDRW, HDD 320 GB, in-
tegrovaná grafi ka ATI Radeon HD 
2100 256MB + monitor LCD 22", 
myš, klávesnice + záruka. Celkem 
za 9.700 Kč. Tel.: 605 167 280. 
■ Macešky, odběr podzim, jaro, 
cena 6 Kč/ks. Tel.: 737 767 876.
Koupím
■ Hoblovku s protahem a spodní 
frézu. Tel.: 733 502 674.
■ Řezbářská dláta a literaturu 
o truhlářství, tesařství, řezbářství. 
Tel.: 733 502 674.
■ Bramborák – čerta za trak-
tor.  P rosím nabídně t e.  Tel .: 
732 562 561.
■ Švestky a hrušky na kvas. Tel: 
608 038 550.
Nemovitosti
■ Prodám RD 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. Me-
ziříčí, Křižanova, V. Bíteše do 1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, ulice 
Družstevní, možnost i krátkodo-
bého pronájmu. RK nevolat. Tel.: 
732 565 767. 
■ Prodám chatu s garáží ve VM 
(Karlov), pozemek 320 m2, zastavě-
ná plocha 30 m2, vodovodní a elek-
trická přípojka. Lze použít jako sta-

vební pozemek. Tel.: 608 544 345. 
■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezděkov 
ve VM. Tel.: 605 451 062 od 18 do 
20 hodin. 
■ Prodám RD v obci Blízkov, 
částečně po rekonstrukci, kterou 
je nutno dokončit. V přízemí se na-
chází velká kuchyň, obývací pokoj, 
ložnice, komora, koupelna a spla-
chovací WC. V podkroví jsou dva 
pokoje. Teplá voda je z el. bojleru, 
vytápění ústřední na tuhá paliva. 
U domu se nachází kolna, která 
slouží k skladování uhlí a dřeva. 
Z kolny se vchází do malého sklepa. 
Před domem je malá zahrádka a za 
domem také o něco větší. Cena 
600.000 Kč. Při rychlém jednání 
možná dohoda. Tel.: 603 179 020.
■ Prodám RD 5+1 v Křižanově 
nebo vyměním za menší + do-
platek. Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 
737 628 038.
■ Koupím pozemek v okolí VM. 
Jediná podmínka je, aby byl pří-
stupný veřejné komunikaci. Tel.: 
777 575 511.
■ Prodám dům v ulici Podhradí 
ve VM. Gotika k celkové rekon-
strukci. Pozemek 232 m2, zastavěná 
plocha 170 m2. Cena k jednání 
850.000 Kč. Tel.: 777 575 511.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
ve Velké Bíteši. Podlahová plocha 
73 m2, nová koupelna, WC, plastová 
okna. Tel.: 605 551 246.

Pronájem
■ Pronajmu slušné početnější 
rodině opravenou zemědělskou 
usedlost s opravenou bytovou jed-
notkou 4+1 nedaleko VM. Preferuji 
řemeslně zručné nájemce. Nabízím 
možnost využití rozsáhlé zahrady 
a úhradu větší části nájmu za po-
moc při údržbě. Tel.: 739 618 784 
i SMS. 
■ Pronajmu byt – garsonku ve 
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Pronajmu byt 3+1 v RD ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 566 521 545, 
volejte 8–12 a 13–17 hodin.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviš-
kova ve VM. Tel.: 608 946 749.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě – 1 osoba. Tel.: 737 840 914.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi 
konec září, VM. Tel.: 604 153 318. 
■ Koťata – krásná, ochočená. Tel.: 
723 240 119.
Seznámení
■ Hledám přítele vyšší postavy 
60–70 let, který se zklamal a ne-
chce být už sám. Nehledám krásu 
ani bohatství, ale upřímné jednání, 
pohlazení a toleranci. Bylo mi 60 let 
a jsem štíhlá. Neváhej a ozvi se – 
nebudeš litovat. Tel.: 728 934 570.
Různé
■ Případní zájemci o knihu Jak 
se krotí sumec si ji mohou ob-
jednat přímo od autora: Bohu-

mír Machát, tel.: 608 725 214.
■ Doučím němčinu, základní 
a střední škola. Tel.: 731 417 127, 
po 18 hodině.
■ Upeču různé druhy cukroví 
na oslavy, svatby, Vánoce. Tel.: 
603 486 635.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.
■ Doučím MA – ZŠ, SŠ, VŠ ve VM. 
Tel.: 776 838 452.

■ Hledám dva kocoury, ztra-
tili se po doprav. nehodě 31. 5. 
2010 na dálnici D 1 (141 km 
od Prahy). Černý a černobílý, 
jsou bratři, je možné že zůstali 
spolu. Mají na krku implanto-
vané čipy. 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 kres-
by Antonína Tesaře z Velkého 
Meziříčí. Rodinu, která pa-
mátník vrátí, odměním. Gusta 
Dokoupilová, tel.: 549 253 738, 
773 049 313 ve več. hodinách.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
ŘÍJEN 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

Poděkování

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

  Zemědělství bez traktorů VGS, 
12. 10.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Poslední mohykán na Vysočině nad Jihlavou
19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.
2. 11. přednáška Jemen Ludvík Vejmola
9. 11. přednáška Kanada – II. díl Libor Smejkal
  Loučenský zámek VGS, 
16. 11.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Pohlednice z Brtnice nad Jihlavou

Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto 
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Ra-
šilov, Vanda Hybnerová                                                                   -prog-

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama se
be…                                                                                       (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palas

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Jednotlivé vstupné 260 Kč. Programové oddělení JC, tel. 566 782 004. 
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předsta-
vení divadelní sezony 2010/11 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
27. října 2010 od 19 hodin 

L. Chiarelli
Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h. 
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Pro-
síme přijďte včas!                                                                            -prog-

Vlastivědná a genealogická společnost a Jupiter club si vás dovolují 
srdečně pozvat na vzpomínkový večer

k 50. výročí úmrtí. 

V neděli 10. 10. 2010 v 18 hodin ve Špitálku.

Účinkují: Lucie Benešová, Vendula Příhodová, Tomáš Mrazík, 
Tomáš Kotačka. Dramaturgie PhDr. Libuše Mílková.

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

Středa 6. v 19.30 hodin
AGORA
Film je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za 
událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny 
své doby. Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti an-
tického světa i jeho postupného zániku. Film je inspirován skutečnými udá-
lostmi, které nebyly doposud fi lmově zpracovány. Monumentální výprava 
starodávného světa byla postavena v přístavu Ricasoli na Maltě, kde se na-
táčely i fi lmy Troja či Gladiátor. Historické drama Španělska, původní zně-
ní, české titulky. Režie Alejandro Amenábar. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 127 minut
Mimořádný předprodej vstupenek!
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 4. října do pátku 
8. října 2010 každý den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 
16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení 
a vyzvednutí vstupenek do pátku 8. 10.) Zbylé vstupenky budou vždy 
v prodeji hodinu před daným fi lmovým představením.
Pátek 8., sobota 9. v 19.30 hodin
KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku 
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk 
v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. 
Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem 
podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří 
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat 
svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Akční thriller ČR. Scénář 
a režie P. Jákl. V hlavní roli T. Vilhelmová, K. Lavroněnko, M. Dlou-
hý, V. Dlouhý, V. N. Bárta, A. Bendová. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 16. v 19.30 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ
Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „spe-
ciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si 
je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice 
„obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra o čas 
a lásku může začít. Romain Duris (Erasmus a spol., Rozvod po francouz-
sku) a Vanessa Paradis (Poloviční šance) v romantické komedii o tom, 
že každá životní jistota je relativní a láska si nedá poroučet. Romantická 
komedie Francie, původní znění, české titulky. V hlavní roli V. Paradox, 
R. Duris. Režie P. Chaumeil. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Mimořádný předprodej vstupenek!
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 11. října do úterý 
19. října 2010 každý prac. den v kanceláři na program.oddělení JC od 
8 do 16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení 
a vyzvednutí vstupenek do úterý 19. 10.) Zbylé vstupenky budou vždy 
v prodeji hodinu před daným fi lmovým představením.
Úterý 19. v 17.30 a 19.45 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety, 
kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než 
bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. 
Cyril je cynický bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým 
vkusem, jenž mu velí vždycky sáhnout po tom nejdražším. Aneta má 
výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou duši, která čím dál 
víc okorává vlivem neuspokojivých partnerských vztahů. Komedie ČR. 
Scénář M. Viewegh, režie T. Bařina.V hlavní roli M. Donutil, M. Vlady-
ka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J. Budař. Mládeži přístupný od 12 let
Vstupné: 76, 78 Kč 100 minut

Čas plyne a nevrátí co vzal. 
Jen bolest v srdci zůstává dál. 
Dne 4. 10. 2010 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli narozeninový 
den pana 
Ladislava Nožičky 
z Měřína. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal, 
jen bolest v srdci zůstává dál. 
Dne 11. října 2010 uctíme tichou 
vzpomínkou 5. výročí tragické 
smrti pana 
Josefa Dvořáka 
ze Záseky. 

S láskou vzpomínají manželka 
a celá rodina. 

Děkuji tímto kolektivu pracovníků restaurace Ski Areálu na Fajtově 
kopci za vzornou přípravu, obsluhu i kuchyni při svatbě našich dětí dne 
25. 9. 2010. A zároveň přejeme mnoho úspěchů při konání dalších akcí. 

Rodiny Ambrožova a Červených 

Besedy s psychologem Mgr. Lubošem Novotným v Kopretině

Přijímáme věci na podzimní burzu. Zavolejte předem do centra na tel.: 
777 183 388.
Noste jen podzimní a zimní oblečení. Boty jsme omezili pouze na 2 
páry. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky 
s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na nástěnku.
Příjem věcí k prodeji: 4.–6. 10. od 9 do 14 hodin, 7. 10. 9–12 hodin, 
15–18 hodin. Prodej: 11. 10. 14–18 hodin, 12. a 13. 10. 9–14 hodin, 14. 10. 
9–12 hodin, 15–18 hodin.                                               

pátek 19. 11. od 14 hodin
Sestavování a zdobení perníkové chaloupky a perníčků za odborné pomoci 
perníkářky Lucie Krejčové z Pikárce. Perníkovou chaloupku a perníčky 
na zdobení je třeba objednat do 20. října na tel.: 777 183 388.
Cena za chaloupku se bude pohybovat dle velikosti a váhy:
malá chaloupka cca 150 Kč, velká chaloupka 250 Kč, vánoční perníčky 
1 kg 150 (cca 80 kusů).

ve středu 20. 10. v 9.30 hodin
A jak dál? Proč reagují ženy a muži odlišným způsobem? Jak najít spo-
lečnou řeč a toleranci ve vztazích. 
Po dohodě lze využít individuálního poradenství s Mgr. Novotným, které 
je třeba předem objednat u pracovníků Kopretiny. Těmito besedami se 
účastníme kampaně Den zdraví za podpory MěÚ Velké Meziříčí a kra-
je Vysočina. Aktuální program naleznete na www.zdar.charita.cz/
kopretina-program/.

Slavnostní otevření odborných učeben 
v rámci projektu

z Regionálních operačních programů EU
V květnu 2010 byl úspěšně dokončen projekt „Modernizace SOU Jana 
Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ a je plně využíván 
ke vzdělávání žáků střední odborné školy od 1. září 2010. Slavnostní 
otevření odborných učeben proběhne za účasti významných hostů ve 
čtvrtek 7. října 2010 v budově školy Tyršova 239.
Po slavnostním otevření bude probíhat v kulturním domě ve Velké Bíteši 
od 10 do 18 hodin Školní show k 10. výročí založení městské střední 
školy. Budou se zde prezentovat žáci školy v oborech vzdělání Mechanik 
seřizovač, Obráběč kovů, Cukrář, Kuchař-číšník a Kadeřník. Součástí 
show bude zábavný program spojený s módní přehlídkou.
Srdečně zveme bývalé zaměstnance, absolventy a veřejnost.

Žáci a zaměstnanci školy

Ostrůvek vás zve do podzemí
Ve čtvrtek 14. října 2010 ve stře-
disku ekologické výchovy Ostrů-
vek proběhne promítání obrázků, 
vyprávění a beseda věnovaná kra-
su (především tomu Moravskému), 
jeskyním, štolám a starým důlním 
dílům. S Mgr. Vlastislavem Káňou 
se opět vydáme za jeskyňáři do hlu-
bokých propastí, úzkých plazivek 
a cestami ponorných řek. Nahlédne-
me pod pokličku speleologie očima 

lidí, kteří jí zasvětili celý život. Pro 
ty, které se nespokojí pouze s vy-
právěním, je připravena celodenní 
exkurze do jeskyní Moravského 
krasu 23. 10. 2010. Srdečně zveme 
nejen fajnšmekry, ale i ty, pro kte-
ré je podzemí velkou neznámou. 
Jeho tajemství čekají i na vás… 
Beseda bude zpestřena veselými 
historkami z fotografování, kopání, 
plavení a objevování v podzemí.   

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi pořádá

Exkurze do jeskyní
Na sobotu 23. října 2010 připravujeme s Mgr. Vlastislavem Káňou ex-
kurzi Cesta do podzemí. Navštívíme jeskyni Hladomorna a Holštejnskou 
jeskyni, propadání potoka Bílá Voda a veřejnosti běžně nepřístupnou 
jeskyni Býčí skála. Fyzicky zdatnějším návštěvníkům nabídneme pro-
hlídku Barové jeskyně. Ostatní účastníky čeká exkurze v huti Františka 
(muzeum těžby a tavby železa) a prohlídka jeskyní Jáchymka a Koste-
lík. Celou exkurzi doplní odborným výkladem Mgr. Vlastislav Káňa. 
Odjezd autobusem v 8 hodin od střediska Ostrůvek. Předpokládaný 
návrat do Velkého Meziříčí mezi 18. a 19. hodinou. Cena: 250 Kč do-
spělí, 200 Kč děti, 500 Kč rodinné vstupné (v ceně je doprava, vstupné 
na Býčí skálu a průvodce). Doporučujeme terénní oblečení a obuv, 
holínky na přezutí, baterku, svačinu na celý den, teplý čaj, peníze na 
vstupy a fotoaparát. Přihlášky na exkurzi a bližší informace ohledně 
vybavení: www.chaloupky.cz, tel.: 566 522 831, 731 440 924, e-mail: 
ostruvek@chaloupky.cz nebo přímo v kanceláři střediska nejpozději do 
20. října 2010.                                                                                   -sev-

Zveme vás na 
Den otevřených dveří – Osobní asistence

v rámci Týdnu sociálních služeb ČR
Středa 6. 10. 2010 od 13 do 15 hodin
Čechova 1660/30 Velké Meziříčí

www.zdar.caritas.cz
-char-
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU
Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou

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

Neděle 28. listopadu

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení.                           -prog-

Čtvrtek 25. listopadu, v 19.30 hodin

– termín tohoto vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011

Pátek 15. října

(není součástí předplatného)

v 19.30 hodin v kinosále, 
vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
220 Kč na místě

Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč v před-
prodeji a 240 Kč na místě. 

Stárnoucí profesor geometrie má šokující poměr se svou mladičkou žač-
kou. 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 progra-
movém oddělení JC
Změna programu vyhrazena!

Rezervace od 6. 10. tel.: 566 782 004–5, 001. 
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 350 Kč.

Taneční skupina Kosatky
TJ Sokol

oznamuje, že

se skupinou Xandi
v pátek 22. 10. 2010

v Blízkově U Harryho
je již plně obsazen z důvodu 

omezené kapacity.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 16. října 2010 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěny. 
Srdečně zvou pořadatelé

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na výstavu malíře a ilustrátora

Zahájení a vernisáž výstavy v neděli 
10. října 2010 v 10 hodin ve výstavní síni JC.

Zahájí ing. Karel Odehnal. 
Otevřeno: prac. dny 8–16. neděle 14–16 hodin.

Výstava potrvá do 29. 10. 2010.

Poslední vystoupení
Petra Kapinuse a Bagru

V sobotu 16. října v Trnavě se Petr Kapinus na pódiu objeví opravdu 
naposledy ve svém životě. Toto rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. 
Celý večer bude pikantní tím, že se na něm objeví i zcela původní, zaklá-
dající sestava BAGRu, která spolu naposledy vystupovala v roce 1986, 
poté následoval tříletý komunistický zákaz a vlastně konec této formace. 
Tehdy spolu hráli: Petr Kapinus – zpěv, Petr Sedlák – kytara, Petr Kotlík 
– kytara, Jarda Sláma – basa. Pouze u bicích nebude v Trnavě sedět Karel 
Ošmera, ale Pavel Račák. Uslyšíte skladby jako Klárka, Šílená dívka, Dej 
mi ho, Zůstaneš sám, Žebrák a dáma a mnoho dalších. Po tomto nejstarším 
uskupení přijde na řadu rovněž s Petrem Kapinusem Jirka Petrus, Zdeněk 
Bourek, Pavel Vašíček, Vláďa Čupřina Sovák, spolu s vokalisty Petrem 
Zejdou a Zdeňkem Peckou, a ti vám přednesou další hity:  Bylo to zlý, 
bude to fajn, Srdce není na prodej, Rosťa. Úvod a závěr celého večera 
bude patřit současnému BAGRu. Zábava se bude skládat ze čtyř delších 
koncertů. Pojede svoz z Velkého Meziříčí v 19.15 od Bílého koníčka. Ke 
koupi budou trička z dílny Petra Kotlíka, jejichž námět vymyslel před čtvrt 
stoletím a až nyní budou ofi ciálně potištěna. Čeká vás samozřejmě řada 
dalších hostů a jiných překvapení. Vstupenky si však již nyní můžete 
zakoupit mimo jiné v prodejně Muzika, Radnická 3, Velké Meziříčí, 
nebo přímo u manažera kapely na tel.: 777 130 705. Cena 99 Kč. Takže 
neváhejte. Na místě 120 Kč. Další zajímavé akce, už s nejnovější formací 
BAGRu, budou 23. 10. a 20. 11. ve Vídni, kde bude vždy 100 piv zdarma 
a pokřtěno nové CD kapely.                                                            -oš-

Týdeník Velkomeziříčsko je mediálním partnerem uvedené akce. 
Opět je pro vás připravena soutěž o volné vstupenky na trnavský 
koncert 16. 10. 2010. Až do 13. 10. do 12 hodin můžete zasílat správ-
nou odpověď vepsanou na vystřižený soutěžní kupon (viz níže) do 
redakce Velkomeziříčska. 
Otázka: Kolik je Petru Kapinusovi let?

Tanečně zábavná fi lmová show. V tomto pořadu se prolíná herectví a zpěv 
s tancem klasickým i moderním, ale také s akrobacií a pantomimou. 
Zavede nás tedy do světa fi lmů a muzikálů, za doprovodu těch nejzná-
mějších a velmi populárních fi lmových melodií z dob Oldřicha Nového 
až po současnost. Divák tak zhlédne známé scény a parodie z úspěšných 
fi lmů, jako je například James Bond, Zpívání v dešti, Pomáda, Růžový 
panter, Moulin Rouge… Vše se ode-
hrává ve starém kině, kde se občas 
dějí prapodivné věci. Všechno to 
podle všeho zavinil duch bývalého 
majitele kina, který není tak úplně 
spokojený nejen s fi lmy, které se 
dnes promítají, ale i s poměry, které 
v jeho bývalém království vládnou 
dnes. A tak se vloží do děje rozver-
né komedie a sem tam pěkně zamí-
chá ostatním zúčastněným kartami, 
pochopitelně samozřejmě proto, 
aby to celé skončilo pravým, nefal-
šovaným fi lmovým happyendem. 
V tomto představení zazáří Uršula 
Kluková, dáma českého humoru po 
boku herce a tanečníka Vlastimila 
Harapese, dále divák spatří herce 
Jaromíra Noska a Kláru Jandovou, 
tanečníky Daniela Zídka, Jana 
Krčka, Veroniku Všetičkovou a trojnásobného mistra světa v break-dance 
Tomáše Veselého. Samozřejmě nemůžeme opomenout tanečně panto-
mimický projev Jana Čížka, coby ducha majitele kina. Celé představení 
dotvářejí krásné kostýmy, světelné efekty a taneční choreografi e několika 
výborných choreografů jako je například Ladislav Beran. K obecné potěše 
diváků text hry napsal a současně ji režíroval Gustav Skála.   -laprov-
Pátek 5. listopadu v 19.30 hodin, vstupné: 250 Kč a 200 Kč, rezervace 
a prodej vstupenek tel.: 566 782 004, 001                                           -zh-

* do 8. října, Městské muzeum Velká Bíteš, výstavní sál.

otevřeno: prac. dny 8–12, 14–16 h

* do 17. října, výstavní síň Galerie synagoga Velké Meziříčí

otevřeno denně kromě pondělí

* říjen 2010 Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

tiffany lampy, vitráže, krasohledy, šperky

Pozvání 
Srdečně vás zveme na společnou 

výstavku prací klientů
Domova seniorů Velké Meziříčí a děvčat z VÚ Velké Meziříčí, 
která se koná 8. října 2010 od 9 do 11.30 hodin v prostorách Domova 
seniorů Velké Meziříčí, Hornoměstská 52, při příležitosti „Týdne 
sociálních služeb ČR“, který vyhlašuje MPSV a Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR. Těší se na Vás klienti a zaměstnanci 

DSVM s děvčaty z VÚVM. 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
Salonek 
v 1.  pa t-
ře naproti 
restauraci, 
kapacita 
m a x .  4 0 
osob (vhod-
ný k pořá-
dání abitu-
rientských 
srazů, 
rodinných 
oslav, slav-
nostních 
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 po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.
Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.
Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).
Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).
Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).
K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Podrobnější informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz        -prog-

Michal David vystoupí se svojí kapelou v programu Mejdan roku dne 
28. 10. 2010 v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Michal David je auto-
rem 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 obvyk-
lých místech ve Velkém Meziříčí, Jihlavě, Třebíči i Žďáru nad Sázavou 
(byla uvedena v minulém čísle) Dále v předprodejní síti Ticketportal a na 
www.ticketportal.cz. Vstupenky se nerezervují. 

ve výstavním sále Městské 
knihovny VM 

vernisáž 7. 10. v 17 hodin
po, st, pá 7.30–11.30 h, 

12.30-18.00 h, 
út, čt 7.30–12.30 h

Zveme vás na výstavu

KD Netín 9. 10. 2010
Zve Sajtna Kochánov

ále JC, vstupné: 200 Kč v předsále JC, vstupné: 200 Kč v před-

ZRUŠENO!

Zakoupené vstupenky můžete vrátit na progr. odd. JC.
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ATLETIKA

STOLNÍ TENIS

LYŽOVÁNÍ

KUŽELKY

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Finále mistrovství ČR družstev 
starších žáků

Ve fi nále soutěže žákovských druž-
stev, které se konalo v sobotu 2. 
10. na atletickém stadionu A. C. 
TEPO Kladno, startovali v soula-
du s hostovacím řádem ČAS naši 
žáci za oddíl TJ Spartak Třebíč. 
Všichni bodovali a přispěli tak 
k výbornému 7. místu atletického 
oddílu z Třebíče.

Z výsledků:
Jakub Havlíček – vrh koulí (14,06 m) 
– 5. místo a 6 bodů

Michal Kyus – 1500 m překážek 
(5: 24,34) – 9. místo a 2 body
Martin Perutka – dálka (576 cm) – 
5. místo a 6 bodů

Celkový bodový stav
 1. A. C. TEPO Kladno 201.50
 2. TJ Sokol Opava 187.00
 3. AK Olomouc 149.00
 4. BYAC Brno 128.00
 5. TJ Sokol Hradec Král. 122.00
 6. ASK Slavia Praha 79.50
 7. TJ Spartak Třebíč 68.00
 8. ŠAK Chodov 45.00
 9. AK SSK Vítkovice 42.00
10. SK ZŠ Jeseniova Praha 41.00

-vill-

KP 1. třídy
ST VM – SK Jihlava C 9:9
Body: Klíma Petr 4, Řikovský Aleš 
2, Bazala Jan 2, Kampas Jan 1
V sobotu se rozběhl nový ročník 
krajských přeborů. Odehrála se 
první kola mistrovských utkání. 
Naše „áčko“ přivítalo Jihlavu. Po 
úvodních čtyřhrách jsme prohrávali 
0:2 a nevypadalo to s námi dobře. 
Nepříjemný začáteční stav nás 
nepoložil a utkání jsme vyrovnali 
na 3:3. Celý zápas byl naprosto vy-
rovnaný, až do konečného výsledku 
9:9. Ve dvojhrách jsme Jihlavu pře-
hráli, ale bohužel pro nás, dopadly 
špatně úvodní čtyřhry, které měly 
zásadní vliv na konečný výsledek. 

Toto utkání se muselo líbit i našim 
nejvěrnějším fanouškům. Bod proti 
silné Jihlavě je pro nás nováčky 
v soutěži cenný. Přesto remíza byla 
spravedlivá pro obě družstva a bod 
nakonec brali i sami hráči z Jihlavy. 
Všichni domácí hráči si mákli až na 
dno svých sil. V utkání dominoval 
Klíma Petr, který v zápase neutrpěl 
porážku.
V sobotu 9. 10. přivítáme v rámci 
poháru divizní Světlou nad Sáza-
vou. V případě výhry postoupíme 
do fi nále poháru Vysočiny, což je 
zároveň i vstupenka do celorepub-
likového kola. Utkání začíná v 15 
hod. v tělocvičně střední školy 
řemesel a služeb.
Přijďte nás podpořit.

-pk-

MSDD
Starší dorost

FC VM – FC Slovan Havlíčkův 
Brod 1:5 (0:4)
Střelci: Liška (65.) – 3x Semrád (3.), 
(7.) a (48.), Petřík (8.), Polívka (26.). 
Rozhodčí: Beneš – Krejčí, Sláma; 
ŽK – Wasserbauer (13.) a Maloušek 
(60.). Sestava: Pöpperl (45. Dohnal) 
– Nožička (31. Pospíšil), Štefka, Ja-
hoda, Wasserbauer (45. Maloušek) 
– Kozuň, Smejkal, Prchal, Malec – 
Kuřátko (70. Hejtmánek), Liška.
Na začátku utkání jsme mohli jít 
do vedení, ale Nožička střílel jen 
do boční sítě. Ve 3. min. po střele 
Petříka z dálky vyrazil míč Pöp-
perl před sebe a Semrád dorážku 
proměnil. V 7. min po PVK se opět 
prosadil hlavou nikým nehlídaný 
Semrád. Neuplynula ani minuta 
a z PVK proměnil hlavou za záda 
Pöpperla Petřík. Kluci nebojovali, 
byli u všeho pozdě a hlavně nedá-
vali přesné přihrávky. Ve 26. min. 
po špatném zpracování Nožičky, 
získal míč Polívka a podél Pöpperla 
zvýšil skóre na 4:0. Ve 37. min. jsme 
mohli vstřelit gól, ale Liška trefi l 
vybíhajícího brankáře. 
Ve druhém poločase udělal velkou 
hrubku Štefka, když zbytečně držel 
míč u nohy a Semrád mu jej dokázal 
odebrat a vstřelit svůj „hattrick“. 
V 51. min. Smejkal přihrával pod 
sebe na Pospíšila, a ten tvrdou 
střelou z voleje střílel směrem do 
šibenice, ale brankář excelentně 
vyrazil na roh. V 65. min. jsme 
se dočkali branky, když Smejkal 
prostrčil míč mezi dva obránce ve 
vápně a Liška bez problému vsítil 
už svůj 7. gól. 
Zápas jsme vůbec nezvládl i. 
Kluci neměli snahu hrát a bojo-
vat. Na hřišti jsme si nedokázali 
přesně nahrát. Soupeř po právu 
vyhrál.                    -sme,ls-

Mladší dorost
FC VM – H. Brod 0:3 (0:0)
Rozhodčí: Beneš Jar.; bez ŽK; ČK 
1:0 (Pazderka). Sestava FC VM: Ře-
háček-Pazderka, Voneš, Nápravník, 
Procházka-Bárta, Láznička, Bradáč 
(68. Ostrý Š.), Benda – Komínek, 
Hejtmánek (60. Ostrý M.).
Úvodních patnáct minut se ode-
hrávalo mezi šestnáctkami bez 
vyložených šancí. Zlom v utkání 
nastal v 16. minutě, když se zbyteč-
ně nechal vyloučit domácí obránce 
Pazderka. Poté museli Velkome-
ziříčští přeskupit řady. Pozorně 
bránili a vyráželi do brejků. Celý 

první poločas se jim to dařilo, hosty 
nepustili do žádné šance. 
V druhé půli hosté zvýšili svoji 
aktivitu. Domácí odolávali tlaku 
do 56. minuty, kdy se trefi l hlavou 
havlíčkobrodský Henek. Po tomto 
gólu hosté polevili. Domácí i v de-
seti se stále snažili o vyrovnání. 
Jenže v 67. minutě přišla chyba 
brankáře Řeháčka a hosté šli do 
dvoubrankového vedení. Těsně 
před koncem domácí inkasovali 
potřetí. „Průběh utkání ovlivnilo 
zbytečné vyloučení Pazderky,“ do-
dal k zápasu trenér Koláčný.   -kol-

MSŽD
Starší žáci

SFK Vrchovina – FC VM 0:3 (0:0)
St řelci branek: 59. Zsihovics, 
63. Karmazín, 65. Liška. Rozhod-
čí: Chabiča – Tomášek, Kamenský. 
Sestava: Hladík – Bačák, Cejnek, 
Smejkal, Špaček – Liška, Ráček, 
Karmazín, Vokurka, Zsihovics, 
Krčál. Do hry dále nastoupili: Heto, 
Chalupa, Kurečka, Juda, Procház-
ka, Hejátko.
FC VM – 1. Zbrojovka Brno B 
1:0 (1:0)
Střelci branek: 15. Smejkal. Sesta-
va: Hladík – Hibš, Juda, Smejkal, 
Špaček – Liška, Ráček, Karmazín, 
Vokurka – Zsihovics, Krčál. Do 
hry dále nastoupili: Heto, Chalupa, 
Juda, Kurečka, Procházka, Hejátko.
Po úvodních šancích na obou stra-
nách v 15. minutě zahrával rohový 
kop Ráček. Míč se dostal k Smej-
kalovi, který ho s pomocí obránce 
dopravil do sítě – 1:0. V prvním 
poločase si už nikdo vyloženou 
šanci nevytvořil.
V 37. minutě se na polovině hřiště 
uvolnil Liška, šel sám na brankáře, 
kterého se snažil přehodit, jenže 
jeho slabá střela skončila v náruči 
brankáře Brna. Ve 38. minutě se 
z hranice pokutového území do 
míče opřel střední záložník Brna, 
naštěstí pro domácí skončil míč těs-
ně nad brankou brankáře Kučery. 
V 42. minutě viděli diváci výbornou 
kombinaci hráčů Zbrojovky, ale 
střela útočníka skončil těsně vedle 
branky Velmezu.
V 58. se do šance dostali domácí, ale 
střelu Zsihovicse vyrazil brankář na 
roh. V 63. minutě zahrával Ráček 
přímý volný kop, ale jeho střela 
brankáře neohrozila. V 67. minutě 
se do poslední šance dostali hosté, 
ale tvrdou přízemní střelu vyrazil 
výborným zákrokem brankář Ku-
čera na roh. Po závěrečném hvizdu 

se domácí radovali z historického 
vítězství nad hráči Brna.    -dek-

Starší žáci B
FC VM B – Okříšky 3:2 (1:1)
Střelci: Vokurka (14.), Juda (51.), 
Chalupa (58.). Sestava: M. Kučera 
– Kožený, Z. Juda, Hibš, Heto – 
J. Minařík, L. Chalupa, Singer, M. 
Benda-Vokurka, Prchal. Do hry 
zasáhli: Hlávka, P. Liška, Horký, 
Nevídal.
O první vážnou akci se postarali 
domácí. Jmenovitě Prchal se dostal 
na půlce k míči, jednou si vyměnil 
míč s Vokurkou a poté ho krásnou 
přihrávkou za obranu vybídl k sa-
mostatnému sólu. Vokurka následně 
s přehledem obstřelil brankáře, 
a domácí šli ve 14. min. do vedení. 
Zbytek poločasu měli mírnou pře-
vahu. Trest pak přišel v samotném 
závěru, kdy po špatném odehrání 
nákopu do velkého vápna a nedo-
rozumění mezi Judou s brankářem 
Kučerou, neměl hostující hráč 
problém uklidit míč do prázdné 
branky. Do kabin tak obě mužstva 
odcházela za stavu 1:1.
Druhý poločas byl pak věrnou 
kopií toho prvního. Obrat nastal 
v 51. min., kdy roh zahraný Cha-
lupou proletěl celým pokutovým 
územím až k Judovi, který pohotově 
volný míč uklidil do branky 2:1. 
A když v 58. min. skončil přímý 
volný kop Chalupy z rohu velkého 
vápna v brance, bylo o výsledku 
utkání téměř rozhodnuto. Hosté 
ještě v 68. min. snížili po zaváhání 
domácí obrany a špatném vyběhnu-
tí Kučery na konečných 3:2.   -kli-
Krajský přebor – st. přípravka

FC VM – FŠ Třebíč 8:2
(branky: 4 Miloš Koudela, 2 Pa-
vel Partl, Patrik Chalupa, Martin 
Burian)
FC VM – FŠ Třebíč 6:5
(branky: 2 Mirek Malata, 2 Marek 
Malata, Filip Vošmera, Jan Voneš)
FC VM – Bedřichov 2:1
(branky: 2 Pavel Partl)
FC VM – Bedřichov 6:4
(branky: 2 Jan Voneš, 2 Mirek Ma-
lata, Filip Vošmera, Matěj Sysel)
Krajský přebor – ml. přípravka
FC VM – FŠ Třebíč 2:12
(branky: Daniel Raus, Milan To-
dorov)
FC VM – FŠ Třebíč 0:12
FC VM – Bedřichov 4:4
(branky: 2 Milan Todorov, Alex 
Cerkal, Tadeáš Bíbr)
Okr. přebor – jednot. přípravka
Velká Bíteš – FC VM 1:3
(branky: 2 Mirek Malata, Hana 
Pavlasová)                               -ves-

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 9:3 
(1:1, 3:2, 5:0)
Branky: 3 Střecha, 2 Suk, Berá-
nek, Štěpánek L., Kejda, Zajíc. 
Asistence: 2 Vondráček, 2 Burian 
P., Štěpánek L., Jašek, Špaček, 
Střecha F. Sestava HHK: Matoušek 
(Hladík) – Suk, Kučera, Vidlák, 
Novotný, Štěpánek L., Kejda, Be-
ránek, Vondráček, Špaček, Burian 
P., Střecha F., Zajíc, Marešová, 
Krejčová, Crha, Jašek. Rozhodčí: 
Sibera – Maloušek, Pospíšil.
Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0, v osla-
bení: 1:0.

Starší žáci
HHK VM – HC Kometa Group B 
10:3 (5:2, 5:0, 0:1)
Branky: 4 Lainka, 2 Kampas J., 
Kampas M., Strnad, Smažil, Buri-
an. Asistence: 2 Tlapák, 2 Smejkal 
D., Burian, Červinka, Kampas 
M., Tichý. Sestava HHK: Vitešník 
(Juda J.) – Smažil, Jaroš, Kampas 
F., Bezák, Bernat – Strnad, Tichý, 
Burian – Červinka, Lainka, Tlapák 
– Smejkal D., Kampas J., Kampas 
M. Rozhodčí: Kopeček – Sysel, 
Todorov. Vyloučení: 3:1
Střely na branku: 30:33.

-hhk-

Společnost Wiegel
Velké Meziříčí, s. r. o., pořádá

2. ročník
WIEGEL-CUPU
v malé kopané,

27. 11. 2010 od 8 hodin ve spor-
tovní hale u Světlé.

Startovné 800 Kč za družstvo 
nutno uhradit do 15. 10. 2010.

Počet hráčů: 4+1.
Pro první čtyři družstva a nejlep-

šího střelce hodnotné ceny.
Kontakt: Zdeněk Konečný, 

731 411 639,
z.konecny@wvz.wiegel.de
Mediální partner – týdeník 

Velkomeziříčsko

Krajský přebor Vysočiny
Všechny týmy hrály venku, jediné 
béčko překvapivě dokázalo vyhrát.
Sl. Kamenice n. L. – Spartak 
VM A 2581:2498 * 6:2
Pospíchalová 440:386 Baloun
Mutl 415:425 Korydek
Votava M 415:466  Lavický B.
Poláček 454:389 Badalík
Berka 439:425 Lavický Ji.
Votava P. 418:407 Starý
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Třebíč E TJ – Spartak VM B 
1582:1700 * 0:6
Šimek 416:438 Lavický F
Novotný 405:454 Lavický Jo.
Toman 387:405 Holas
Brátka 374:403 Kamenský

Liga dorostu Vysočina
Start Jihlava – Spartak VM 
1225:1030 * 4:0
Vestfál 405:325  Procházková
Zeman 427:391 Mičková
Mutl 397:314 Fajmonová

-sta-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Poruba 35:30 
(17:14)
Dopolední souboj týmů, které opro-
ti loňské sezoně prošly výraznou 
hráčskou obměnou, zahájil lépe 
domácí kolektiv. Od prvních minut 
se nápaditou a rychlou útočnou hrou 
dostával do výhodných střeleckých 
pozic a držel si vícebrankový od-
stup (4:1,8:4,10:5,12:8). Zásluhou 
aktivní obrany jsme dokázali získá-
vat cenné míče a bleskurychle pře-
cházet do efektivně zakončených 
brejkových situací. Následné změny 
v sestavě a s tím souvisejících i ně-
kolik individuálních chyb v obraně 
otevřelo soupeřkám prostor ke 
skórování. Ostravské vycítily svoji 
šanci a dotáhly se na nejtěsnější 
rozdíl (13:12). Trenérský time-out 
a návrat k základní sestavě pak opět 
přinesl do poločasu herní pohodu. 
Po změně stran se hrála opět obou-
stranně útočná házená. Defenzivní 
činnosti viditelně pokulhávaly za 
útočnými snahami obou týmů, 
které prahly po prvním podzimním 
ligovém vítězství. Domácí hráčky 
se prezentovaly daleko nápaditější 
a efektivnější hrou a po zásluze si 
připsaly bodové maximum. 7 m – 
hody 5/4/:4/4, vyloučení 1:1.
Hrály: Syptáková Veronika-Kra-
tochvílová Monika (12/3), Krato-
chvílová Hana (10/1), Závišková Iva 
(5), Partlová Markéta (2), Studená 
Kateřina (2), Necidová Kristýna 
(2), Nechvátalová Natálie (1), Sed-
láčková Klára (1), Rosová Terezie, 
Kopečková Kateřina, Zezulová 
Kristýna. Trenéři ing. Záviška, 
Mgr. Vidláková, Partlová.

I. liga starší dorostenky
Spartak Třebíč – Zora Olomouc 
SCM 29:37 (13:17)
Během několika hodin proti sobě 
stanuly bývalé a současné velko-
meziříčské spoluhráčky: TR bran-
kářka Marcela Babáčková, spojky 
Ivana Salašová (3 branky) a Natálie 
Nechvátalová (hostování ve VM 
ml. dor.), levé křídlo Iva Závišková 
(4 branky). Zora Olomouc spojka 
Monika Kratochvílová (5 branek). 

V pohledném utkání Třebíčské 
bojovaly, držely se do padesáté 
minuty, kdy prohrávaly o tři branky. 
Vítězství nakonec v závěru vybo-
joval lépe fyzicky disponovaný 
favorit z Olomouce.

2. liga mladší dorostenci
Sokol VM – STM Olomouc 25:17 
(12:6)
Ve druhém kole narazilo naše 
družstvo na silný celek Olomouce, 
který by měl podle předsezonních 
referencí patřit do horní části ligo-
vé tabulky. Vstup do utkání nám 
sice nevyšel dle představ, když 
jsme svými chybami umožnili 
soupeři získat dvoubrankového 
vedení. Další minuty přinesly naši 
agresivnější a místy neprostupnou 
defenzivu. Velmi dobrá útočná hra, 
ve které se střelecky skvěl z postu 
spojek Jan Svoboda, pak postupně 
znamenala výrazný brankový 
odstup. V důležitých momentech 
výborně zachytal Petr Horák. V zá-
věru utkání soupeř neunesl vysoký 
rozdíl ve skóre a prezentoval se 
několika tvrdými zákroky, na které 
však rozhodcovská dvojice k úžasu 
přítomných nereagovala! Na našem 
kontě jsou tak poměrně nečekané, 
ale zcela zasloužené ligové body. 
Hráli: Horák Petr, Blaha Martin – 
Svoboda Jan (10), Juránek Jakub 
(6), Pospíšil Martin (6), Pospíšil 
Jan (1), Krátký Michal (1), Pavliš 
David (1), Veselý Jan, Blaha Tomáš. 
Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 
13:5, 26:9 (10:4), nájezdy 10:9
Sokol VM – SK Kuřim 14:4, 22:6 
(13:4), nájezdy 12:6
Během posledního kalendářního 
týdne odehrálo družstvo tři utkání 
a ve všech prokázalo velice kva-
litní hrou dosavadní podzimní 
neporazitelnost a upevnilo si vedení 
v průběžné tabulce. Největší před-
ností týmu byla důrazná obrana 
a na ní navazující rychlý přechod do 
útoku. Zdařilá kombinační hra pak 
snaživým soupeřům nedala prostor 
k přílišnému odporu. Střelecky 
se dařilo především triu Tomáš 

Stupka, Tomáš Blaha a Martin 
Janíček.
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (25), Blaha Tomáš (19), Janíček 
Martin (17), Drápela Vojtěch (9), 
Svoboda Filip (4), Ambrož Michael 
(1), Buchta Dominik, Pažourek To-
máš, Šroler Dominik. Trenéři Mgr. 
Živčic, ing. Šidlo, Janíček.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Tatran Bohunice 
29:35 (9:18)
Sokol VM – SK Kuřim 28:19 
(12:11)
Velice špatný vstup do úterního 
zápasu proti Bohunickým po-
znamenal i pozdější jednoznačný 
průběh. Nesčetná řada nepřesnos-
tí, množství individuálních chyb 
a nevynucených ztrát dalo soupeři 
řadu možností pohodlně si vybu-
dovat brankový náskok. Po změně 
stran se podařilo agresivnější hrou 
alespoň částečně zmírnit hrozivý 
gólový odstup.
V nedělním utkání se hráči poučili 
z předchozího hodně nepovedeného 
výkonu proti Bohunicím. První 
poločas sice nebyl bezchybný, leč 
na první pohled byla patrná herní 
převaha našeho kolektivu, která 
vyústila v nejtěsnější poločasové 
vedení. Povinná přestávka včetně 
trenérské domluvy pak znamenaly 
zvýšení důrazu při bránění a zejmé-
na zpřesnění útočné hry. Postupně 
se dařilo dostávat Kuřimské pod 
tlak a navyšovat brankový rozdíl. 
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý 
Jan (18), Pavliš David (13), Janíček 
Martin (7), Stupka Tomáš (6), 
Fiala Martin (5), Blaha Tomáš (5), 
Lečbych Jan (3), Svoboda Filip, Ma-
coun Filip, Klapal Vojtěch, Ambrož 
Michael. Trenéři Janíček Martin, 
ing. Šidlo Ladislav.                -záv-

V sobotu 2. října se na Fajtově 
kopci konaly dva závody podzimní 
části Lyžařského poháru Vysočiny, 
dopoledne to byl přespolní běh 
a odpoledne běh v suchém slalomu. 
Za krásného podzimního počasí se 
na závody sešlo na 95 závodníků 
všech věkových kategorií od nej-
mladších Kristýny Neumanové 
a Honzíka Dvořáčka (ročník 2007) 
až po nejstaršího Oldřicha Dostála 
(ročník 1947), který přijel až z Čes-
ké Třebové. Našim závodníkům Ski 
klubu Velké Meziříčí se opět dařilo, 
když v přespolním běhu získali 5× 
třetí místo, 3× druhé místo a na prv-

ních místech se umístili – Barbora 
Fischerová (Myšáci holky), Petr 
Vokoun (přípravka kluci), Oskar 
Točík (předžactvo kluci), Tereza 
Neumanová (ml. žákyně) a Hana 
Vrábelová (st. žákyně). V odpoled-
ním suchém slalomu vybojovali 5× 
třetí místo, 6× druhé místo a první 
místa získali – Barbora Fischerová, 
Oskar Točík, Tereza Neumanová 
a Veronika Mejzlíková (ženy – ju-
niorky). Těmito závody byla pod-
zimní část zakončena a teď všechny 
závodníky čeká hlavní zimní část 6 
závodů na lyžích.
Všechny podrobné informace včet-
ně výsledků a fotogalerie najdete na 
www.skivm.cz.                      -dol-

V sobotu 18. září se na krásném 
rybníku u Jívoví uskutečnil nultý, 
tedy zaváděcí ročník malých rybář-
ských závodů.
Jako hlavní pořadatele lze jmenovat 
„Zvondu“ Horkého z Jívoví a Stani-
slava Dočkala z Velkého Meziříčí, 
který také připravoval klobásky 
a navíc i plata s pestrým a štědrým 
zabíjačkovým pohoštěním. Spon-
zorskými dary byly vedle vepřo-
vých pochoutek na tácech také 
věcné ceny pro nejlepší chytače.
Ryby sice tentokrát braly opravdu 
pouze malé, a to hlavně lysí kapříci, 
zelenozlatí líni, stříbrné „červeno-
očky“ plotice + jaksi navíc i nepů-
vodní karasi, ale přesto byli všichni 
účastníci navýsost spokojeni – a do-
konce i ti, kteří neulovili vůbec nic.
První místo nakonec obsadil Pavel 
Psohlavec st., druhá příčka patřila 
jeho synovi Pavlu Psohlavci ml. 
(oba z VM).
Letos se minizávody konaly poně-

kud opožděně; příštího roku se ale 
údajně mají uskutečnit o něco dříve, 
v některé z letních sobot. 
Stejně jako při malých červnových 
závodech v Dobré Vodě nabyli 
i účastníci akce v Jívoví dojmu, že co 
je malé, to je milé; ba tím více milej-
ší. A co malé ryby? – No, malé ryby 
taky ryby! Říká se to tak přece… Ty 
velké, které v rybníku „Zvonďáku“ 
také šmejdily, protentokrát zavile 
a zbaběle všem nabízeným návna-
dám odolaly, nicméně napřesrok 
může být (a určitě bude) jináč!
 A tak se v létě roku 2011 určitě 
sejdeme a navzájem utkáme jak 
v Bon Akvě, tak poté i v GJWOWJ. 
Že Bon Aqua má být žertovně Dob-
rá Voda, to je nasnadě a takříkajíc 
nabíledni. A ten druhý výraz? – Inu, 
věřte si anebo nevěřte, takto se sku-
tečně psávalo Jívoví ještě i před ne-
celými dvěma sty lety. A to prosím 
česky; no vážně! Skoro k neuvěření, 
že?               Petrův zdar! -vp-

So 9. 10. 13.30 – 15.00
Ne 10. 10. 14.00 – 15.30
So 16. 10. 14.30 – 16.00
Ne 17. 10. 15.30 – 17.00
So 23. 10. 14.15 – 15.45
Ne 24. 10. 13.45 – 15.15           -vid-
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HOKEJ

FOTBAL

HÁZENÁ BASKETBAL
2. kolo Českého poháru

Sokol VM – DHK Zora Olomouc 
jun. 24:17 (19:6)
Výborná defenziva, za kterou byla 
velkou oporou po celou hrací dobu 
brankářka Jana Lavická, a nápa-
ditá útočná hra zcela nahlodaly 
psychiku prvoligového účastníka. 
Ten se prezentoval víc než vlaž-
ným a odevzdaným výkonem (5:1, 
9:2, 16:4, 18:5). Utkání tak mělo 
po prvních třicet minut nevídaně 
jednoznačný průběh. Po změně 
stran vstoupila olomoucká juniorka 
se zcela jiným nábojem. Přitvrdila 
a zaktivnila defenzivní činnost, 
začala se častěji dostávat do brej-
kových situací. Domácí hráčky 
se začaly utápět v nepřesnostech, 
příliš individuálně vedené akce 
narážely na připravenou obranu 
a podstatné bylo i to, že nedokázaly 
celých osmnáct minut skórovat 
(20:6, 21:14). Soupeřky pak po řadě 
našich útočných chyb postupně 
snižovaly brankový odstup. Ještě 
štěstí, že v domácích barvách našla 
střeleckou přesnost a odvahu Jitka 
Plachetská, která v těchto chvílích 
dokázala držet prapor našich barev. 
Soupeř se snažil, leč i jeho mizerná 
koncovka nakonec výraznou měrou 
přispěla našemu celku k postupu do 
osmifi nále.
To se odehraje ve čtvrtek 28. říj-
na, soupeře z řad interligových 
účastníků určí los. Doufejme, 

že v domácím prostředí budeme 
mít možnost sledovat konfrontaci 
našeho druholigového týmu s vr-
cholovou ženskou házenou!
7 m – hody 3/2:6/1, vyloučení 2:2.
Hrály: Lavická J., Panáková L. – 
Plachetská Ji. (7), Chlubnová J. (4), 
Salašová I. (4), Dvořáková Š. (3/2), 
Vidláková R. (2), Svobodová D. (2), 
Hammerová T. (1), Klusáčková J. 
(1), Plachetská Zu., Mejzlíková K., 
Fischerová M., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.

II. liga ženy
Sokol VM – SKUP HSC Prior 
Olomouc 26:30 (12:13)
První čtvrthodina souboje patřila 
domácím hráčkám, které dokáza-
ly v obranné fázi tlumit rychlou 
kombinační hru Hanaček a samy 
se prosazovaly přes nedůraznou 
obranu hostí (3:1, 6:4, 7:5). Ztrá-
ta koncentrace včetně naivního 
zakončení psychicky pomohly 
soupeřkám a ty dokázaly „šňůrou“ 
pěti branek otočit vývoj utkání 
(7:10). Závěr poločasu byl znamení 
zlepšené souhry domácích, které 
snížily na nejtěsnější poločasový 
rozdíl. Než se stačily naše hráčky 
vzpamatovat z poločasové pau-
zy, pohyblivé spojky soupeřek si 
udělaly z naší svatyně „střelnici“ 
a rázem svítilo na světelné tabuli 
pětigólové manko (36. min. 13:19). 
Domácí celek, burcován diváky se 
jen pomalu herně zvedal, a to pouze 
díky střeleckým schopnostem Jitky 
Plachetské a Jarmily Hrůzové. Ve 

41. minutě se dokázal ještě dostat na 
dvoubrankový rozdíl (21:23). 7 m – 
hody 6/4:4/2, vyloučení 2:0.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. 
– Plachetská Ji. (7/1), Hrůzová J. 
(7), Dvořáková Š. (3/2), Chlubnová 
J. (2), Salašová I. (2), Klusáčková 
J. (2/), Vidláková R., Svobodová 
D., Hammerová T., Plachetská 
Zu., Mejzlíková K., Fischerová M.. 
Trenér ing. Tvarůžek.             -záv-

2. liga mužů Morava Jih
TJ Sokol VM – SK Kuřim 26:27 
(17:18)
Domácím se nepovedl vstup do 
utkání. Nedařilo se pokrývat spojky 
soupeře, které po individuálních ak-
cích dokázaly skórovat. Soupeř v 15. 
minutě oskočil na čtyřbrankový 
rozdíl. Našemu družstvu se podařilo 
do poločasu manko smazat na rozdíl 
jedné branky (17:18). Začátek druhé 
půle probíhal obdobně jako první. 
Kuřim si udržovala mírné vedení. 
Našemu družstvu se nedařila kombi-
nační hra a vše bylo založeno pouze 
na individuálních akcích především 
Tomáše Chlubny a Ladislava Ko-
nečného. V 9. minutě druhé půle se 
podařilo našim hráčům srovnat krok 
(21:21). Pak se obě družstva střídala 
ve vedení. V 24. minutě za stavu 
26:25 měli domácí výhodu přesilo-
vé hry, ale několika nepřesnostmi 
nedokázali „přesilovku“ zužitkovat. 
Poté Kuřim udeřila ze spojek a skóre 
otočila. Naši hráči měli ještě šanci 
stav srovnat, ale v poslední minutě 
nevyšla útočná kombinace a šťast-

nější hosté si odvezli oba body.
7 m – hody 5/3:3/3, vyloučení: 7:6, navíc 
ČK domácí Chlubna a hosté Kvasnica
Sled branek: 2:2, 4:7, 7:9, 8:12, 9:13, 
13:13, 15:14, 17:16, 17:18, 18:20, 
21:21, 23:23, 26:25
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Chlubna Tomáš 
(8/3), Konečný Ladislav (6), Ma-
tušík Roman (4), Kříbala Petr (3), 
Živčic Pavel (2), Fischer Radim (1), 
Kaštan Jiří (1), Večeřa Vítězslav 
(1), Kříbala Martin, Strašák Pavel, 
Necid Miloš, Kříbala Pavel. Trenér 
Vaverka Vlastimil, asistent trenéra 
Šidlo Ladislav, zodpovědný vedoucí 
Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – SK Kuřim B 
24:26 (10:14)
Kuřim vstoupila lépe do utkání 
a už od začátku si udržovala mírný 
náskok. Poločas znamenal čtyř-
brankový náskok hostí. Domácí, ale 
nic nevzdávali a zpřesněním střelby 
dokázali 7 minut před koncem srov-
nat krok (21:21). Soupeř, ale opět 
dokázal odskočit. Na konci se bohu-
žel projevil minimální počet hráčů 
se kterým se zápas odehrál a nebyla 
už síla zápas zvrátit na naši stranu.
7 m – hody 0:2/2, vyloučení: 1:1
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Strašák Pavel (9), 
Rosa Jakub (7), Trojan Vítězslav 
(3), Kaštan Petr (3), Kubiš David 
(1), Novotný Radek (1), Smolík 
Michal, trenér Šidlo Ladislav, zod-
povědný vedoucí Kůra Petr.        -šid-

MSD sk. D
Dosta Bystrc – FC VM 1:1 (0:0)
Střelci: Záblacký (90. + 4.) – Netrda 
(48.). Rozhodčí: Hrůza – Smekal, 
Chabiča, DS Juránek, ž. k. 5:2 (22. 
L. Němec, 62. Z. Veselý), bez č. 
k. Diváků 150. Sestava FC VM: 
Chalupa – Z. Mucha, P. Mucha, 
J. Hort, J. Krejčí – Dufek (75. 
E. Smejkal), L. Němec, Berka, 
Netrda – Veselý (62. Beran, 87. 
O. Mucha), Pokorný. Na střídání 
byl ještě př ipraven R. Invald.
Hosté jako téměř ve všech zápa-
sech venku začali aktivně. Pak se 
obě strany střídaly v zahrávání 
standardních situací, aniž by do-
sáhly kýženého výsledku. Až ve 
25. min. musel brankář Chalupa 
vystartovat až za hranici vápna, 
aby po dlouhém nákopu domácích 
zneškodnil rýsující se šanci jedno-
ho z domácích hrotů. Ve 28. min. 
kopali Meziříčští svůj druhý roh, 
zakončený ošemetnou střelou L. 
Němce ze střední vzdálenosti, která 
domácímu gólmanovi Trnavskému 
příliš nevoněla. Aktivní hra Vel-
mezu své ovoce přinesla hned po 
přestávce. Běžela 48. min., když 
ve středu hřiště operující L. Němec 
uviděl po levé straně nabíhajícího 
Netrdu, přesně narýsovanou ulič-
kou vymazal pravého beka Dosty 
Klusáka a „Nety“ nezklamal. 
Těsně za hranicí šestnáctky vypálil 
k protilehlé tyči a Trnavský byl bez 
šance. S tím se ale hosté nehodlali 
spokojit. Nedlouho poté po Dufko-
vě průniku a centru z boku vápna 
se v gólové šanci ocitl Veselý, jeho 
střelu však v poslední chvíli zblo-
koval jeden z bránících hráčů. Také 
Bystrčtí se po jednom ze zvláštních 
rozhodnutí rozhodčího dostali do 
nebezpečné blízkosti k Chalupo-
vi, když zahrávali tr. kop z boku 
šestnáctky Velmezu. Meziříčský 
gólman jej však vyboxoval a po 
prodloužení jednoho ze středových 
hráčů prosvištěl Dufek mezi oběma 
stopery Dosty do jasné šance vstříc 
Trnavskému. Vyčerpaný „Dufi no“, 
kterého navíc při průniku postihla 
křeč, bohužel pro hosty přehodil 
včetně vybíhajícího gólmana i do-

mácí branku. Další šance se zrodila 
vzápětí. J. Krejčí vybojoval na 
půlce míč a po Netrdově zátahu se 
v gólové pozici nikým neobtěžován 
ocitl střídající Beran. Vypálil však 
zbytečně rychle a svůj cíl minul. 
Pak se do své druhé šance dostali 
domácí, když v 85. min. opět po 
centru zprava jeden z domácích 
forvardů nikým neatakován hlavič-
koval v pádu těsně vedle. A když 
už prodloužení dávno překročilo 
svůj tříminutový limit, vykopl 
Chalupa míč do autu poblíž půlky, 
protože vedle jeho levé tyče zůstal 
ležet jeden z domácích a netvářil se 
příliš živě. Po jeho zmrtvýchvstání 
Bystrčtí vhozeným autem a jeho 
prodloužením do šestnáctky vy-
bídli ke skórování Záblackého a ten 
nezaváhal. „První poločas jsme ne-
předváděli to, co je nám tuto sezonu 
vlastní. Málo jsme kombinovali, 
chyběl důraz a pohyb. Pravděpo-
dobně se projevila čtrnáctidenní 
zápasová přestávka. I tak jsme si 
vypracovali dvě brankové šance, 
domácí jednu. O přestávce jsme si 
vše vyjasnili a druhý poločas jsme 
měli ve své režii. Domácí byli bez-
radní a uchylovali se až k brutálním 
zákrokům. Když již měl být konec 
nastavení, naši hráči zakopli míč, 
aby umožnili ošetření domácího 
hráče. Bohužel, po zahájení hry se 
spoléhali na to, že soupeř míč vrá-
tí, ale domácí k překvapení všech 
nakopli míč do pokutového území, 
kde nikým nehlídán domácí hráč 
brankově zakončil. Okamžitě po 
rozehrání rozhodčí zapískal konec. 
Na své hráče se hodně zlobím, že se 
spoléhali na vrácení míče a nehráli. 
Naivní ‚Rychlé šípy‘ zkušeně ‚vy-
kostilo‘ prohnané ‚Bratrstvo kočičí 
pracky‘! Tato ztráta bodů mrzí ještě 
více, než ve Vyškově, “ zhodnotil 
výkon svých svěřenců trenér Milan 
Volf.                                       -ber-

Pozvánka na fotbal
Muži A FC Velké Meziříčí 
hrají ve středu 6. 10. odlože-
né utkání se Spartou Brno na 
Tržišti se začátkem v 15.30. 
V neděli 10. 10. tamtéž přiví-
tají celek Hodonína. Začíná 
se opět v 10.15.

 1. RSM Hodonín 10 6 2 2 17:11 20
 2. Třebíč 10 3 6 1 13:9 15
 3. Pelhřimov 10 4 3 3 17:14 15
 4. Konice 10 4 3 3 14:12 15
 5. Žďár n. Sáz. 10 4 2 4 21:15 14
 6. Vyškov 10 4 2 4 16:10 14
 7. Rosice 10 4 2 4 15:12 14
 8. Vikt. Otrokovice 10 4 2 4 17:16 14
 9. Blansko 10 4 2 4 15:17 14
10. Napajedla 10 3 4 3 14:12 13
11. Uherský Brod 10 4 1 5 9:9 13
12. Sparta Brno 9 4 1 4 9:10 13
13. Velké Meziříčí 9 3 4 2 11:13 13
14. Vrchovina 10 3 2 5 9:10 11
15. Tasovice 10 2 4 4 12:22 10
16. DOSTA Bystrc 10 1 4 5 4:21 7

I. A tř. sk. B
FC Rapotice – FC VM 1:3 (0:2)
Střelci: 90. Mlejnek – 13. Bouček, 
32. Vítek, 74. Ďurica. Rozhodčí: 
Ostrovský. Diváků 60. Sestava 
hostí: Simandl – Netolický, Večeřa 
Z., Střecha, Halámek – Smejkal 
(60. Pól), Jedlička (80. Kaminaras), 
Souček, Bouček – Ďurica (77. Kaf-
ka), Vítek.
Domácí se pokusili velkomezi-
ř íčskou rezervu jednoduchým 
fotbalem přibít tam, kde jsou nej-
silnější – do pokutového území. 
A hosté? Ti se už přibít nedali! 
Sehráli vydařený rychlý přechod 
do útoku, Jedličkův střílený centr 
vyrazil domácí gólman T. Laš 
jen k volnému Boučkovi, který 
mu „na oplátku“ poslal přesným 
volejem levačkou míč do šibenice 
jeho branky, čímž hosty poslal do 
vedení. Domácí poněkud uvadli, 
zato Benfi ka získala střed hřiště. 
Po prohraném souboji domácího 
Opálky s Boučkem přišel rapotický 
faul u postranní čáry, u „padajícího 
listu“ z volného přímého kopu 
Jedličky byl na přední tyči nejdříve 
Vítek a špičkou kopačky tečoval 
míč nechytatelně za záda domácího 
brankáře – 0:2. Druhá branka ale 
domácí paradoxně znovu nakopla, 
zase se tlačili do ofenzivy, z če-
hož rezultoval druhý oboustranně 
sporný moment utkání – Souček dle 
našeho názoru zcela čistým sklu-
zem odehrál míč do zámezí a sudí 
odpískal sporný faul… Zatímco náš 
kapitán řešil situaci s rozhodčím 
a zbytek jeho spoluhráčů se rovnal 
do zdi k ubránění standardní situa-
ce, postavili si domácí míč a sotva 

diskuze našeho hráče se sudím 
skončila, poslali balón bez okolků 
snad z 35 metrů do velkomeziříčské 
sítě. Rozhodčí Ostrovský ale gól 
neuznal, neboť nedal pokyn ke hře, 
čímž domácí patřičně popudil. Do 
přestávky si Rapotice vytvořily ješ-
tě jednu velkou šanci, ale Simandl 
byl na místě.
Po pauze odehrála Benfi ka svůj part 
na výbornou. Domácí sice měli míč 
možná častěji na kopačkách, náš 
celek ale dobře bránil a držel je 
na distanc od své branky. Domácí 
si až do konce druhého poločasu 
vytvořili suma sumárum jedinou 
vyloženou šanci, kterou dokázala 
zhatit spolupráce brankáře Simand-
la a stopera Střechy. Vzápětí už ná-
sledoval další výjimečně povedený 
rychlý protiútok hostí, unavené Ra-
potice se již nedokázaly dostatečně 
rychle vrátit, Boučkův centr „pod 
sebe“ pustil Souček zcela volnému 
Ďuricovi, ten si pohrál s domácím 
stoperem Šicem a chladnokrevně 
zavěsil k zadní tyči, čímž dal vý-
sledku téměř definitivu. Velmez 
mohl v poslední desetiminutovce 
přidat ještě další branku, ale stří-
dajícímu Kaf kovi se po brejku 
koncovka nevyvedla. Podař ila 
se naopak domácímu Mlejnkovi, 
který v samém závěru, kdy už se 
zřejmě mnozí aktéři zápasu viděli 
ve sprchách, pronikl po kolmém 
míči již ne zcela koncentrovanými 
řadami hostí a čestným úspěchem 
dal výsledku konečnou podobu. Nic 
to však nezměnilo na tom, že 3 body 
odjely spolu se šťastným mužstvem 
Benfiky po zdařile zvládnutém 
utkání do Velkého Meziříčí.   

-kre-
 1. Čáslavice-Sádek 9 8 0 1 23:10 24
 2. Hartvíkovice 9 5 3 1 16:9 18
 3. Bohdalov 8 5 1 2 25:13 16
 4. Kouty 8 4 3 1 19:8 15
 5. Přibyslavice 9 4 2 3 23:16 14
 6. Náměšť-Vícenice 8 4 1 3 13:16 13
 7. V. Meziříčí B 7 2 4 1 12:8 10
 8. Rantířov 8 3 1 4 16:21 10
 9. Rapotice 7 2 2 3 15:14 8
10. Třešť 8 2 2 4 9:13 8
11. Stonařov 8 2 1 5 12:20 7
12. Křoví 9 1 3 5 19:27 6
13. Bedřichov 8 1 3 4 14:23 6
14. Budišov-Nárameč 8 0 2 6 14:32 2

HHK VM – HC Grewis Plumlov 
3:4 (2:0, 0:1, 1:3)
Branky: 2. Molák, 3. Troščák (Krča), 
57. Šerý (Střecha) – 39. Skácel L. 
(Dvořák), 45. Mikeš, 54. Mazouch 
(Mikeš), 59. Mikeš. Sestava HHK 
VM: Nikodým (Štourač) – Střecha, 
Šerý, Bartejs, Štěpánek, Chlubna, 
Suk – Krča, Troščák, Novák – Vla-
šín, Molák, Beránek – Nedoma, 
Janák, Burian – Smejkal, Kochánek. 
Rozhodčí: Coufal – Kala, Král. Vy-
loučení: 14:13, navíc Novák (HHK) 
5+OK, Kryl (PLU) 5+OK. Využití: 
0:2, v oslabení: 0:1. Střely na bran-
ku: 28:22. Diváci: 130.
Vstup do utkání vyšel našim hrá-
čům na výbornou. Na začátku 
druhé minuty po samostatné akci 
prostřelil hostujícího gólmana 
Michal Molák. O minutu později 
se skóre opět měnilo, když po pře-
hrávce Michala Krči zavěsil Peter 
Troščák. Hostující tým se však ze 
špatného začátku rychle otřepal 
a tvrdou hrou za hranicí pravidel se 
dostal do zápasu. Ve druhé třetině 
se obraz hry nezměnil. Bylo k vi-
dění řada tvrdých soubojů, včetně 
hokejek v obličeji soupeřů na obou 
stranách. V závěru druhé třetiny 
se dočkali i hosté, když ve 39. mi-
nutě překonal domácího brankáře 
Tomáše Nikodýma hostující Lukáš 

Skácel. Trenér domácích Štěpán 
Oberreiter reagoval na vzniklou si-
tuaci stažením hry na dvě pětky. Ve 
třetí třetině hosté ve čtyřicáté páté 
minutě vyrovnali. Autorem branky 
Plumlova byl Mikeš. Poté dostali 
naši hráči možnost hrát přes minutu 
dvojnásobnou přesilovku, kterou 
bohužel nedokázali proměnit. V 54. 
minutě se tým hostí dostal do ve-
dení, když využil přesilovku. Poté 
naši hráči měli opět dvojnásobnou 
přesilovku, která trvala téměř dvě 
minuty. Trenér Oberreiter poslal 
na přesilovku první lajnu, která 
hosty uzavřela v jejich obranném 
pásmu. Po přihrávce od Libora 
Střechy prostřelil vše, co mu stálo 
v cestě, spoluhráč v obraně Kamil 
Šerý. Vše nasvědčovalo tomu, že 
se poprvé dočkáme v nové sezoně 
samostatných nájezdů. Proti byl 
ovšem hostující Mikeš, který svoji 
druhou brankou v utkání rozhodl 
o těsné prohře našeho týmu.
Ostatní výsledky prvního kola:

Velká Bíteš – Kroměříž 4:3, Kometa 
Úvoz – Uherský Brod 5:8, Blansko 
– Brumov-Bylnice 5:4, Břeclav – 
Uherský Ostroh 4:6, Boskovice 
– Šternberk 4:3.

Program na tento týden:
Sobota 9. 10. 2010 HC Brumov-
Bylnice – HHK VM, začátek utkání 
v 17.00 hodin (zimní stadion Bru-
mov-Bylnice)                        -hhk-

Poslední dva týdny ukázaly našemu 
národu, jak je basketbal nádherný 
sport. Naše reprezentantky vybojo-
valy na domácím mistrovství světa 
fantastické druhé místo. 
A možná ani někteří nevědí, že 
tento sport má silnou základnu 
i ve Velkém Meziříčí. Děvčata 
z basketbalového oddílu se již 
sedmou sezonu rvou jako české 
lvice za úspěch barev města na 
basketbalových kolbištích celé re-
publiky a v minulé sezoně také na 
palubovkách mimo naši republiku. 
Základna basketbalového oddílu 
čítá několik desítek děvčat od 
šesti až do osmnácti let. Od září je 
v oddíle také parta chlapců ve věku 
žáků základní školy. Týmy hrají 
většinou sdružený oblastní přebor, 
což je soutěž kraje Vysočina, Jižní 
Morava a Zlínského kraje. Družstvo 
starších dorostenek hraje již dru-
hým rokem druhou nejvyšší soutěž 
v republice ve své kategorii – ligu 
starších dorostenek.
A jak si basketbalistky vedou? To 
můžete posoudit sami, o víkendu 
začaly basketbalové soutěže čtyřmi 
zápasy týmu mladších dorostenek:
BK VM – Sokol Šlapanice 72:21 
a 106:19
BK VM – ČKD Blansko 55:36 
a 74:29
Sestava: Šárka Buková, Vendula 
Marková, Jasna Rapušáková, Vero-
nika Kryštofová, Aneta Pražáková, 

Zuzana Fňukalová, Dagmar Ze-
zulová, Lucie Nováková, Markéta 
Malcová, Anna Karbanová, Klára 
Ubrová, Petra Syslová (jeden zá-
pas, protože je po nemoci) a Tomáš 
Rapušák (trenér).
Čtyři zápasy během dvou dnů je 
pořádná porce, ale vzhledem k šíř-
ce kádru ani tento počet zápasů 
nebyl pro naše děvčata překážkou. 
Všechny čtyři zápasy skončily 
vítězně pro velkomeziříčský tým, 
ale hlavně byla skvělá možnost vy-
zkoušet v praxi nacvičované herní 
záležitosti z tréninku.

Příští program:
BK VM – SBŠ Ostrava, sobota 
9. 10., 19.00
BK VM – BK Příbor, neděle 10. 10., 
10.00
Oba zápasy jsou úvodní zápasy 
dorostenecké ligy a hrají se v tělo-
cvičně ZŠ Školní.
Aktual ity oddílu jsou na in-
t e r n e t o v s k ý c h  s t r á n k á c h 
www.basketvm.cz. 

-rap-

Zájemci o basketbal z řad 
dětí a mládeže jsou srdečně 
vítáni. Chlapci mají tré-
ninky každý týden v úterý 
a ve středu v 15.00 a v pátek 
v 16.30. Přípravka děvčat je 
v pondělí v 15.30, ve středu 
v 16.30 a ve čtvrtek v 15.00. 
Všechny tréninky jsou v tělo-
cvičně „modré“ ZŠ Školní.

Brněnské hráčky se snaží prosadit proti zónové obraně dorostenek Velké-
ho Meziříčí. V červených dresech jsou vpředu Z. Fňukalová a Š. Buková, 
vzadu M. Malcová a V. Kryštofová.                       Foto: Tomáš Rapušák


