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Í ÍÍ ŠŠ

Důležité 
upozornění pro 

čtenáře –
příští číslo 
vyjde již 
v úterý 
27. září!

Z důvodu volna o státním svát-
ku ve středu 28. září vychází 
příští 34. číslo Velkomeziříč-
ska již v úterý 27. září. Jeho 
uzávěrka je proto ve čtvrtek 
22. září ve 14 hodin.

SOS 
poradna

Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
seuskuteční dnes, ve středu 
21. 9., od 14 do 16 hodin 
v nové budově MěÚ (obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4). 
Další informace čtěte v dneš-
ním čísle na straně 2.

Den zdraví 
čtvrtek 22. 9.
Podrobný program naleznete 
ve vloženém letáku v dnešním 
Velkomeziříčsku.

Koncert 
Geneze 

Vzpomínkový koncert s písnič-
kami Oldřicha Inochovského 
se uskuteční ve čtvrtek 22. zá-
ří od 18 hodin ve Špitálku.

Žalman 
a spol.

Ponděl í 26. zář í, kinosál 
Jupiter clubu, v 19.30 hodin.

XVII. ročník 
DRAKIÁDY
se koná v neděli 2. října 2011 
na Fajtově kopci.
Přípravný výbor se i letos 
obrací na místní podnikatele 
se žádostí o sponzorský dar.
Stejně jako fi nanční a věcné 
příspěvky uvítáme i vaši or-
ganizační výpomoc při koná-
ní drakiády samotné. Proto, 
máte-li o tento druh pomoci 
zájem, obraťte se pro bližší 
informace na Josefa Komínka 
a Pavla Janštu. Za vaše pří-
padné příspěvky a dary vám 
srdečně děkujeme.

Přípravný výbor drakiády
Více informací naleznete na 
straně 5.

Město Velké Meziříčí hodlá prodat svoje byty, 
které ještě jednotlivě vlastní v bývalých městských 
domech. Ostatní bytové jednotky v nich jsou už od 
devadesátých let v soukromých rukách. Jde o celkem 
čtyři byty 2+1, ve velikosti 57-59 metrů čtverečních. 
Nacházejí se v ulicích Čechova, Na Výsluní a dva jsou 
na Kolmé. Přednostně je mohou odkoupit stávající 
nájemci respektive příbuzní v řadě přímé, a to za cenu 
od 770 až do téměř 970 tisíc korun. Byt získají včetně 
spoluvlastnického podílu na pozemku a společných 
prostorách.

Cenu jednotlivých bytových jednotek stanovil zna-
lecký posudek. „Nejde tedy o tržní ani žádnou jinou 
cenu,“ podotýká ředitel městské správy bytů Karel 
Lancman s tím, že zohledněny jsou v ní i prokazatel-
né náklady, které jednotliví nájemci do bytu vložili 
z vlastních fi nančních prostředků, a tím jej zhodnotili. 
„Město jim ovšem uznalo náklady v tzv. standardu, 
takže asi ve výši 75 %,“ dodává Lancman. Navíc bude 
k ceně připočten i podíl, který město vkládá do fondu 
oprav. Ostatní majitelé bytů totiž v minulosti utvořili 

Velkomeziříčští chtějí být připra-
veni na případnou demolici objektu 
bývalého domova důchodců na Hor-
noměstské ulici. Rozhodli se proto 
již teď zadat vypracování projektové 
dokumentace této akce, na což vy-
členili 180 tisíc korun z neúčelové 
rezervy rozpočtu města. A to i přes-
to, že konečné slovo o osudu objektu, 
tedy ani o jeho zdemolování, zatím 
definitivně nepadlo. Zastupitelé 
města by o něm měli rozhodnout až 
koncem roku na svém prosincovém 
jednání. „My chceme a musíme být 
na demolici připraveni, protože 
ve hře je dotace z kraje ve výši tři 
miliony korun. A o ni nechceme 
přijít,“ vysvětluje starosta Radovan 
Necid důvod zahájení projektové 
přípravy akce už teď. Kraj přislíbil 

městu dotaci na demolici budovy až 
do výše tří milionů korun, ovšem 
pokud ji Velkomeziříčští provedou 
ještě do konce tohoto roku. Vzhle-
dem k tomu, že právně město objekt 
od kraje převzalo teprve někdy 
v pololetí, čas na realizaci demolice 
zbývá příliš krátký. Proto vedení 
města požádá krajské zastupitele, 
aby termín příslibu dotace o rok 
prodloužili. Ale ani v tom případě 
nehodlá příliš otálet.

S objektem na Hornoměstské 
může město naložit v podstatě třemi 
způsoby. Jak již bylo zmíněno, lze 
jej zbourat. A nebo také nechat jej 
tak, jak je. „Ale my tady nechceme 
mít chátrající budovu, potenciálně 
obydlenou nepřizpůsobivými oso-
bami,“ okomentoval tuto možnost 

starosta. A poslední z variant je 
objekt prodat. Město jej nechalo 
znalecky ocenit. „Odečteme-li 
hodnotu pozemku, tak cena budov je 
asi 11,5 milionu korun. Takže v pod-
statě žádný šlágr,“ říká R. Necid.

Nejpravděpodobnější se podle 
všeho nakonec jeví dvě možnosti 
ze tří jmenovaných – zbourat nebo 
prodat. Zastupitelé se shodli, že ať 
tak či tak, zahájí přípravu demoli-
ce. I kdyby se totiž podařilo najít 
kupce objektu, město by mu jej 
prodalo s již hotovým demoličním 
výměrem. „Jsem totiž přesvědčen, 
že i každý jiný vlastník by nakonec 
k demolici také přistoupil, protože 
by se mu oprava stropů nevyplati-
la,“ uzavírá starosta.

Martina Strnadová

Zahájí přípravu demolice,
i když ji zatím neschválili

Kulaté, padesáté výročí od svého založení oslavila 
letos Dětská psychiatrická léčebna (DPL) ve Velké 
Bíteši. Prvního září roku 1961 otevřela brány svého 
nového působiště, které před tím patřilo sboru národní 
bezpečnosti, a čtvrtého přijala první pacienty. „Ti byli 
v počátku pouze tři, ale postupně se počet navyšo-
val,“ uvedla tehdejší vrchní sestra, třiaosmdesátiletá 
Libuše Machová. V současnosti tam ročně absolvuje 
léčení zhruba 250 dětí ve věku od tří do osmnácti let. 
Tento odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé, 
jehož zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, 
se specializuje na péči v oboru dětské psychiatrie. 
Poskytuje následnou péči v rozsahu převážně tří až 
šesti měsíců, ale nabízí i kratší diagnostické pobyty. 

Dětská psychiatrická léčebna
funguje ve Velké Bíteši již padesát let

„Měli jsme zde i pacienta, jehož léčení si vyžádalo osm 
měsíců. V tomto případě jsme museli žádat o výjimku,“ 
vysvětlil současný ředitel zařízení o padesáti lůžkách 
MUDr. Eduard Rodák. Ten do funkce nastoupil po 
MUDr. Anděle Nerudové, která odešla do důchodu.

Léčí zde především poruchy chování, syndrom 
ADHD (hyperkinetická porucha chování), specifi cké 
poruchy učení, noční pomočování, zaměřují se také na 
diagnostiku a terapii uživatelů psychoaktivních látek 
a dalších problémů mladých pacientů. Léčbu hradí 
zdravotní pojišťovny.

O své práci před mnoha lety vrchní sestra Machová 
řekla, že tehdy děti nebyly tak agresivní jako jsou dnes. 
„Každý rok jsme říkaly, to tady ještě nebylo, ale přece 

jenom ta situace tenkrát nebyla tak 
náročná,“ míní L. Machová, „na 
noční sloužila jedna sestřička, teď 
musí být dvě.“ I ředitel zařízení má 
za to, že agresivita stoupá, a to v ce-
lé společnosti, tedy nejenom u dětí. 
„Mám pocit, že je mezi lidmi jakési 
hodnotové vakuum,“ přemítá dok-
tor Rodák, „kdo je vlastně vzorem 
ve společnosti? Ptá se. Je to učitel? 
Ne. Je to ponejvíce bohatý majitel 
fi rmy, s pěkným autem a s třiceti-
kilogramovou nadváhou.“ Ale za 
hlavní příčinu považuje především 
selhání rodiny. U devadesáti pro-
cent klientů DPL jsou totiž jejich 
rodiče rozvedeni, pacienti pochá-
zejí většinou ze sociálně slabých 
rodin. Ale v léčebně není výjimkou 
ani dítě z dobře situované rodiny.

(Pokračování na straně 2.)

Město opakovaně nabízí 
k prodeji svoje byty

společenství vlastníků a město, coby zbývající vlast-
ník jediného bytu v domě, je tak nyní pouze jedním 
z nich. „Musíme tedy souhlasit s usneseními, která si 
jednotlivá společenství vlastníků schválí, a měsíčně 
přispíváme i stanovenou částku do fondu oprav,“ 
podotýká Lancman. Příspěvek se pohybuje od 200 až 
do 1000 korun měsíčně. Až město byt prodá, celkový 
vklad pak přejde na nového majitele bytu.

Nájemci mohli byty koupit 
už v minulosti, levněji

Město byty stávajícím nájemcům ke koupi nabízelo 
již v minulosti – v devadesátých letech. „Tehdy to 
bylo za částky od 70 zhruba do 120 tisíc korun,“ říká 
K. Lancman. V té době si také většina nájemců byty 
odkoupila. Ti, kteří tehdy tuto možnost nevyužili, 
dostali další asi tak před dvěma či třemi roky. „To 
bylo za 350 tisíc korun a všichni to odmítli,“ doplňuje 
Lancman. Tyto ceny bytových jednotek určila rada 
města. Ta nyní rozhodla, že ve třetí vlně již cenu bytů 
stanoví znalecký posudek.   (Pokračování na straně 2.)

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vídeň 91
• Prodej nových odrůd sloupcovitých jabloní
• Prodej okrasných dřevin a květin
• Prodej volně ložené mulčovací kůry
• Zkypření pozemku malotraktorem s rotavátorem
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

Heřmanovská farnost si připomněla tragický osud kněze Františka 
Pařila, rodáka z Vidonína u Heřmanova. Jeho ostatky byly po šedesáti 
letech uloženy na samostatném, důstojném místě tamního hřbitova. Páter 
Pařil, od jehož narození letos uplynulo sto let, se stal obětí justiční vraž-
dy v takzvaném Babickém procesu v padesátých letech a byl odsouzen 
k trestu smrti pověšením. Jeho rozsudek byl vykonán v srpnu roku 1951 
na nádvoří jihlavské krajské soudní věznice. Spolu s ním přišli o život 
i další dva kněží – Václav Drbola a Jan Bula. Jejich těla byla ještě týž den 
zpopelněna. Na přímý příkaz státní bezpečnosti a vedení komunistické 
strany měl být jejich popel dán do společného hrobu. „Tehdejší vedoucí 
brněnského krematoria projevil velkou odvahu a urny s popelem schoval 
ve sklepě, ale zápisem v evidenční knize uložení do společného hrobu 
potvrdil,“ uvedl křižanovský kněz P. Tomáš Holcner, který urnu do hrobu 
uložil a za P. Pařila také sloužil minulou neděli mši svatou v heřmanov-
ském kostele. „Naši rodinu v osmašedesátém vyhledal pracovník toho 
krematoria a tajně nám urnu předal,“ uvedli pozůstalí, „a otec pak s teh-
dejším farářem urnu dal do rodinného hrobu,“ vzpomněla devadesátiletá 
sestra F. Pařila Marie Dvořáková z Vamberka. Ta se pietní akce osobně 
zúčastnila, na rozdíl od sestry, která byla nemocná. Ze sedmi sourozenců 
už žijí jenom ony. Kromě Františka byl druhý bratr Severin také knězem.

Rodina se ale bála na svůj hrob umístit pamětní desku dřív. Doba 
byla zlá, a připomínat osudy takových lidí bylo za totalitního režimu 
nemyslitelné. Nakonec se ale P. František Pařil svého památníku přece 
jen dočkal. Díky lidem, kterým není jeho osud lhostejný, jako zejména 
P. Tomáš Holcner, Pařilova rodina a další. Místo u hlavního kříže, kam 
byla urna z hrobu opodál přemístěna, je považováno za nejčestnější.

 „Nezapomínejme na zločiny komunizmu,“ varoval mladý páter a na dů-
kaz svých slov ukázal nápis na svém tričku, kde stálo: Ministerstvo spra-
vedlnosti varuje. Komunismus je zločinná nelegitimní a zavrženíhodná 
ideologie (paragraf 198/1993 Sb.).             (Pokračování příště.) Iva Horká

Páter Pařil, oběť komunizmu, 
se dočkal pamětní desky

Křižanovský farář P. Tomáš Holcner světí místo, kam byly uloženy ostatky 
P. Františka Pařila, oběti vykonstruovaného procesu v padesátých letech. 

Foto: Iva Horká

Vůbec první vrchní sestra léčebny Libuše Machová (vpravo) a současná 
vrchní sestra Alena Nevrtalová (vlevo). Uprostřed jejich kolegyně Marie 
Horká.                                                                               Foto: Iva Horká
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Pozvánka na prezentaci a diskuzi
k výsledkům výzkumu v oblasti kultury

Od roku 1992 provádí katedra teorie kultury (kulturologie) Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobý výzkum obyvatel Velkého 
Meziříčí, který se mimo jiné zabývá podrobně problematikou kultury 
ve městě. V loňském roce navíc proběhl i výzkum zástupců organizací 
působících ve Velkém Meziříčí v oblasti kultury.

Ve čtvrtek 6. října proběhne v rámci setkání starosty s občany v Jupiter 
clubu od 16 hodin prezentace výsledků a následná diskuze. Na prezentaci 
jsou zváni nejen občané, kteří se o kulturu zajímají, ale také lidé, kteří 
v oblasti kultury aktivně působí. Účelem prezentace totiž není jen sezná-
mit přítomné s výsledky výzkumu, ale vyvolat podnětnou diskuzi k sou-
časnému stavu kulturních služeb ve městě a možnostem jejího vylepšení.

Věříme proto, že se prezentace zúčastníte a přispějete do diskuze 
vlastními připomínkami a návrhy.             Ing. Radovan Necid, starosta

Pro mnohé známá věc, ale ně-
kteří z vás se možná ptáte, co to je 
za instituci? SOS Jihomoravského 
kraje zaštiťuje pod sebe dalších 
šest krajů, abychom byli vám, na-
šim spotřebitelům 
blíže a dokázali 
obstarat komplex-
ní služby v řešení 
vašich problémů.

Již od roku 2007 
působíme i na Vy-
sočině, konkrétně ve Velkém Me-
ziříčí v budově Městského úřadu 
v kanceláři Obecního živnosten-
ského úřadu, poskytujeme služby 
poradenské a samozřejmě i infor-
mační už od roku 2007. Provozní 
doba naší poradny je každou sudou 
středu v měsíci od 14 do 16 hodin. 
Přijďte se za námi poradit, pomů-
žeme vám při prosazování vašich 
práv! Jsme vám k dispozici neje-
nom v poradnách, ale i na sociální 

Sdružení obrany spotřebitele Jihomoravského kraje
aneb SOS je tu pro vás i na Vysočině

síti facebook, kde vám zodpovíme 
všechny vaše dotazy.

Veškeré potřebné informace 
naleznete na www.asociace-sos.cz. 
Můžete nás, respektive předsedkyni 

SOS Jihomorav-
ského kraje Gertu 
Mazalovou slyšet 
i v rádiu na stanici 
Českého rozhlasu 
Brno. Dne 21. 9. 
je G. Mazalová 

hostem v dopoledním programu 
Apetýt od 10.30 hodin – jinak vždy 
každou poslední středu v měsíci 
v tuto dobu.

Jak je zmíněno i na našich webo-
vých stránkách: Informujeme vás, 
myslíme na vás, chráníme vás 
a jsme tu pro vás!

Bc. Zdeňka Zemanová,
vaše odborná právní poradkyně 

pro Kraj Vysočina,
poradna SOS Velké Meziříčí

Lidem vadí kopřivy a vysoká tráva
Obyvatelé Velkého Meziříčí si stěžují na neposečenou trávu v někte-

rých místech města.
Někde je kolem cesty vysoká tráva, jinde je nevyužívané údolíčko za-

rostlé kopřivami apod. Takových koutů lze najít víc a přibývá jich s tím, 
jak se město rozšiřuje a vznikají nová sídliště. Jde také často o pozemky, 
které jsou třeba pod dráty elektrického vedení a tudíž nejsou prodejné, 
vhodné k výstavbě ani k ničemu jinému. „Mnohdy se ukáže, že ani nejde 
o náš pozemek, ale třeba o pozemek Českých drah,“ podotkl starosta 
Radovan Necid s tím, že na základě stížností pracovníci města zmapo-
vali všechny neposečené lokality. „Takových pozemků je asi 10 hektarů 
a pokud bychom je měli sekat dvakrát třikrát ročně, tak bychom na to 
potřebovali půl milionu korun,“ vyčíslil starosta. Dřív si lidé některé 
z nich sekali sami, aby měli trávu pro králíky. „Ale dneska už to nikdo 
nechce a je to na technických službách,“ řekl R. Necid a dodal, že právě 
s nimi bude vedení města celou věc řešit. Jelikož nehodlá navyšovat peníze 
na údržbu zeleně ve městě, uspoří někde jinde. „Rozdělíme tyto pozemky 
do zón a něco posečeme alespoň jednou do roka na úkor toho, že jinde 
ubereme a nebudeme sekat čtyřikrát nebo pětkrát,“ uzavřel starosta.

Martina Strnadová

Město opakovaně nabízí
k prodeji svoje byty

(Pokračování ze strany 1.) Podle 
předběžných jednání zájem o koupi 
bytu projevili dva ze stávajících 
nájemníků. Další dva to pravděpo-
dobně odmítnou. U jednoho ze čtyř 
bytů se navíc objevila informace, 
že jej stávající nájemce získal jako 
náhradu za vlastní rodinný dům, 
který v minulosti padl v zájmu 
rozvoje města. Tato informace 
však nebyla podložená a zastupitelé 
proto prozatím dotčený byt vyjmuli 
z nabídky k prodeji až do doby, než 
se vše vyjasní.

Postup prodeje 
je daný zákonem

Současní nájemci jsou s pod-
mínkami prodeje bytu seznámeni. 
Postup je podle zákona o vlastnictví 
bytu daný. Po schválení prodeje 
zastupitelstvem města dostanou 
nájemníci nabídky a budou mít 6 
měsíců na to, aby se k tomu vyjádřili. 
Rozhodnou-li se, že byt nekoupí, 
bude následovat druhá etapa a byt 
bude nabídnut třetí osobě. Radní 
stanoví minimální cenu bytu, nejspíš 
dle znaleckého posudku, a zájemci 
obálkovou metodou nabídnou část-

ku, kterou budou ochotni za byt 
zaplatit. I v této fázi bude moci stá-
vající nájemce byt přednostně kou-
pit, ovšem už za nejvyšší nabídnutou 
částku, která vzejde z obálky. Na své 
rozhodnutí bude mít další tři měsíce. 
Odmítne-li opět, pak získá byt třetí 
osoba. Ta se stávajícího nájemce 
z bytu vyhodit nemůže, ale musí mu 
nabídnout novou nájemní smlouvu. 
V ní však může stanovit nájem za 
byt až do 97,50 Kč za metr čtvereč-
ní za měsíc. To je nejvyšší možná 
částka stanovená cenovou mapou. 
Je tedy dvojnásobná oproti nájmu 
v městských bytech, který je nyní 
48 Kč/m2/měsíc + infl ační doložka.
Ředitel Městské správy bytů 

K. Lancman však hodlá stávajícím 
nájemcům, kteř í odmítnou byt 
koupit hned v první etapě, nabíd-
nout přednostně nájem v jiném 
z městských bytů. „To bude možné 
samozřejmě za předpokladu, že se 
nějaký byt do té doby uvolní, neboť 
v současné době město nemá žádné 
volné byty,“ podotýká k tomu. Měs-
to by tak předešlo prodeji bytové 
jednotky třetí osobě s nájemníkem.

Martina Strnadová

Má být hřiště ve Lhotkách ze-
jména hasičským cvičištěm nebo 
víceúčelovým sportovištěm? Je 
nezbytné, aby součástí hřiště byla 
i čtyři sta metrů dlouhá překážková 
dráha, nebo by bylo lepší místo 
toho vybudovat víceúčelový kurt? 
Názory občanů na to se rozcházejí.

Hřiště patří místní části Lhotky – 
Kúsky – Dolní Radslavice, potažmo 
tedy městu Velké Meziříčí. Jeho 
zastupitelé na svém posledním jed-
nání dali přednost víceúčelovému 
kurtu. A to tím, že schválili směnu 
pozemku města o výměře 916 m2 za 
pozemek Hospodářského obchod-
ního družstva Březejc o výměře 901 
m2, obojí v k. ú. Lhotky. Ztotožnili 
se tak se stanoviskem Komise pro 
místní správu Lhotky – Kúsky – 
Radslavice.

Na směněném pozemku hodlají 
Lhotečtí vybudovat tenisový kurt. 
To se ale nelíbí členům SDH Lhot-
ky Sport, kteří tvrdí, že směnou 

Upřednostnili víceúčelový kurt před překážkovou dráhou
přijdou právě o tu část pozemku, 
jež byla určena k výstavbě překáž-
kové dráhy. „Jsme přesvědčeni, že 
směnou pozemku, který byl určen 
ke komplexní dostavbě hasičského 
cvičiště, se město Velké Meziříčí 
dopustí jednání v rozporu s dobrý-
mi mravy,“ vyjádřil se na jednání 
zastupitelstva města starosta SDH 
Lhotky Sport Jiří Kaman a dodal, 
že tím dojde ke znehodnocení 
původního projektu hasičského 
cvičiště a žádným způsobem již 
nebude možno dokončit dráhu 
v parametrech, které by odpovídaly 
požadavkům krajských a celo-
státních hasičských soutěží. Své 
námitky proti tomu vznesl již před 
červnovým jednáním zastupitelů, 
a proto byl tehdy stejný bod stažen 
z programu.

„Tvrzení pana Kamana o jednání 
v rozporu s dobrými mravy naprosto 
není korektní, už na základě toho, 
s čím se seznámila rada města. Pro-

jekt byl schválený zastupitelstvem 
již před několika lety a podle něj 
bylo hřiště realizováno,“ reagoval 
na slova Jiřího Kamana velkome-
ziříčský starosta Radovan Necid. 
Stejně tak se ohradil i předseda 
Komise pro místní správu Lhot-
ky – Kúsky – Dolní Radslavice 
Přemysl Bdinka. „Hřiště tak, jak 
bylo prapůvodně realizováno, mělo 
být víceúčelovým hřištěm a nikoliv 
pouze hasičským cvičištěm,“ připo-
mněl Bdinka s tím, že komise chce 
vybudovat plnohodnotný kurt pro 
děti i dospělé k dalším sportům jako 
jsou vybíjená, nohejbal či volejbal. 
„Bohužel v prostoru současného 
cvičiště to není možné,“ dodal ještě. 
Podle něj stejně i v případě, že by 
zastupitelstvo směnu pozemků ne-
odsouhlasilo, problém vybudování 
400 m dlouhé dráhy pro hasiče by 
vyřešen nebyl. Neboť k tomu chybí 
městu ještě další pozemek, jenž je 
ve vlastnictví Pozemkového fondu 

ČR. Navíc je dle jeho slov zbytečné 
mít čtyřsetmetrový ovál pro tři obce 
s celkem 388 obyvateli produktivní-
ho i neproduktivního věku. Radovan 
Necid jeho slova potvrdil: „Naše stá-
vající sportoviště a čtyřsetmetrový 
ovál za 3. základní školou umožňují 
mezinárodní soutěže, krajské sou-
těže hasičského sportu a není třeba 
vynakládat další prostředky.“

Vedoucí odboru výstavby velko-
meziříčského městského úřadu An-
tonín Kozina k tomu doplnil, že po-
slední verze projektu byla povolena 
a odsouhlasena jak hasiči, tak místní 
částí Lhotky – Kúsky – Dolní Rad-
slavice a je zrealizována. Vloni na 
podzim byla i zkolaudována a projekt 
s 400 m dráhou nepočítá. K tomu by 
musel být vypracován projekt nový.

Radní města po zvážení všech 
argumentů doporučili zastupite-
lům schválit směnu pozemku, což 
zastupitelé 17 hlasy z 21 přítomných 
potvrdili.          Martina Strnadová

Křižanov si v neděli 11. září 
2011 připomněl nedožité výročí 
stých narozenin svého dlouholetého 
občana, vzácného člověka, kněze, 
dominikána otce Cyrila Šímy. Při 
setkání, které pořádal tamní Řím-
skokatolický farní úřad ve spolu-
práci s občanským sdružením Kul-
turní mosty, byla otevřena výstava 
o životě otce Cyrila. Ta monitoruje 
nejen jeho nelehký život a dílo, ale 
i Křižanov, kde je podle svého přání 
i pohřben. Dále o něm byla uvedena 
do života kniha, kterou stejně jako 

Odcizil naftu
Neznámý pachatel využil situa-

ce, kdy v současné době probíhají 
práce spojené s odbahněním ryb-
níku u Zahradišť, a z odstavených 
nákladních vozidel i z bagru po 
poškození palivových nádrží odci-
zil 550 litrů motorové nafty a další 
součásti vozidel. Způsobená škoda 
převyšuje 17.000 korun.

Vloupal se 
do zaparkovaného 

auta
V úterý 13. září 2011 patnáct 

minut před 7. hodinou zjistil majitel 
poškození svého osobního vozidla 
Citroën Xantia, který zaparkoval 
na ulici Oslavická ve Velkém 
Meziříčí. Pachatel po rozbití okna 
z vozu odcizil autobaterii, náhradní 
žárovky a sadu montážních klíčů. 
Poškozenému majiteli vznikla 
škoda nejméně 8.000 korun.   -pol-

Vzpomněli na procesy s kulaky
Sobotní odpoledne 10. září patřilo ve Lhotce u Velkého Meziříčí pietní 

akci, která se konala při příležitosti 60. výročí zahájení procesů s tzv. 
kulaky a jejich vystěhování. U kaple sv. Cyrila a Metoděje mši svatou 
sloužili faráři Kryl, Peňáz (na snímku) a Klíma. Poté následoval projev 
prvního náměstka ministra zemědělství, státní hymna a žehnání nového 
pomníku s pamětní deskou připomínající, co se zde stalo, ale také všechny 
rolníky, na nichž bylo spácháno stejné příkoří. Pak si účastníci mohli 
prohlédnout výstavu dokumentů a fotografi í či poslechnout pěvecký 
sbor z Biskupského gymnázia v Třebíči. Na pietní akci přijeli převážně 
pamětníci, kteří se mohli po několika desetiletích potkat a společně za-
vzpomínat. Sešlo se jich přibližně 350 včetně prvního náměstka ministra 
zemědělství R. Bočka, předsedy Asociace soukromých zemědělců ČR 
J. Stehlíka a předsedy Svazu vlastníků půdy ČR F. Jandy.

V minulém článku jsem zapomněl uvést, že byli vyhnáni sedláci nejen 
ze Lhotky a Rudy, ale rovněž i ze spolupořadatelské obce Tasov. Z této 
obce byli nuceni se vystěhovat: Josef a Marie Palasovi, Tasov 9; rodina 
Haklova, Tasov 19; Hugo Pavlíček, Tasov 23; František Palas, Tasov 30; 
rodina Rohovských, Tasov 64; Jan Jelínek, Tasov 66.

Děkujeme sponzorům za fi nanční nebo materiální podporu, a také 
organizátorům, jež obětovali svůj volný čas ku prospěchu akce. Tu spo-
lupořádaly obce Ruda a Tasov.

Text a foto: Ing. Karel Dvořák, starosta obce Ruda

výstavu sestavil 
Pet r Uhlíř. Po 
uctění památky 
pátera Cyrila na 
místním hřbito-
vě, se lidé vyda-
li na pěší pouť 
na Svatou horu 
u Kadolce, kde 
pod le pověs t i 
zkoušela mla-
dičká Zdislava 
– rodačka křiža-
novská – pous-
tevničit. Vrchol 
tohoto kopce je 
již dlouhá léta 
zásluhou P. Cy-
rila a jeho násle-
dovníků milým 
a vyhledávaným 
poutním místem. 
Den oslav skončil 
ve farním centru 
svaté Zdislavy. 
Večer se konala 
přednáška před-
staveného české 
provincie domi-
nikánů o. Bene-
dikta Mohelníka 
a autor knihy vy-

právěl o tom, proč a jak se taková 
kniha píše a také o svých pocitech ze 
setkávání „in memoriam“ s otcem 
Cyrilem. Součástí bylo promítání 
dokumentu z roku 1975 o opravě 
a pokrývání věže křižanovského 
kostela mědí. Natočil ho Josef Tou-
žín z Dolní Libochové. Otec Cyril 
fi lm opatřil krásným a moudrým 
komentářem. Během dne navštívilo 
výstavu kolem pěti set lidí všech ge-
nerací, čímž vznikl prostor pro me-
zigenerační dialog a sdělování zážit-
ků.  Text a archivní foto: Petr Uhlíř

Vyšla kniha o P. Cyrilu Šímovi

(Pokračování ze strany 1.) Stále větším problémem 
se podle slov zdravotnických pracovníků stávají drogy 
a jejich užívání mladistvými. Dia-
gnózy dětí jsou komplikovanější, 
než bývaly dřív. Rodiče obecně 
podceňují účinky mariuhany a sta-
rost o svoje potomky. „Měli by je 
víc kontrolovat, kam chodí a s kým. 
A hlavně mít na paměti, že mladiství 
se daleko rychleji a snáz stávají zá-
vislými na drogách,“ říká M. Horká.

Budova na ulici U Stadionu pro-
šla v osmdesátých letech rozsáhlou 
rekonstrukcí. K původnímu jedno-
mu patru přibylo i druhé, a také 
přístavba, což výrazně zkvalitnilo 
život a práci personálu, ale přede-
vším samotným pacientům.

Na samém počátku DPL byla její 
součástí také škola i ambulance. 
Škola funguje neustále, ale dětská 
psychiatrická ambulance chybí. 
A tu by současný ředitel rád znovu 
otevřel. Ovšem je to podmíněno 
vyjádřením ministerstva a smlou-

Dětská psychiatrická léčebna…

S o u č a s n ý  ř e d i t e l  l é č e b n y 
MUDr. Eduard Rodák. 

Foto: Iva Horká

vou se zdravotní pojišťovnou. „Momentálně je ale 
bohužel stopstav pro otevírání nových ambulancí, 

takže v dohledné době to asi nebude 
příliš reálné,“ upřesnil E. Rodák 
a dodal, že potřeba takové ambu-
lance v regionu ale je.

Ve vedení léčebny stála jako 
první lékařka Blanka Krupová 
z Velké Bíteše (1961–1983). Po ní 
zařízení vedlo šest lidí, posled-
ním je MUDr. Rodák, který je ve 
funkci od července letošního roku. 
Předtím ale v zařízení působil jako 
lékař. Vrchní sestry byly v zařízení 
od založení až dosud čtyři – první 
byla Libuše Machová (1961–1985), 
současnou je Alena Nevrtalová. Ta 
pracuje na této pozici osm let.

Školu, jež v DPL funguje od po-
čátku, řídilo celkem sedm ředitelů, 
prvním z nich byl Jan Denemarek 
(1961–1967), nyní (od roku 2009) 
vede tuto malotřídku Mgr. Alice 
Bednářová. 

Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
 564 602 111Lidi se chtějí smát. Proto točím komedie, říká Troška

Kraj spustí další kolo programu 
Prevence dětských úrazů

Úspěšný projekt, který byl poprvé spuštěn v předešlém školním roce 
2010/2011, má za cíl snižovat počet dětských úrazů a naučit děti správ-
nému chování při vzniku těchto situací. Kraj Vysočina přiblíží žákům 
zdravotní problematiku formou besed, soutěží či rozdáváním materiálů 
s danou tematikou. Hlavní cílovou skupinou je, stejně jako v minulém roce, 
první stupeň základních škol, konkrétně však žáci třetích ročníků. Kraj 
předpokládá zapojení většiny základních škol z celé Vysočiny a na reali-
zaci projektu vyčlení odbor zdravotnictví po schválení ze svého rozpočtu 
450 tis. Kč. Vysočina spustí v následujícím školním roce 2011/2012 další 
pokračovaní úspěšného Programu prevence dětských úrazů, do kterého 
se v minulém školním roce zapojilo 68 základních škol z celého kraje. 
Školským zařízením je v průběhu roku nabízeno několik možností, jak 
žáky prvního stupně, především pak třetí ročníky, aktivně zapojit do výuky 
základů poskytování laické první pomoci. Součástí projektu jsou i nava-
zující přednášky se zaměřením na učitele prvních stupňů základních škol.

„Celý proces začlenění základů první pomoci do podvědomí dětí je 
pozvolný. V průběhu školního roku jsou jim postupně rozdávány školní 
pomůcky s danou tematikou, jako jsou například záložky nebo různé kar-
tičky s obrázky a říkadly. Cílem je především snížit počet dětských úrazů, 
naučit děti správnému chování, jednání a odpovědnosti v prevenci úrazů, 
zvýšit úroveň informovanosti dětí, jejich rodičů a učitelů,“ okomentovala 
věc Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

Jan Nechvátal, KrÚ Vysočina

Ve Velkém Meziříčí probíhá 
jedenkrát týdně terénní program, 
což je jedna ze služeb K-centra 
Noe se sídlem v Třebíči. To je pro 
upřesnění víceúčelové regionální 
zařízení pro problematiku drog. 
Toto nízkoprahové zařízení pracuje 
převážně s uživateli nelegálních ne-
alkoholových drog, ale také s lidmi 
po léčbě závislosti, s jejich rodiči 
a blízkými.

Terénní program vypadá tak, že 
každý týden do Velkého Meziříčí 
přijede pracovník a snaží se aktivně 
vyhledávat uživatele nelegálních 
nealkoholových drog v jejich při-
rozeném prostředí, navázat s nimi 
kontakt, vytvořit důvěru, minimali-
zovat jejich zdravotní rizika spojená 
s užíváním drog a pracovat s nimi 
na motivaci tak, aby v ideálním 
případě došlo k rozhodnutí k léč-
bě. Primární je především pro nás 
ochrana veřejného zdraví a zejména 
princip snižování škod – program 
Harm reduction. Tento program 
zahrnuje aktivity, které směřují 
k prevenci šíření infekčních chorob 
a drogové epidemie ve společnosti, 
ke snížení zdravotního a psychické-
ho poškození a sociálního úpadku 
drogově závislých.

Ve Velkém Meziříčí jste si mohli 
všimnout informačních samolepek 
na sloupech, sirek s logem a infor-
macemi v některých hospodách 
a případně narazit i na jednorázové 
zdravotní balíčky v lékárnách. Pro 
školy naše zařízení pořádá besedy 

Terénní program K-centra Noe 
je nejen pro uživatele drog

a přednášky a umožňuje exkurze 
přímo v našem zařízení.

Uživatelé drog mohou v terénu 
využít výměny injekčního materi-
álu, testů na HIV, HCV, syfi lis a tě-
hotenských testů a obdržet zdravotní 
materiál pro snížení škod, který je 
určen převážně pro jejich bezpeč-
nost. Ale mohou využít také pora-
denství, informací z oblasti zdravot-
ní a sociální, možností léčby či infor-
mací o bezpečném užívání a sexu.

Můžete se na nás obrátit i v pří-
padě nálezu pohozených použitých 
injekčních stříkaček, které pracov-
níci v terénu sbírají v ochranných 
rukavicích do speciálních kontej-
nerů a dopravují je na K-centrum 
Noe, kde jsou bezpečně uloženy 
a poté jsou odvezeny a zlikvidovány 
specializovanou firmou. Použitý 
injekční materiál může nalézt kdo-
koliv a hrozí mu poranění o jehlu či 
případná nákaza žloutenkou nebo 
jinou infekční chorobou. Těmto 
situacím chceme zabránit a celkově 
ochránit veřejné zdraví vás všech. 
Proto bychom vás chtěli požádat 
o spolupráci, abyste na pohozené 
jehly nesahali a obrátili se v případ-
ně takového nálezu na naše zařízení, 
které je bezpečně zlikviduje.

Chcete-li využít terénního pro-
gramu, kontaktujte nás. Třebíč, 
Hybešova 10, tel.: 568 840 688, 
terénní tel.: 776 158 489. Můžete 
využít anonymní poradny na e-mai-
lové adrese noe.trebic@charita.cz.  

Bc. Martina Svobodová

Populární režisér lidových ko-
medií a pohádek Zdeněk Troška 
(*1953) se představil minulý týden 
velkomeziříčskému publiku. Spolu 
s bývalým sportovním komentáto-
rem Jaroslavem Suchánkem přijeli 
se zábavným pořadem nazvaným 
podle stejnojmenné režisérovy 
kuchařky Nebe v hubě. Suchánek 
senior, otec herce a moderátora 
Michala, vystoupení moderoval 
a pokládal Troškovi nejrůznější 
dotazy. Tak přišla řeč mimo jiné 
na nedávnou návštěvu Francie, 

o níž se Zdeněk Troška rozvyprávěl 
a skončil pochopitelně u jídla, jeho 
velké vášně. Postěžoval si, jak jsou 
Francouzi lakomí a že ho podle jeho 
mínění trápili hladem. „Viděl jsem 
se po osmatřiceti letech s rodinou, 
kterou znám z dob svých někdejších 
studií,“ řekl posluchačům režisér. 
O něm je známo, že v Dijonu vystu-
doval lyceum. Kolem jídla se točilo 
i jedno z dalších povídání, a to když 
přišla řeč na kuchařku Nebe v hubě 
aneb Chrocht, chrocht, kterou Troš-
ka vydal. Není to prý jen obyčejná 
kuchařka s asi třemi stovkami nej-
různějších receptů, ale především je 
to kniha zajímavých příběhů, které 
se vztahují k uvedeným receptům. 
Ty nejsou vymyšlené, ale všechny 
jsou vyzkoušené. Jak sám autor 
uvedl, kamkoliv přijde a jídlo mu 
chutná, poprosí o recept. Několik 
let je sbíral a sepisoval pod názvem 
Hrnečku, vař! V knize uvádí pouze 
ty, které má vyzkoušené a které 
má nejraději. Jsou tam též recepty 
od jeho babiček, tetiček, Kelišky 
ze Slunce, seno, jahody a dalších 
známých i obyčejných lidí. V jídle 
vybíravý není, jí všechno s výjim-

kou škraloupu na mléce a kozího 
mléka či sýra. „To mi smrdí, cítím 
tam kozinku,“ přiznal se.

V jeho vyprávění nemohly chy-
bět pochopitelně ani jeho filmy 
a pohádky. Na žádost diváků znovu 
zavzpomínal na veselé historky 
z natáčení v jeho rodných Hošti-
cích u Volyně a slavnou trilogii 
Slunce, seno…, která ho bezesporu 
proslavila. Obsadil do ní spoustu 
hoštických obyvatel včetně svojí ro-
diny. S o tři roky mladším bratrem 
Pavlem už v mládí inscenovali 
vesnické amatérské divadlo, a tak 
není vcelku divu, že Zdeněk po 
maturitě na francouzské střední 
škole vystudoval režii na pražské 
FAMU, kterou dokončil v roce 
1978. Uvedl se prvotinami Vášeň 
a Odejít za svítání. Poté natočil 
povídkový fi lm Jak se rodí chlap, 
a po něm Botu jménem Melichar. 
Pak už následovala zmíněná úspěš-
ná komedie Slunce, seno, jahody 
a její pokračování. Z pohádek si 
diváci nejvíce oblíbili kupříkladu 
Princeznu ze mlejna či Z pekla 
štěstí. Nyní vstoupila do kin další 
pohádka, Čertova nevěsta.

Posluchače v sále kina Jupiter 
clubu, kde se beseda s protago-
nisty konala, zajímalo, co Troška 
připravuje nového. „Nevím, co 
budu dělat , čekám na to, jak 
dopadnou jednání se šéfy televi-
zí. Nova si objednala historický 
seriál a pak jsem dostal nabídku 
na pokračování fi lmu Doktor od 
jezera hrochů,“ nastínil Troška, 
který je toho názoru, že se lidi 
chtějí smát a bavit se, proto točí 
komedie.   

Iva Horká

Sto sedmdesát jedna mladých 
zájemců minulý týden v pondělí za-
hájilo kurzy tance a společenského 

chování ve velkomeziříčském Jupi-
ter clubu. I letos se jich ujala Vlasta 
Buryanová z brněnské Taneční 
školy Starlet, jejíž je spolumajitel-
kou. Jinak je také zkušená lektorka, 
mistryně Moravy v latinsko-ame-
rických tancích, choreograf ka, 
trenérka a porotkyně první třídy. 
Nezkušení začátečníci jsou tedy 
v těch nejlepších rukách.

První kurz začíná v sedmnáct 
a druhý v devatenáct hodin. Na 
tanečním parketu velkého sálu se 
střídají studenti druhých ročníků 
gymnázia, hotelové školy a ob-
chodní akademie, žáci střední školy 
řemesel a služeb, ale i jednotlivci, 
kteř í se př ihlásili samostatně. 
V úvodní instruktáži se jim od 
Vlasty Buryanové dostalo pouče-
ní, jak se k tanci vhodně obléci, 
jak sedět, chodit, konverzovat, no 
prostě jak se společensky chovat. 
Následovaly první taneční kroky 
po parketu, které patřily waltzu. 
Ten je pro začínající nejjednodušší. 
A hned z něj mladí tanečníci po-

Mladí začali s výukou waltzu, polky i jivu

Vlasta Buryanová mladým dámám a pánům nejprve udělila několik rad, jak se chovat ve společnosti i na 
tanečním parketu.                                                                                                      2× foto: Martina Strnadová

kročili k jivu a polce. Napoprvé víc 
než dost. V závěru by všichni měli 
zvládnout základy standardních, 
latinsko-amerických i moderních 
tanců, tedy vedle již tří zmíněných 
i valčík, cha-chu, blues, tango, 
quickstep, slowrock, rock’n’roll 
a taneční novinky.

Kurzy tance a společenského 
chování jako obvykle vyvrcholí 
plesem v bílém, který bude v pá-
tek 11. a v sobotu 12. listopadu. 
Taneční zakončí barevná prodlou-
žená v pátek 2. prosince.

Ti, kteří se základům tance ne-
stihli naučit ve studentském věku, 
mají příležitost i teď. Jupiter club 
totiž již poněkolikáté pořádá ta-
neční kurz pro dospělé začátečníky 
i mírně pokročilé, taktéž pod vede-
ním Taneční školy Starlet manželů 
Buryanových. Uzávěrka přihlášek 
je 7. října. Bližší informace najdete 
na straně 8.

Martina Strnadová
(Více fotek naleznete ve fotogalerii 
na www.velkomeziricsko.cz)

David Švehlík, Richard Krajčo a Linda Rybová se v našem městě 
představili ve hře Láska a porozumění, kterou má na repertoáru pražské 
Divadlo Ungelt. Více než dvouapůlhodinové představení se konalo v rámci 
divadelní sezony Jupiter clubu ve čtvrtek 15. 9. večer ve velkém sále Jupiter 
clubu. Veselá i vážná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí 
nabídla velké herecké příležitosti Martině Delišové, která roli Rachel 
hrála na premiéře před sedmi lety, Lindě Rybové, Davidu Švehlíkovi 
a Richardu Krajčovi, jenž byl za roli Richieho navržen na Cenu Thálie 
za rok 2004. Nominaci sice neproměnil, Thálii tehdy získal v mužské 
herecké kategorii Boris Rösner, ale ocenění u diváků se mu nepochybně 
dostalo. V roli Richieho, nespoutaného, drzého feťáka, celoživotního out-
sidera, který dává své emoce naplno najevo, exceloval. Sám o této postavě 
říká, že ji diváci nemají rádi (a není 
divu), včetně jeho ženy, ale jemu 
samotnému bude smutno, až z jeho 
hereckého života Richie odejde. „Já 
té postavě svým způsobem rozumím 
a mám ji rád, i přesto, že chování 
Richieho není zrovna ideální,“ 
vyjádřil se herec a zpěvák skupiny 
Kryštof Richard Krajčo. Protipól 
ztvárnil David Švehlík v roli Ne-
ila, mladého rozvážného lékaře, 
suchara zavaleného atestacemi, 
prací v nemocnici, který naopak 
svoje emoce najevo nedává, ale 
na povrch vyplavou situace, které 
ukáží, že až zase takový suchar 
není. Neil se navíc nachází v životní 
krizi a souběžně řeší i nefungující 
milostný vztah s přítelkyní Ra-
chel, kterou velkomeziříčští diváci 
zhlédli v podání Lindy Rybové. 
Ani ona není se svým životem 

spokojená, chce vybřednout z jakési okoralosti vztahové, ale i osobní.
Herci se museli vyrovnat s náročnými a netradičními úkoly, a to ne-

jen v podobě složitosti postav, ale třeba také vlastní nahoty. „Mám rád, 
když jsou věci upřímné a nejsou samoúčelné, proto mi nevadí, že ve hře 
vystupuji nahý. Koneckonců, lidský zadek viděl snad každý spoustakrát, 
k životu to prostě patří. A myslím, že je to i autentičtější, mají to před 
očima,“ míní Krajčo.

Název by mohl svádět k domněnce, že jde o hru pro střední generaci. 
„Ovšem nenechte se mýlit, je to pouhá ironie,“ říká o představení tisková 
mluvčí divadla Linda Pajič. Titul, o němž je řeč, je podle jejích slov nabitý 
mládím, energií a vtipem. O tom se mohli koneckonců velkomeziříčští 
diváci přesvědčit. Nechyběla ale ani ta stránka příběhu, kterou už má 

většina lidí střední generace za 
sebou. „Všechny tři postavy našeho 
příběhu o životě především vášnivě 
diskutují. My zralejší ten život občas 
taktak zvládáme a na diskuze o něm 
nám příliš času většinou nezbývá. 
Pojďme se společně vžít do pocitu 
těch, kteří toho mají více před 
sebou, než za sebou...,“ komentuje 
představení ředitel divadla Milan 
Hein, jehož sestra Marta Skarland-
tová, bývalá hlasatelka, hru z ang-
lického originálu přeložila.

Rozdílný způsob života mladých 
přátel ztvárněný v příběhu, přístup 
k němu, k lidem, k lásce a zodpo-
vědnosti byl propastný. Hra nasta-
vila zrcadlo skutečnému životu, 
kde podle mínění tvůrců také často 
místo lásky a porozumění hrají 
hlavní roli hypotéky a zvyk.

Připravila: Iva Horká

Místo lásky a porozumění
hrají mnohdy hlavní roli hypotéky a zvyk

David Švehlík, Richard Krajčo a Linda Rybová se v našem městě před-
stavili ve hře Láska a porozumění, kterou má na repertoáru pražské 
Divadlo Ungelt.                                                          Foto: Veronika Patková

Zdeněk Troška př ijel do Vel-
kého Meziříčí s pořadem Nebe 
v hubě.             2× foto: Iva Horká

V roli moderátora se představil 
Jaroslav Suchánek.
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O samotě a vztazích
Na začátku bible se píše: „Není dobré, aby byl člověk sám.“ Něco podob-

ného vyjádřil také Aristoteles, když nazval člověka tvorem společenským. 
Sdružování s druhými je tedy podstatným znakem našeho lidství. Přitom 
asi každý známe nějaké samotáře, kteří se druhým z různých důvodů 
podvědomě vyhýbají, nejčastěji vlivem výchovy a špatných životních 
zkušeností. Existuje zajisté i samota dobrovolná, kdy se člověk ze svobod-
ného rozhodnutí izoluje od ostatních třeba proto, že se věnuje vědeckému 
výzkumu. V mnoha uměleckých dílech a fi lmových dokumentech je 
zachyceno strádání lidí nedobrovolně uvržených do samoty. Někteří zase 
znají muka samoty ve dvou, kdy žijí vedle partnera, který reaguje nerudně 
nebo nereaguje na jejich pokusy o sblížení vůbec. Bolestná samota nastává 
tehdy, když nám nečekaně zemře někdo blízký, koho jsme měli rádi.

Možná je dnešní doba spíše dobou kontaktů než vztahů. Kontakty 
máme uložené v mobilech, v adresářích počítačů, na vizitkách a v diářích. 
Kontakt je ovšem neosobní a nezávazný, narozdíl od vztahu, ve kterém 
oba účastníci něco prožívají: pocit blízkosti, pohody, cizosti, napětí, lás-
ky nebo nenávisti, intimity nebo žárlivosti. Ve vztahu se lidé navzájem 
vnímají, berou se na vědomí, pojí je vzájemnost, spolu se radují či trápí. 
S kontaktem nic takového spojeno není.

Jsme opravdu tvorové společenští, životní okolnosti ale způsobují, že 
skutečná otevřenost a vstřícnost není každému dána ve stejné míře. S tím 
je třeba počítat a je proto třeba druhým lidem taktně dopřát potřebnou 
míru samoty či soukromí. Ostatně pro každého člověka je dobré, když 
umí být sám. Úlevou a pomocí na druhou stranu je, když má někoho 
blízkého, s kým se může podělit o své starosti a nejistoty. Přeji sobě i vám, 
ať prožíváme ve svých životech opravdové vztahy, které jsou naplněny 
sounáležitostí. Není to lehké a stojí to naše úsilí i čas. Je snad v něčem 
jiném větší životní bohatství?                                              Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická
25. 9.: 9 hodin – bohoslužby, 2. 10.: 9 hodin – bohoslužby (host: Joel Ruml)
Husův dům (U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-

Nové vedení má na příští dva 
roky místní organizace ODS 
ve Velkém Meziříčí. Volební sněm 
občanských demokratů potvrdil 
ve funkci dosavadního předse-
du Radovana Necida, zároveň 
však významně obměnil složení 
místní rady – tři z dosavadních 
radních už dál nechtěli v práci 
pokračovat pro své zpravidla pra-
covní důvody.

Místopředsedou organizace se 
v tajné volbě stal Petros Martakidis, 
členy rady pak Jiří Hort, Tomáš 
Hrabálek, Jiřina Jurdová, Jiří Mich-
líček a Blanka Přibylová. Nově zvo-
lená rada povede místní organizaci 
ODS podle stanov dva roky. „Děku-
ji všem bývalým radním, kteří naši 

organizaci v prakticky nezměněném 
složení provedli dvěma složitými 
komunálními volbami a pokaždé 
dokázali s místním sdružením ODS 
tyto volby vyhrát. Jmenovitě chci 
vyzdvihnout zejména práci pana 
Viléma Lavického, který ODS ve 
Velkém Meziříčí založil a dlouhá 
léta vedl,“ řekl předseda Radovan 
Necid.

Kromě volby předsedy, mís-
topředsedy a členů místní rady 
sněm jednomyslně nominoval 
Radovana Necida na funkci před-
sedy oblastního sdružení. Volební 
oblastní sněm ODS na Žďársku 
bude 15. října. Místní sdružení 
ODS ve Velkém Meziříčí má 40 
členů , je tedy druhou největší 

ODS ve Velkém Meziříčí dál vede Radovan Necid

organizací na Žďársku. Členové 
se schází nejméně pětkrát ročně, 
sedmičlenná místní rada vede 

stranu v období mezi těmito sněmy.
-ODS-

Foto: Ateliér Michlíček

Světlá na Pražském hradě
Sotva začal nový školní rok, studenti a studentky – Světlušky – se oka-

mžitě vydali na Pražský hrad. Stejně jako mnohokrát v minulých letech 
oslovila naši školu cateringová fi rma Golem, abychom pomohli zajistit 
velkou společenskou akci, galavečer pro 2000 hostů, na Pražském hradě. 
V sobotu odpoledne 3. září vyrazil od „hotelovky“ autobus plný nedočka-
vých studentů a jejich učitelek odborné výuky směrem Praha, Pražský 
hrad. Samotná společenská akce se konala ve Španělském sále a v přileh-
lých prostorách. Naši žáci pod vedením zkušených učitelek připravovali 
několik hodin vše potřebné ke zdárnému průběhu celé akce. Díky náročné 
a důkladné přípravě proběhl galavečer hladce, bez problémů.

A co víc! Mluvčí společnosti Golem tlumočil našim žákům a učitelkám 
poděkování a obdiv, jak celou náročnou akci zvládli, a to až do pozdních 
nočních hodin. Konečně hotovo, je KONEC! Unaveni, ale spokojeni, že 
jsme to zvládli a vše dobře dopadlo, jsme se k ránu vraceli domů. Zase 
o něco zkušenější a zase jsme se NĚCO naučili.    MVDr. Růžena Marková

V sobotu 27. srpna 2011 proběhly 
v Březejci u Velkého Meziříčí osla-
vy výročí 640 let od založení obce 
a také udělení obecních symbolů – 
vlajky a znaku. Ty byly starostce Evě 
Rosové slavnostně předány v červ-
nu 2011 předsedkyní Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miro-
slavou Němcovou, která se oslav 
v Březejci také osobně zúčastnila.

Nejdříve se u místní kapličky 
konala mše, při které byly symboly 
požehnány. Poté se všichni přemís-
tili na společný oběd na hřiště, kde 
už čekala kapela Totoband, a kde si 
také občané mohli přečíst informa-
ce o obci a prohlédnout fotografi e 

Výročí založení obce Březejc 
a udělení obecních znaků

z dění v Březejci. Děti měly jistě 
největší radost z atrakcí. Na večer 
byla připravena ohňová show, která 
musela být z důvodu nepříznivého 
počasí bohužel zrušena.

Že se oslavy vydařily, dokázal 
nejen velký počet zúčastněných, ale 
také předsedkyně Němcová, která 
se oproti původnímu plánu zdržela 
déle a dokonce občany Březejce 
pozvala na návštěvu do Poslanecké 
sněmovny PČR.

Tímto ještě jednou děkujeme 
všem sponzorům, kteří se na osla-
vách podíleli. 
Eva Rosová, starostka obce Březejc

Foto: archiv ou Březejc

Hotelová škola Světlá a OA Velké 
Meziříčí zahájily 12. 9. 2011 provoz 
školních bufetů na ZŠ Oslavická 
a ZŠ Sokolovská.

Hotelová škola je tradiční gast-
ronomická škola, která je garantem 
vysoké úrovně poskytovaných slu-
žeb a s provozováním doplňkového 
stravování – v bufetu hotelové školy 
– má mnohaletou zkušenost.

Výrobu čerstvých svačinek (růz-
ných druhů baget, obložených 
chlebů, plněných croissantů, zeleni-
nových salátů) a provoz bufetů za-
jišťují žáci vyšších ročníků hotelové 

školy v rámci své odborné praxe.
Svými službami hotelová škola 

přispěje ke zlepšení úrovně občer-
stvení žáků i zaměstnanců základ-
ních škol, svým způsobem bude 
přínosem i pro rodiče žáků, neboť 
v momentě, kdy si rodiče budou 
jisti tím, že si jejich dítě kvalitní 
svačinku zakoupí ve škole, nebude 
je zatěžovat její příprava – často 
v ranním chvatu.

Součástí nabídky bufetů je i ši-
roký sortiment kvalitních nápojů, 
který zajistí pitný režim dětí.

Ing. Eliška Vokounová

Hotelová škola otevřela bufety 
na základních školách

Ředitelka žďárské Charity
vyhrála soutěž Žena regionu Vysočina

Ing. Janu Zelenou nominoval do ankety Žena regionu bývalý pracovník 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Stalo se tak o pouhý den dříve, než 
nominaci odeslal současný tým žďárské Charity. Charitní pracovníci 
chtěli tímto krokem veřejně ocenit mnohaletou práci své nadřízené, které 
si váží. Cesta k tomuto ocenění začala v roce 2001, kdy se Jana Zelená 
začala po mateřské dovolené rozhlížet po další profesní dráze a kdy ji 
oslovil inzerát na pozici ředitele Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Prošla 
náročným výběrovým řízením a v únoru 2002 započala svoji novou kari-
éru v sociálních, zdravotních a humanitárních službách. Nastalo náročné 
období seznamování se s dosud nepoznanými povinnostmi, situacemi 
a úkoly. Jana Zelená, původně chemik, do této chvíle zabývající se jen 
vzorci a studiem technologií, svou novou pracovní náplň zvládala výborně 
a s maximálním nasazením. A tak je tomu i doposud.

V roce 2002, kdy se stala vedoucím článkem Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, převzala šest zařízení. Postupem času se stávající služby rozšířily 
a navýšily počet svých poboček. Kromě toho vznikaly služby nové. To vše 
za aktivní podpory a iniciativy Jany Zelené. V současné době má Charita 
na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou patnáct služeb, které denně 
pomáhají několika stovkám lidí – od dětí, rodin, osob s postižením, du-
ševním onemocněním až po seniory a nevyléčitelně nemocné. O nových 
potřebných službách, které v některých lokalitách chybí, Jana Zelená dále 
s vytrvalým nadšením a velkou trpělivostí jedná. „Při těchto jednáních 
se nebojí obhajovat práva těch, kteří jsou často stavěni mimo společnost. 
V okamžicích, kdy vidí potřebnost dané služby, se nebojí pustit ani do ne-
jistých projektů. Pod vedením Jany Zelené došlo nejenom k navýšení počtu 
služeb, ale i k jejich výraznému zkvalitnění. Dbá na to, aby byly služby 
poskytovány na stále vyšší úrovni,“ sdělila jedna z jejích podřízených, 
ing. Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí.

Další z pracovníků Charity Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka 
dobrovolníků a Tříkrálové sbírky si na své nadřízené váží, že se zasazuje 
i v případě nastalých mimořádných situací. „V době povodní považovala 
vždy za samozřejmost rychle pomoci lidem v nejvíce postižených oblastech, 
a to nejen materiálně, ale i personálně. V posledních letech paní ředitelka 
podporuje i nemedializovanou individuální humanitární pomoc na našem 
okrese, která je určena lidem v tíživé životní situaci. Taktéž silně podporuje 
dobrovolnictví (po celý rok pomáhá ve žďárské Charitě přibližně 1 400 
dobrovolníků v charitních i spolupracujících organizacích) a tradici Tří-
králové sbír-
ky,“ podělila 
se se svými 
pocity Micha-
ela Mahlová.

Pracovní 
náplň  Ja ny 
Z e l e n é  j e 
převážně ad-
ministrativ-
ní. Ředitel-
ka Oblastní 
charity však 
nezapomíná 
ani na lidské 
potřeby. Pro 
ty, kteří po-
moc Charity 
potřebují, má 
vždy dve ře 
otevřené. Ona 
sama velmi 
ráda navště-
vuje všechna zařízení, hovoří s uživateli služeb a jak říká, zde čerpá 
energii a sílu do další činnosti, která je tolik potřebná a důležitá. Také 
uživatelé služeb se s ní velmi rádi setkávají. Vyhledávána je i pracovníky 
Charity, kteří se nebojí na ni obrátit v případě nastalých potíží. U ředitelky 
nachází pochopení, podporu a pomoc při jejich nelehké práci.

Jana Zelená je známa svojí upřímnou povahou, obrovským nasazením 
a ochotou zasadit se o dobrou věc. I přes všechny starosti a problémy 
neztrácí humor a lidskost. Svým osvěžujícím smíchem, citlivou povahou 
a schopností naslouchat druhým je velmi příjemnou součástí každého 
týmu. Ve veškeré práci a jednání se odráží její křesťanská víra, která 
není pouhou pózou. Kromě toho, že zvládá náročnou pozici ředitelky 
Oblastní charity, je pro ni stále na prvním místě v životě její rodina. 
Anketa „Žena regionu“ se v České republice vyhlašuje od roku 2009. Je 
určena pro všechny ženy, které mnohdy dosahují jedinečných výsledků 
nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě a ještě 
při tom všem zvládají péči o rodinu.     

Pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Přehled bohoslužeb od 21. do 26. 9. 2011
Středa 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 7.00 mše sv. za Stanislava Kazdu a duše v očistci o. M. P.
19.00 Oslavice mše sv. o. B. H.
Čtvrtek 22. 9.
 7.00 mše sv. na poděkování za 70 let života o. M. P.
18.00 mše sv. o. M. P.
Pátek 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 8.00 mše sv. za zemřelé rodiče Vondráčkovy, zemřelé
 dva syny a vnuka, za zemřelé rodiče Drápelovy,
 Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Růženu Rumlerovou o. V. N.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 24. 9. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Františka Štěpničku a duše v očistci o. M. P.
10.30 svatba se mší sv. Luboš Dufek – Dana Strnadová o. T. H.
18.00 mše sv. za Františka a Miloslavu Krejčovy
 a duše v očistci o. M. P.
Neděle 25. 9. – 26. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu, za duše
 v očistci a na úmysl dárce o. P. K.
 9.00 mše sv. za rodiče Stočkovy, syna,
 rodiče Šoukalovy, syny, snachu a duše v očistci o. P. K.
10.30 mše sv. pro děti za Františka Havlíčka, Jana Hejla,
 rodiče a celou rodinu o. P. K.
18.00 mše sv. za Stanislava a Vlastu Mašovy,
 rodinu Sládkovu, Dřímalovu a Berkovu o. M. P.
11.00 Hrbov – poutní mše sv. o. M. P.
Pondělí 26. 9.
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Bartůňkovy
 a duše v očistci o. M. P.
14.00 nemocnice mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
V pátek 14.00–16.30 bude adorace nejsvětější svátosti a 14.00–15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. Rozvrh hodin na náboženství ve 
šk. roce 2011/2012 najdete ve vývěskách a na internetových stránkách 
děkanství. V neděli odpoledne ve 14.30 vychází od kostela sv. Mikuláše 
poutníci ke kapli sv. Václava u Lhotek. Poutníci ze Lhotek vycházejí 
v 15.30 hodin. V úterý v 16.30 bude mše sv. pro všechny děti. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Na faře jsou v prodeji stolní 
kalendáře na rok 2012, 55 Kč/ks.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí od 21. do 27. 9. 2011
Neděle 25. 9. – 26. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. o. M. P.

-P.LSz.-

Ing. Jana Zelená.                                      Foto: Iva Horká

Foto: archiv HŠ



■ Prodám cihlový byt 2+1 na ul. 
Bezručova ve VM. Tel.: 728 530 739.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 732 401 435.
■ Prodám zděnou garáž na ul. 
Záviškova. Tel.: 605 255 821.

■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV, 
na ul. Záviškova. Podlahová plocha 
72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-
stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s možnos-
tí vybudování plyn. topení (přípojka 
na plyn je v domě). V klidném místě, 
blízko centra. Tel.: 776 120 795.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč–Dom-
ky nebo Dolní Radslavice, velikost 
kolem 500 m2. Předem děkuji za 
nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem

Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Záviš-
kova. Cena dohodou. Tel.: 
608 484 440.

■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
VM. Tel.: 775 714 714.

■ Pronajmu garsonku v no-
vostavbě, ulice Za Školou. Tel.: 
605 107 502.

■ Pronajmu byt 1+kk v Jihlavě 
na ulici Okružní. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nástup možný ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu starší RD 3+1, v Kři-
žanově, levně. Domek je po celkové 
opravě, blízko centra, možno i jen 
spodní část pro 2 osoby. Případně 
prodám. Tel.: 731 415 786.

■ Pronajmu rodinný dům 4+1 
v obci Březejc u Velkého Meziříčí. 
V případě zájmu volejte na tel.: 
720 391 955.
■ Pronajmu garsonku na Druž-
stevní ulici 1347 ve Velkém Me-
ziříčí. Garsonka je v příjemném 
prostředí v okrasné zahradě poblíž 
centra. Současně je možné prona-
jmout i garáž, případně podnika-
telský prostor. V domě je možnost 
využít relaxační prostory. Upřed-
nostňuji zájemce, kteří by měli zá-
jem o správcovství domu a zahrady. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Bezručova. Krásný 
výhled na město. Cena 7.000 Kč + 
energie. Sleva po dohodě možná. 
Tel.: 723 960 291.
Různé
■ Sazenice malin. Kdo mi přenechá 
sazenice malin? Tel.: 736 265 061.

■ V obci Petráveč byl nale-
zen svazek klíčů s přívěskem 
ve tvaru dívčího jména a klu-
bovou kartou TESCO. Kdo je 
postrádá, ať volá 604 349 826.

Hledám VŠ studenta nebo 
učitele informatiky (není pod-
mínkou) na doučování základů 
programování pro studenta 
informatiky (příprava k matu-
ritě). Jen o víkendech. Dobře 
zaplatím. Tel.: 731 926 607, 
E-mail: sivana@centrum.cz

■ Hledám opraváře mechanické-
ho psacího stroje. Tel.: 777 145 277.
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Taneční skupina Kosatky 
TJ Sokol Velké Meziříčí
hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice. Máš rád(a) pohyb, 
tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? A je ti alespoň 7 let? Pak 
neváhej a přijď mezi nás! Tancujeme klasické country a line dance. 
Více na www.kosatky.tym.cz, tel.: 739 470 248 (Tomáš Vidlák), 

e-mail: prectisi3@seznam.cz

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí – termíny 
zahájení zájmových útvarů na šk. rok 2011/2012

středa 21. 9. 2011 (14.30)
badminton, country tance, crazy team, fl étna, fl orbal, 
gymnastika, hokejbal, kytara, malá kopaná, mažoretky, 
sportovní, stolní tenis, taneční soubor „butterfl y“, tvorba 
www stránek a prezentací

středa 21. 9. 2011 (15.30)
aerobik, cvičení na velkých míčích, kalanetika, kreativní tvorba, malí 
šikulové, malý cukrář, malý kuchař, mladý kutil, orientální tance, papí-
rový modelář, plastikový modelář, programování pro dospělé, prstíčky, 
řezbářství, Ssmajlíci, spektrum kreativity, taneční soubor Heaven, taneční 
soubor Radovánek, výtvarný

čtvrtek 22. 9. 2011 (14.30)
anglický jazyk, botanický kroužek, dramatický, fotografi cký, házená, kin–
ball, klub čtenářů, klub mladých světoběžníků, Krob, literární a fi lmový 
klub, miniházená, mladý novinář, mladý zdravotník, programování děti, 
psaní na PC, stepaerobik, švihadlení, turistický a přírodovědný

čtvrtek 22. 9. 2011 (15.30)
akvaristika, armwrestling – páka, dětský parlament – Pardem, dopravní 
kroužek, dramatické studio, drátování, francouzský jazyk, hasičský, hli-
něnka, italský jazyk, keramika, klub českého jazyka, klub matematiků, 
klub železničních modelářů, letecký modelář, německý jazyk, paličkování, 
ruský jazyk, rybářský, střelecký, šachový, zdravé cvičení 

Vladimír Krejčí, DDM Velké Meziříčí

► Otevíráme nový zájmový útvar FOTOGRAFICKÝ aneb Mladý 
fotograf. Baví tě fotografovat? Chceš se naučit fotografovat? Neumíš 
ještě všechno s fotoaparátem? V novém ZÚ se naučíte zacházet s foto-
aparátem, ale také upravovat a tisknout digitální fotografi e. Přihlášky 
odevzdávejte v kanceláři DDM, více také na tel.: 566 781 853.                   

► Stavění draků pod odborným dohledem, 23. 9. v DDM od 14.30 
hodin

► Výstava prací členů ZÚ DDM VM, od 23. 9. do 7. 10., v předsálí 
kina Jupiter club, po–pá 8–16 hodin nebo před každým fi lmovým 
představením, výstava je pořádána ve spolupráci s Jupiter clubem. 

Prodám
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbové 
brambory, odběr brambor od polo-
viny září, odrůdy Marabel, Adéla 
a Belana. Volejte nejlépe po 17. hodi-
ně na tel.: 607 299 168, 566 544 576.
■ Peugeot 306, cena 9.500 Kč, TP 
2013. Tel.: 734 302 459.
■ Brambory na uskladnění. Cena 
500 Kč/q. Tel.: 655 544 005.
■ Zařízení prodejny: prosklenou 
lednici LTH – HG – 500 G (3 roky 
v provozu), prosklenou vitrínu Pen-
guin III. – 1,5 m, mrazák pultový 
600 l, pokladnu Sharp, atd. Cena 
dohodou. Tel.: 777 006 514.
■ Piano Petrof ve výborném sta-
vu. Tel.: 604 247 252.
■ Sekretář a rozkládací oválný 
jídelní stůl z masivu – kavkazský 
ořech, r. v. 1934. Dále prodám akvári-
um 70×45×35 cm. Tel.: 606 594 402.
■ Konzumní brambory bílé Adé-
la a červené Laura. Baleno po 25 kg. 
Cena 6 Kč/kg. Dále krmnou pšenici 
a jarní ječmen za 400 Kč/q. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 566 544 456, 
733 502 505.
■ Konzumní brambory, cena 
5 Kč/kg. Tel.: 776 795 761.
■ Puzzle. Různé motivy, značky 
např. Revensburger aj. Použitá (1× 
složená), ale ve velmi dobrém stavu. 
Balení od 500 až 3000 dílků. Levně. 
Tel.: 608 938 123.
■ Ruční káru velkou, výborná 
kola, cena 1.000 Kč. Dále prodám 
5stupňové čerpadlo na vodu s moto-
rem, nové a nepoužité, za 4.500 Kč. 
Dohoda možná. Tel.: 728 954 227.

Levně nábytek vhodný do dětské-
ho pokoje v barvě olše s modrými 
prvky. Tel.: 775 109 570.
■ Letní pneumatiky Matador na 
litých discích. Favorit r. v. 1993–94, 
Felicia. Tel.: 739 924 200.
■ Kulatý stůl (menší) + 2 židle + 
konferenční stolek. Cena dohodou. 
Tel.: 737 446 218.
■ Ozimou pšenici 310 Kč /q. 
Volat po 17. hodině. VM. Tel.: 
724 342 805.

■ Pšenici 400 Kč/q, ječmen 
360 Kč/q. Baleno v pytlích po 
50 kg, Měřín. Tel.: 732 914 159.

■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
živé/pů lka 35/45 Kč/kg. Tel.: 
602 732 803.
■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Konzumní brambory Adéla. 
Cena dohodou. Tel.: 736 255 513.
■ Plastové sudy, použité od potra-
vin. Tel.: 608 038 550.
Koupím
■ Palivové dřevo na topení. Tel.: 
736 265 061.
■ Prkna, asi 1 m3, délka 2 m, 
i starší. Volejte v poledne. Tel.: 
731 319 262.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
■ Nabídněte prosím jablka vhod-
ná k moštování. Natrhám, zapla-
tím. Děkuji. Tel.: 775 680 821.
Nemovitosti
■ Garáž na ulici Bezručova. 
V r. 2010 opravena střecha, vra-
ta u garáže jsou plechová. Tel.: 
605 107 502.

■ Doučím německý jazyk. Bližší 
informace na tel.: 737 446 218.
■ Přenechám urnový hrob na 
ústředním hřbitově ve Velkém Me-
ziříčí i s pomníkem, cena pomníku 
7.000 Kč. Tel.: 774 800 100.
Daruji
■ Starší nábytek a kuchyňskou 

linku za odvoz. Tel.: 608 642 938.
■ Křeslo šedé barvy, pěkné. Tel.: 
608 938 123.
Seznámení
■ Spolehlivý padesátník z ves-
nice hledá přítelkyni. Podzim ve 
dvou. Tel.: 603 320 513.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Zubní pohotovost
Sobota 24. 9. a neděle 25. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 627 298. Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
23. 9. od 7.15 do 15.45 h, Nad sv. Josefem nahoru po pravé straně od 
č. 249 po 245.                                                                                     -E.ON-

Výchovný ústav, základní škola a střední škola Velké Meziříčí, 
K Rakůvkám 1
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá

Oznámení o uzavření interního lůžkového oddělení, interní JIRP 
a interní příjmové ambulance Nemocnice sv. Zdislavy a. s.

Nemocnice sv. Zdislavy a. s. v Mostištích 
oznamuje, že od 1. října 2011 v souvislosti 
s redukcí a restrukturalizací lůžkového 
fondu v Kraji Vysočina bude uzavřeno 
lůžkové interní oddělení, interní JIRP 
a interní příjmová ambulance.

Ostatní interní ambulance zůstávají beze změn v provozu (interní, 
gastroenterologická, kardiologická a endokrinologická ambulance).

Pronájem 2 kanceláří
Velké Meziříčí, Stará pošta, 1. patro.
Kanceláře jsou po rekonstrukci komfortní,
se samostatnými vchody
– 51 m2, nájem 5.104 Kč/měsíc + služby
– 71 m2, nájem 7.133 Kč/měsíc + služby.

Galakoncert dechové hudby
Autorský galakoncert Ladisla-

va Prudíka a Václava Maňase ml.
30. září 2011 v 18 hodin, diva-

dlo Pasáž, Třebíč
Na podzim letošního roku se 

poprvé představí posluchačům 
z Třebíče a okolí komponovaný po-
řad, nazvaný Autorský galakoncert. 
V Třebíči budou v tomto pořadu 
prezentovány skladby současných 
žijících autorů dechové hudby, 
Ladislava Pru-
díka a Václava 
Maňa se  m l . 
Koncer t pro 
posluchače 
v Třebíči si při-
pravuje vyni-
kající dechová 
hudba Šohajka 
z Dolních Bo-
janovic.

První část 
koncertu 
bude věnova-
ná skladbám 
Ladislava Pru-
díka, rodáka 
z Dolních Heř-
manic u Vel-
kého Meziř í-
čí. Ve druhé 
části koncertu 

se posluchači zaposlouchají do 
skladeb jednoho ze současných 
nejúspěšnějších autorů Václava 
Maňase ml. Pořad krásných melodií 
a písniček, v brilantní interpretaci 
Šohajky, bude proložen průvodním 
slovem externího redaktora Rádia 
Proglas Václava Kováře a Věry 
Gremlicové, za osobní účasti výše 
zmíněných autorů a osobností žánru 
dechové hudby. Pořadatelé s Misií 

dechové hudby, 
dobrovolným 
mezinárodním 
sdružením, 
srdečně zvou 
všechny př í-
znivce na ne-
všední zážitek 
plný nádher-
ných písniček 
a  m e l o d i í , 
umocněný pří-
jemným pro-
středím nového 
divadla Pasáž.

Předpro-
dej  vs t upe -
nek probíhá 
v MKS Tře-
bíč.

Václav 
Kovář

Den otevřených dveří na Ostrůvku
Zveme vás do areálu střediska Ostrůvek, který bude otevřen na Den 
zdraví 22. září od 10 do 17 hodin. 
Seznámíte se s přírodními zahradami, také nazývanými přírodě 
blízké zahrady, které se těší stále větší oblibě. V těchto zahradách 
se nepoužívají žádné pesticidy, lehce rozpustná minerální hnojiva 
a rašelina. Místo toho je využíváno šetrných materiálů a tradičních 
ověřených postupů. Nebojte, neznamená to, že zahrada bude plná 
kopřiv a bodláků, naopak vyniká harmonickou atmosférou, nízkou 
pracností údržby, rozmanitostí, bohatostí kvetoucích trvalek, zdravou 
úrodou, je otevřená dětem i živým tvorům.
Představíme vám nabídku produktů místních farmářů. Proč ku-
povat zeleninu z druhého konce Evropy, když v kvalitě bio ji pěstují 
okolní farmáři? Přijďte si ochutnat i koupit kvalitní jogurty, sýry, 
masné výrobky nebo mošty. Seznámíte se s farmami v okolí, do 
kterých můžete sami pohodlně přijet, třeba jen na prohlídku farmy 
nebo se zúčastnit i vycházky se stádečkem koz.
Prohlédnout si můžete živé včely v proskleném úle, zkusit tradiční 
i zapomenuté podzimní činnosti, děti potěší koutek se zvířátky a oko 
všech podzimní dekorace.   Chaloupky Velké Meziříčí, Alena Ruxová

Dny otevřených dveří
V rámci Dne charity – 22. 9. 2011 pořádá Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou Den otevřených dveří, a to v zařízeních:
* Nesa – denní stacionář a Osobní asistence, Čechova 1660/30, 

594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 531 148, 777 155 376, e-mail: 
stacionar.velmez@charita.cz, www.zdar.charita.cz.
22. 9. 2011 od 10 do 16 hodin.                                               -nes-
Program: představení nabízených služeb, prohlídka moderních 
prostor stacionáře, prodej výrobků uživatelů Nesy. 

* Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Hornoměst-
ská (u Billy), Velké Meziříčí, e-mail: wellmez.velmez@charita.cz, 
web: www.zdar.charita.cz.
22. 9. od 14 do 18 hodin.                                                            -su-

Ladislav Prudík, skladatel a hráč na 
dechové nástroje. 

Ilustrační foto: Iva Horká

Kde: školní hřiště VÚ, Nad Sýpkami
Kdy: 25. září 2011 od 14 hodin.
Vezměte s sebou dobrou náladu. Sladká odměna pro všechny.
V případě nepříznivého počasí přezůvky do tělocvičny s sebou.
Těšíme se na vás: děti a zaměstnanci VÚ.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

► angličtina (možnost rodilého mluvčího)
► francouzština
► italština
► němčina
► ruština
► španělština nové

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ
Individuální a skupinové kurzy

Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
Příjem přihlášek vč. platby do 23. září 2011. 
Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108. 
Email: eco-prochazkova@seznam.cz

Jazyková škola se zaměřením 
na výuku angličtiny

● večerní kurzy pro veřejnost ve šk. roce 
2011/12 zahajují od 3. října 

● rozřazovací test, profesionální přístup, důraz 
na konverzaci, skupinky již od 6 studentů

● výuka na ZŠ Školní, Velké Meziříčí
● zápis: 27. září v 17–18.30 hodin nebo na 

našich stránkách www.goodbell.cz,
● více informací na tel.: 608 724 819

goodbell
JAZYKOVÉ
STUDIO

Společnost Wiegel CZ
žárové zinkování s. r. o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční fi rmy.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou adresu: 
m.konecna@wvz.wiegel.de nejpozději do 25. 9. 2011.

Požadujeme: ■ znalost NJ - slovem i písmem
 ■ technické myšlení
 ■ znalost práce na PC
 ■ řidičský průkaz sk. B
 ■ spolehlivost, komunikativnost
 ■ min. středoškolské vzdělání.

Tel.: 739 316 057.

od přímého poskytovatele. 
Bez náhl. do reg. 

Nejsme 900…
(Pracuji pro jednoho věřitele).

Tel.: 605 254 131.

Tel.: 606 157 522.

Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí,

Hornoměstská 35,
zahajuje od 2. září 2011 

v rámci doplňkové činnosti –

Cena oběda
pro cizí strávníky je 58 Kč.
Výdej 11.30 – 14.00 hodin

ve školní jídelně.

Informace: vedoucí šk. jídelny
pí Kravalová, 

tel: 566 523 241, e-mail: 
kuchyn@ssrsvm.cz.

Společnost DS AGROS, a. s.,
se sídlem v Netíně 25,

Bližší informace na tel.: 
604 233 413, 605 260 227.

Otevřena od 3. 10. 
Masáže – refl exní, lymfatické, 

kinesiotaping aj.
Tel.: 728 382 202.

Prodáváme nosnice 
(začínají nést). Prodej směsí pro 
nosnice: 10 kg – 85 Kč, 50 kg 
– 400 Kč. Tel.: 737 477 773.

Přijmeme

Požadujeme
odborné vzdělání stavebního

směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: l.horackova@gremis.cz 

do 30. 9. 2011.

Požadavky na uchazeče:
■ státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník 

s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let,
■ způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

dobrá znalost českého jazyka,
■ tříletá praxe: – jako vedoucí zaměstnanec 

– nebo při výkonu správních činnos-
tí v pracovním poměru k územní-
mu samosprávnému celku nebo při 
výkonu stání správy v pracovním 
nebo služebním poměru ke státu,

– nebo ve funkci člena zastupitel-
stva územního samosprávného 
celku dlouhodobě uvolněného pro 
výkon této funkce, přičemž délka 
praxe musí být splněna v průběhu 
8 let bezprostředně předcházejí-
cích jmenování do funkce,

■ předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů,

■ vysokoškolské vzdělání,
■ znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook), 
■ řidičský průkaz skupiny B,
■ vysoké pracovní nasazení, časová fl exibilita, 

odpovědný přístup k plnění úkolů,
■ komunikační a vyjednávací schopnosti.

Výhody uchazeče:
■ znalost alespoň jednoho světového jazyka,
■ praxe v oblasti výkonu veřejné správy.

Nabízíme:
■ perspektivní pozici,
■ možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
■ jméno, příjmení a titul,
■ datum a místo narození uchazeče,
■ státní příslušnost uchazeče,
■ místo trvalého pobytu uchazeče,
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o po-

volení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
■ telefonické spojení, příp. kontaktní e-mail,
■ datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
■ strukturovaný životopis s uvedením údajů 

o dosavadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech,

■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsí-
ců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem,

■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání,

■ čestné prohlášení uchazeče o splnění předpo-
kladů dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

■ lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zá-
kona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

tajemníka městského úřadu
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 12. platové třídy 
dle platných právních předpisů. Pracovní poměr bude založen jmenováním 

na dobu neurčitou s nástupem nejdříve dne 1. 11. 2011.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 7. 10. 2011 do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí

k rukám starosty města ing. Radovana Necida
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, bude možné si je osobně vyzvednout na 
personálním úseku kanceláře tajemníka do 30 dnů po ukončení výběrového řízení. 

Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Ve Velkém Meziříčí 15. září 2011

Ing. Radovan Necid, starosta

Výtahy, s. r. o.,

přijmou pracovníka elektroúdržby
Požadavky:
– vyhláška  50/78, § 8
– uživatelská znalost PC
– dobré komunikační schopnosti
– spolehlivost

Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu: 
info@vytahy.com

Přijmeme:
● pracovníka do živočišné
  a rostlinné produkce
● řidiče – pro rozvoz našich výrobků pro kraj
   Vysočina. Požadujeme samostatnost, spoleh-

livost, řidičský průkaz sk. B nebo vyšší. Nabízíme pevnou složku 
mzdy, kvalitní produkty, velice kvalitní a férovou politiku, možnost 
karierního růstu. 
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s.,

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC, ZÁŘÍ, ŘÍJEN

27. 9. přednáška Vzpomínka na oslavy výročí Libor Smejkal
  Jakuba Demla v Tasově 
 4. 10. přednáška Povodně v Lukách n. Jihlavou ing. Antonín Vrzáček,

  a Velkém Meziříčí ing. Antonín Dvořák
11. 10. přednáška Velkomeziříčský fotograf Rudolf Skopec ing. Miloslav Fialka
18. 10. přednáška Laponsko Ondřej Herzán
25. 10. přednáška Za skalničkami Patagonie Jaroslav Baláž 

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první představení diva-
delní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 21. září 2011 od 19 hodin
ALOIS JIRÁSEK:

Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, 
přijďte včas.                                                                                     -hs-

Odešla jsi tiše, jak osud si přál, 
však v našich srdcích žiješ stále dál. 
Těžké bylo loučení, těžší je bez tebe žít, 
láska snad smrtí nekončí, 
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dnes, 21. 9. 2011, by oslavila 70. na-
rozeniny paní 
Anna Prachařová 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou stále vzpomínají 
sestry a dcera s rodinou. 

Dne 22. září 2011 vzpomeneme 
nedožitých stých narozenin a také 
osmnáctého výročí úmrtí paní 
Boženy Mejzlíkové 
z Tasova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Synové s rodinami

Dne 22. 9. 2011 si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny pana 
Václava Kubíčka 
z Cyrilova. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne,
ale bolest v srdci zůstává. 
Dne 23. září 2011 uplyne již 24 let, 
co nás navždy opustila paní
Ludmila Matulová
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami a vnoučata.

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Příběh o lásce a válce. On ostří-
lený lodník, který už prožil na 
své lodi Africká královna kdeco, 
a jediné po čem touží je v klidu 
a závětří si užívat. Ona v závětří 
prožila celý svůj dosavadní život. 
Těžko byste hledali nesouroděj-
ší pár než jsou oni dva… Hrají: 
Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, kte-
rá prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona 
sama. V dnešní době tvrdého kultu 
mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, 
jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás pře-
kvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své maminky, poví-
dá si s ní a každý týden jí vypráví, 
co nového se mu přihodilo. Sku-
tečnost si lehce přibarvuje, některé 
věci raději zamlčí, jenom aby se 
matce jevil v lepším světle. Když jí 
jednoho dne oznámí, že se konečně 
chystá oženit, očekává ho po návra-
tu domů neuvěřitelné překvapení. 
Jeho matka Fanny po deseti letech vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se tak znovu začne plést 
do života svého dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby 
svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, 
Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Neděle 2. října 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Odj d t b d J it l b j 17 45

Středa 21. v 18 hodin
AUTA 2
Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším 
přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela 
nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. Režie J. Lasseter, 
B. Lewis. Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. 
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut
Čtvrtek 22. v 19 hodin
Filmový klub
UMĚNÍ PLAKAT
Umění plakat je drama s prvky černého humoru, které se 
odehrává v Dánsku v 70. letech. Příběh své rodiny vypráví 
jedenáctiletý Allan, jehož duševně nemocný otec je pro 
svou schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným pohřebním řečníkem. 
Doma si však otec vlastním hraným pláčem vynucuje soucit celé rodiny. 
Allanova rodina je kvůli tomuto citovému vydírání v troskách – matka již 
rezignovala, jeho starší bratr se odstěhoval a sestra skončí na psychiatrii, 
kam si odnáší jedno děsivé tajemství. Allan se rozhodne udělat cokoli, 
aby otce učinil šťastným a rodinu dal znovu dohromady… Umění plakat 
vyniká typicky severským humorným nadhledem. Režie Peter Schonau 
Fog. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 106 minut
Pátek 23., sobota 24. v 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit! Scé-
nář a režie Jiří Vejdělek. V hlavní roli B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová, 
P. Hřebíčková, V. Kerekés. Mládeži do 12 let nevhodný. Komedie ČR.
Vstupné: 80, 82 Kč 115 minut
Pátek 30. v 19 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 2. část
V tomto výpravném fi nále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené 
války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Režie Da-
vid Yates. V hlavní roli D. Radcliffe, R. Grint, B. Nighy, E. Watsonová, 
R. Fiennes. Fantasy fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný od 10 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut 

Die Happy je německá skupina z Ulmu, kterou založila roku 1993 
Češka Marta Jandová a Thorsten Mewes. Jeden kritik označil její 
hudební styl za „popcore“, což je směs rocku a popu. Svým albem 
Four & More Unplugged, které vyšlo 11. listopadu 2005, si splnila 
Die Happy svůj sen, protože vydala mnoho svých písniček unplu-
gged. Když se začalo prodávat album „No Nuts No Glory“, zařadilo 
se ihned do top 10 prodejnosti u jednoho z největších internetových 
prodejců.
Kapela Die happy není jen jednou z nejtalentovanějších německých 
rockových band, ale je i nejpilnější kapelou vůbec. Od roku 2001 
odehráli více jak 850 koncertů, nahráli a vydali 5 studiových alb, 
unplugged CD a dvě DVD. Ještě nám všem v uších zní hity jako The 
Ordinary Song nebo Wanna Be Your Girl a tito neúnavní hudebníci 
už vydali další novinku s jednoduchým názvem „VI“. „Tento název 
nepotřebuje více komentovat,“ vysvětluje bubeník Jürgen Stiehle, 
„každý song mluví sám za sebe, a tak sám název alba nepotřebuje mít 
žádný nějaký silný dvojsmysl.“ Deska „VI“ znamená pro Die Happy 
další mílový skok vpřed. Po změně zvuku kapely, kterou Die Happy 
vyzkoušeli na předcházející desce „No Nuts No Glory“ nyní v „VI“ 
znova objevují své začátky a křísí vibrace a atmosféru dřívějších alb, 
jako je např. nezapomenutelná deska Beautiful Morning nebo The 
Weight Of The Circumstances.
Návrat ke kořenům je dokonán i rozhodnutím, že se nová deska natočí 
opět u Udo Ranklina v Praze, tedy tam, kde natočili svoji první, neo-
fi ciální, desku, takže to nebylo jen kvůli Martě Jandové, která miluje 
svou vlast a českou kuchyni. Marta na nové desce dokazuje, jak mocný, 
silný a rozmanitý je její hlas, který ostře září v tvrdších rockových 
písních jako jsou Peaches, Hysteria nebo The End, načež zjemní a zní 
jako ze sna v baladách Still Love You nebo You¨ll Never Know. 
V roce 2010 Die Happy vydali CD Red Box, které letos v listopadu 
představí i českému publiku. Koncert se uskuteční v neděli 6. 11. 2011 
od 20 hodin. 
Cena vstupenky je 390 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit na 
těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, 
tel.: 566 782 004, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319. Dále 
v předprodejní síti Ticketportal a Ticketpro.                  Pavel Pešek

Zahájili jsme moštování ovoce v moštárně na Fajtově kopci. V mě-
síci zář í to budou vždy jen soboty, v ř íjnu sdělíme eventuelně 
další dny a to podle vašeho zájmu. Podmínky moštování zů-
stávají stejné jako v minulých letech.            Výbor ČZS -zn-

Kroužky pěveckých sborů Sluníčko a Harmonie při ZŠ Školní budou 
probíhat od října každé úterý v časech:
16.00 – 16.45 (Sluníčko + Smajlíci) – POZOR ZMĚNA!
17.00 – 18.00 a déle (Harmonie) – stejně jako v minulém školním roce
Kde? Ve 2. podlaží vlevo, učebna Hv. Těšíme se na všechny staré 
i nové zpěvačky a zpěváky… ☺ http://slunicko-vm.webnode.cz/ 
http://harmonie-vm.webnode.cz/                                                        -as-

ZUMBA, ZUMBA pro děti, STREET DANCE,
SPOLEČENSKÉ TANCE (děti, páry, ženy),
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
(pro páry, pro ženy)
Info a přihlášky na tel.: 776 282 530 
nebo na www.TanecniSkolaAura.cz.



Každý čtvrtek, začíná se 29. září 2011, velký sál Jupiter 
clubu, od 15 let neomezeně, zkušený lektor Jiří Bánovský 
z Taneční školy AURA.
I. kurz: 18.30–19.30 hodin, II. kurz: 19.30–20.30 hodin
Nabídka:
1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce
2. Předplatné – 5 lek-

cí – 300 Kč/60 Kč 
1 lekce, nejsou datu-
mově určeny lekce, 
určí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy: 
80 Kč/1 lekce

Info pro předplatné: 
nelze se odhlašovat, 
můžete za sebe poslat 
náhradníka.

-prog-
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011
Jiří Stivín studoval kameru na FAMU, ale 
po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. 
Jeho hudební projev charakterizuje nespou-
tanost, improvizace, časté střídání hudeb-
ních stylů. V letech 1970–73 účinkoval jako 
člen, sólista a nakonec i dirigent činoherní-
ho orchestru Národního divadla v Praze. Od 
osmdesátých let se především se souborem 
Collegium Quodlibet hojně věnuje provozo-
vání skladeb klasické hudby. Věnuje se také tvorbě hudby pro fi lm 
a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert k poctě 
sv. Cecilie v Dvořákově síni pražského Rudolfi na a ve Všenorech 
u Prahy pořádá improvizační víkendy zaměřené na hudební, výtvarné 
a multimediální aktivity. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)

V pátek 4. l istopadu 2011 
v 19. 30 hodin v k inosále 
JC, vstupné 190 Kč, rezerva-
ce a prodej vstupenek na tel. 
566 782 004 (001) nebo na pro-
gram. oddělení JC.

David Šír jako

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

Jde o 8 vyučovacích lekcí, začátek kurzu bude v pondělí 10. října 2011 
ve 21 hodin, kurz bude ukončen 28. listopadu, možnost navázání na kurz 
pokročilých (leden – únor 2011), uzávěrka přihlášek 7. října 2011. Cena 
kurzovného je 1.600 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá 
(8–16 hodin).                                                                                    -prog-

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

Travesti show
skupiny SCREAMERS
středa 5. října 2011
od 19.30 hodin na velkém sále 
Jupiter clubu tentokrát s názvem

Pondělí 26. září 2011 v 19.30 
hodin v kinosále JC.
Vstupné: 190 Kč.
Více na tel.: 566 782 004–5.

Pátek 21. října 2011 19.30 hodin, velký 
sál JC. Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout nejpozději do 28. září!

Vstupné: 240 Kč, stolová úpra-
va, rezervace míst a prodej 
vstupenek na prog. oddělení, 
tel.: 566 782 004–5.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pod vedením HANKY CEJPKOVÉ
pořádá

Podmínky kurzu: kurzovné 2.200 Kč (obsa-
huje 16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny); 
zahájení kurzu ve čtvrtek 6. října 2011, 
ukončen bude 9. února 2012; proběhne 
v keramické dílně v Jupiter clubu – suterén; 
cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 
keramiky; bude probíhat vždy ve čtvrtek cca v 16 hodin, při větším 
počtu zájemců proběhnou 2 kurzy – tj. první od 15.00 do 16.30, druhý 
od 17.00 do 18.30. Seznámení s různými technikami – modelování 
a výroba dekorativní a užitkové keramiky; práce na hrnčířském kruhu.
Př íjem př ihlášek do 30. zář í 2011 na tel. 566 782 004–5, 
program@jupiterclub.cz, program. oddělení JC. 

Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 
pro vás připravily cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města 
Velkého Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za 
podpory kraje Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

Souboj klavírních improvizátorů – 23. 11. 2011, Zdeněk Král, Tomáš 
Ibrmajer – klavír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Slavnostní novoroční koncert s přípitkem starosty – 3. 1. 2012
Moravské klavírní trio a hosté – Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – cello, Miki Isochi (Japonsko) – 
mezzosoprán, další operní sólista v jednání, vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, senioři).
Romantické kytary Karla Fleischlingera – 14. 3. 2012, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Koncert mladých umělců – Trombonový recitál – 18. 4. 2012, 
vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Dámské kvarteto Beladona Quartet – 20. 5. 2012, vstupné: 150/120 
Kč (děti, studenti, senioři).
Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz

Doporučujeme: 
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou 
inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Obhajoba jeskynního muže, 
kterou napsal a na jevišti sám 
uvádí Rob Becker, představuje 
humorné přemýšlení o rozdílech 
mezi muži a ženami a o tom, jak 
tyto rozdíly vyvolávají často 
nedorozumění. Představení pro 
jednoho herce zaplňuje do po-
sledního místa hlediště mnoha 
divadel v USA i v Kanadě. 
Obhajoba jeskynního muže byla 
poprvé uvedena na Broadwayi v 
divadle Helen Hayes 26. března 
1995 a po svém 399. uvedení 17. července 1996 se dočkala zápisu 
do divadelních kronik, když překonala hry Search For Intelligent 
Life in the Universe (Hledání inteligentního života ve vesmíru) Lily 
Tomlinové a The World According to Me (Svět podle mě) Jackie 
Masonové. Tehdy se Obhajoba jeskynního muže stala nejdéle hraným 
představením jednoho herce v historii Broadwaye.
Jsme rádi, že hru Caveman máte možnost zhlédnout i u nás 
v Jupiter clubu. O toto představení je obrovský zájem a bývá 

na něj ve všech městech 
beznadějně vyprodáno.
V této one man show hrají 
v alternaci Jan Holík nebo 
Jakub Slach.
Pátek 14. října v 19.30 
hodin  ve velkém sále 
JC ,  vs t upné  29 0  Kč .
Rezervace a prodej vstupe-
nek na tel.: 566 782 004, 001 
nebo na program. oddělení 
JC. Rezervované vstupen-
ky je nutné vyzvednout, 
jinak budou dány do vol-
ného prodeje! Změna pro-
gramu vyhrazena!      -zh-

Výzva k odběru rezervovaných 
vstupenek!

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. 
a 22. října 2011 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem

Vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004, 
566 782 005, program. oddělení JC. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutkového 
divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději 
do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.   -prog-

Kdo jsme?
Čl ověk, který alespoň trochu pravidelně navštěvuje kulturní akce ve Vel-
kém Meziříčí nás zná. A to buď z divadelních prken pod režijní taktovkou 
PhDr. Libuše Mílkové, nebo z různých absolventských koncertů a vy-
stoupení ZUŠ, či kapel působících ve Velkém Meziříčí a okolí. Stručně 
a možná i trochu nadneseně můžeme říct, že jsme herci a zpěváci. Naše 
myšlenka vychází z této jednoduché rovnice: herectví+zpěv = muzikál. 
Muzikál je jeden z divácky nejpopulárnějších žánrů divadelních, fi lmo-

vých i hudebních, 
proto bychom di-
váky chtěli provést 
světem muzikálu od 
jeho počátku až po 
současnou tvorbu. 
V našem, asi dvou-
hodinovém pásmu, 
uslyšíte nejvě t š í 
mu z ikálové h it y 
v českém překladu 
i v originálním zně-
ní tak, jak dobyly 
nejslavnější světo-
vá jeviště. Pokud 
se chcete dozvědět 
něco více o kultov-
ních dílech jako jsou 
například Bídníci, 
Jesus Chr ist Su-
perstar, West Side 
Story nebo Evita, 
přijďte se na nás po-
dívat 20. listopadu 
2011 a podpořit nás. 

-účinkujicí-

* Muzeum Velké Meziříčí
Anna Franková – odkaz pro současnost,
od 22. 9. do 31. 10. 2011. Výstava zapůjčená ze Židovského muzea 
v Praze. Základ tvoří příběh rodiny Frankových, jejichž osud je 
zasazen do kontextu světových událostí a historie holocaustu. Jde 
o českou verzi mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové 
v Amsterodamu, kterou již navštívilo přes 5 milionů návštěvníků ve 
více než 32 zemích.                                                                      -muz-
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KUŽELKY

FOTBAL
I. B třída mužů skupina B

Bystřice n. P. B – Křižanov 0:1
Měřín – Mohelno 3:0
 1. Telč 7 6 1 0 18:3 19
 2. Hrotovice 7 6 0 1 23:10 18
 3. Želetava 7 5 1 1 28:9 16
 4. Křižanov 7 5 0 2 12:13 15
 5. Vrchovina B 7 4 2 1 10:2 14
 6. Stařeč 7 4 1 2 10:8 13
 7. Jakubov 7 4 0 3 13:10 12
 8. Bystřice n. P. B 7 3 1 3 14:23 10
 9. Šebkovice 7 3 0 4 10:12 9
10. Přibyslavice 7 1 3 3 12:17 6
11. Studenec 7 1 1 5 12:23 4
12. Měřín 7 1 0 6 9:18 3
13. Rozsochy 7 0 2 5 4:10 2
14. Mohelno 7 0 0 7 9:26 0

OP mužů II. třída
Bory – Nová Ves B 5:5 (2:3)
Branky: Špaček Milan 3, Ribal, 
Vaculík Petr – Novotný Tomáš, 
Novotný Rostislav, Pohanka Tomáš, 

Nejedlý David, Starý Jan. Rozhod-
čí: Budín Jan; ŽK: 3:0.
Radostín – O. Bítýška 1:3 (0:0)
Branky: Fňukal Radek – Večeřa Jan, 
Karmazín Tomáš, Vařílek Marek. 
Rozhodčí: Tomášek Petr; ŽK: 1:2.
Rad. Svratka – V. Bíteš B 1:1 (0:1)
Branky: Dvořák Josef – Dufek Milan. 
Rozhodčí: Myška Roman; ŽK: 2:1.
 1. Nedvědice 6 5 0 1 17:10 15
 2. Rovečné 6 5 0 1 11:6 15
 3. Nová Ves B 6 4 1 1 21:13 13
 4. Rad. Svratka 6 4 1 1 15:7 13
 5. V. Bíteš B 6 3 2 1 8:3 11
 6. Bory 6 3 2 1 17:14 11
 7. Bobrová 6 3 0 3 14:11 9
 8. Ujčov 6 2 2 2 10:12 8
 9. Hamry 6 2 1 3 7:11 7
10. Počítky 6 2 0 4 10:11 6
11. D. Rožínka 6 1 2 3 9:19 5
12. Svratka 6 1 1 4 9:14 4
13. O. Bítýška 6 1 0 5 9:13 3
14. Radostín 6 0 0 6 8:21 0

Zdroj: www.fotbal.cz

MSDD
Starší dorost

FC VM – FC ŽĎAS Žďár n. S. 
2:3 (1:2)
Branky: Polanský (43.), Kameník 
(77.) – 2× Malý (2.) a (89.), Novotný 
(20.). Rozhodčí: Podaný – Voborný, 
Příkazský. Karty: Maloušek (62.). 
Sestava FC: Pöpperl – Maloušek 
(88. Rosický), Štefka, Jahoda, Bradáč 
– Láznička – Ráček (57. Nápravník), 
Polanský, Prchal, Bárta – Kameník.
V 7. kole jsme hráli derby proti Žďá-
ru. Nečekal nás lehký zápas, protože 
Žďár se držel na 4. místě tabulky.
Hned v začátku utkání jsme dostali 
gól, když rychle zahraný aut hostů 
doputoval před velké vápno a odtud 
poslal míč do brány Malý. V další 
akci se ocitl opět Malý, ale jeho stře-
lu z 20 metrů zlikvidoval Pöpperl. 
V 15. min. zahraný PVK hostů 
vyrazil před sebe Pöpperl a zlikvi-
doval i následnou odraženou střelu. 
Ve 20. min. po centru hostí za naši 
obranu se propadl Bradáč, který 
nedokázal zachytit míč letící na No-
votného, a ten střelou k tyči zvýšil 
skóre na 0:2. O minutu později jsme 
mohli odpovědět na inkasovaný gól, 
ale Prchal bohužel střílel do břevna. 
Ve 27. min. po fatální přihrávce Ja-
hody s Pöpperlem musel na posled-
ní chvíli zastavit míč na brankové 
čáře Štefka. Ve 30. min. se musel 
opět vyznamenat Pöpperl, který 
zlikvidoval excelentním zákrokem 
míč letící do šibenice. Ve 43. min. 
jsme vstřelili kontaktní gól, když 
křížnou přihrávku mezi obránce 
zachytil Polanský a bez větších 
problémů vstřelil gól.
Ve druhém poločase jsme zlepšili 
pohyb a přesnost. V 58. min. poslal 
Nápravník do úniku Polanského, 
ale jeho v samostatný únik zmařil 
host. obránce. O minutu později 
zlikvidoval Slezák nebezpečnou 
střelu Bárty. V 65. min. se dostal 
do slibné pozice Kameník, ale pálil 
nad bránu. V 72. min. musel opět 
perfektním zákrokem ze 40 metrů 
zakročit Pöpperl. V 77. min., proni-
kl středem hřiště Kameník a vstřelil 
krásný gól k tyči. V 89. min. jsme 
dostali zbytečný gól od Malého, 
když Kameník nahrával malou 
domů Pöpperlovi, místo toho, aby 
přerušil míč do autu.
„V prvním poločase nás soupeř pře-
hrával ve všech směrech, nedokáza-
li jsme si nic vytvořit a u všeho jsme 
byli pozdě. Do druhého poločasu 
jsme vstoupili s větším pohybem 
a přesností. Kdybychom hráli, jak 
ve druhém poločase, tak jsme udě-
lali lepší výsledek,“ hodnotil výkon 
svých svěřenců Smejkal ml.     -ls-

Mladší dorost
SFK Vrchovina – FC VM 1:6 (1:3)
Střelci: 38. Ráček, 22., 25., 58. a 69. 
Zsihovics, 75. Chytka. Sestava: 
Sysel – Benda, Voneš (65. Prchal), 
Novotný, Juda – Ráček, Nápravník, 
Votoupal, Nevora (60. Chytka) – 
Horký (55. Kurečka), Zsihovic.
Velkomeziř íčští hráči hned od 
úvodních minut dávali jasně naje-

vo, že si přijeli pro nějaký ten bod. 
Včasným napadáním vytvářeli 
soustavný tlak na domácí hráče, 
kteř í pak měli velké problémy 
s rozehrávkou. Když k tomu navíc 
přidali i přesnou kombinaci, bylo 
před domácím brankářem neustále 
rušno. Ve 22. min. hosté svůj trvalý 
tlak dokázali zúročit i brankově. To 
když výborně hrající Juda svým 
důrazem vybojoval na půlce míč, 
posunul jej na Ráčka, který kolmicí 
vyslal Zsihovicse do samostatného 
úniku. Ten se sám před brankářem 
nemýlil. Za 3 min. hosté svým agre-
sivním napadáním přinutili domácí 
k chybě a Zsihovics opět bez větších 
problémů zvýšil na 0:2. Domácí se 
k prvnímu vážnějšímu ohrožení 
Sysla dostali až ve 29. min. a hned 
z toho byla branka znamenající 
snížení na 1:2. V závěru 1. poločasu 
však Ráček hostům vrátil uklidňu-
jící dvoubrankové vedení.
Druhý poločas probíhal ve stejném 
duchu jako první. Velkomeziříčští 
hráči svého soupeře přehrávali ve 
všech směrech a svůj tlak dokázali 
korunovat i vstřelenými brankami. 
Nejprve Zsihovics v 58. min. uza-
vřel hattrick po krásném uvolnění 
ve vápně. A svůj famózní výkon 
korunoval v 69. min. po přistrčení 
Kurečky. Konečnou podobu výsled-
ku pak dal Chytka, který s přehle-
dem zužitkoval přesný pas Ráčka. 
Velkomeziříčští hráči vyhráli zcela 
zaslouženě. Po celé utkání na hřišti 
dominovali a některé jejich akce 
byla fotbalová balada.
FC VM – ŽĎAS Ždár n. S. 0:3 
(0:1)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, 
Novotný, Juda – Ráček, Nápravník 
(60. min. Prchal), Nevoral, Benda 
– Kurečka, Zsihovics.
Za slunečného dopoledne přivítali 
Velkomeziříčští v derby tým Žďáru. 
Už v 5. min. se Zsihovics elegantně 
protáhl podél lajny kolem dvou brá-
nících hostů a jeho přesná přihrávka 
našla na úrovni penalty osamocené-
ho Ráčka. Ten naneštěstí jen těsně 
přestřelil. První rána pro Velkome-
ziříčské přišla v 16. min., kdy po 
hrubce Sysla šli hosté velice lacině 
do vedení brankou přímo z rohu. 
Po zbytek prvního poločasu nebyli 
domácí schopni najít klíč k pevně 
uzamčené obraně. A když ani hosté 
nedokázali využít několika zaváhání 
soupeře, skončil poločas 0:1.
Druhý poločas pak jen zcela do-
kreslil zmar velkomeziříčských 
hráčů, kterým se v utkání nedařilo 
vůbec nic a směrem dopředu byli 
zcela neškodní. V 52. min. navíc 
nechala domácí obrana branká-
ře Sysla na holičkách a žďárský 
útočník neměl sebemenší problém 
zvýšit na 0:2. Po této brance se 
vytratila i bojovnost a chuť něco 
s výsledkem udělat. A tak hosté, 
vědomi si svého náskoku, dohrá-
vali utkání v úplné pohodě. Navíc 
po další chybě obrany v 77. min. 
uzavřeli skóre na konečných a zce-
la zasloužených 0:3.         -kli-

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

BOPO Třebíč C – Spartak VM B
1584:1530 * 4:2
Krutiš 362:365 Badalík
Dobšík 372:399 Lavický Jo.
Frantík 438:365 Krejska
Kovařík 412:401 Kamenský
Béčko, v nové složení, v polovině 
utkání vedlo, ale závěrečná dvojice 
domácích utkání otočila.
Spartak VM D – Nové Město n. 
M. C
1577:1588 * 1,5:4,5
Trnka 450:415 Vaníčková
Fajmonová 355:398 Loučková
Mičková 373:376 Faldík
Mička 399:399 Hladík
Výborně zápas rozjel Jirka Trnka 
výkonem 450, bohužel ostatní hráči 
zahráli pod své možnosti a tak tým 
prohrál těsně o 11 kolků.       -sta-

Tréninkový kemp jsme 
zahájili v úterý 20. září 
v 18.45 hodin – tělocvič-
na Střední školy řemesel 

a služeb VM.

Noví zájemci o volejbal vítá-
ni. Věková kategorie – bez 

omezení.

Info na tel.: 606 738 265

V pátek 9. září proběhl již tradiční 
branný závod Balinská stopa. Ten-
tokrát se nesl alespoň částečně ve 
znamení devítek. Datum konání 
9. 9., start prvního družstva 9.09 
hodin.
Poslední léta je již zvykem, že 
dům dětí a mládeže na začátku září 
pořádá branný závod. Do letošního 
se přihlásilo celkem deset družstev 
složených ze žáků sedmých tříd 
základních škol. Družstva byla 
rozdělena do dvou kategorií – dívky 
a chlapci, každé mělo čtyři členy.
V letošním ročníku Balinské stopy 
startovala čtyři družstva dívek 
a šest družstev chlapců ze zá-
kladních škol Sokolovská, Školní 
a Oslavická. Celá trať závodu vedla 

HCM Warrior Brno – HHK VM 
7:3 (2:2, 3:0, 2:1)
Branky: 8. Aulehla, 17. Bednář 
(Staněk), 29. Aulehla, 29. Klimeš 
(Bednář), 31. Novotný (Otoupa-
lík, Korvas), 52. Tůma (Klimeš), 
56. Aulehla – 5. Nekvasil (Hlouch, 
Novák), 14. Hlouch (Novák, Nekva-
sil), 58. Novák (Nekvasil). Sestava 
HCM Warrior Brno: Vrba – Klimeš, 
Hemala, Surý Z., Košecký, Hájek, 
Korvas, Staněk, Bednář, Roupec, 
Čikl, Huňař, Tůma, Krobauer, Au-
lehla, Šťastný, Kolečkář, Otoupalík, 

Novotný. Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Štourač (Nikodým) – Šerý, 
Musil, Robotka, Krejčí, Chlubna – 
Hlouch, Nekvasil, Novák – Vlašín, 
Jaskula, Krča – Burian P., Smejkal, 
Burian P. – Nedoma, Vondráček. 
Rozhodčí: Měkýš – Kohoutek, 
Šustr. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:3. 
Střely na branku: 25:22. Diváci: 20.

Program na tento týden:
Sobota 24. 9. 2011 HHK Velké Me-
ziříčí – HC Spartak Velká Bíteš, 
začátek utkání v 17.30 hodin (zimní 
stadion Velké Meziříčí).     -hhk-

Úspěch starých pánů FC VM
Dne 17. 9. 2011 se staří páni FC Vel-
ké Meziříčí zúčastnili již 26. roční-
ku memoriálu Františka 
Juračky v Rozsochách. 
Za účasti dalších t ř í 
mužstev – Dolní Rožín-
ky, Moravce a Rozsoch 
– se naše mužstvo stře-
tlo v prvním utkání s tý-
mem D. Rožínky, který 
porazilo 3:0 (Chalupa 2, 
Puzrla). Toto vítězství zaručilo FC 
VM účast ve fi nále. Tam se VM 
střetlo s domácím mužstvem. Po 
odehrání základní hrací doby byl 

stav nerozhodný 0:0. Na pokutové 
kopy VM zvítězilo 3:2 (Smejkal J., 
Partl, Souhrada). Po pěti letech se 

opět pohár pro vítěze stě-
huje do VelkéhoMeziříčí. 
Poděkování si zaslou-
ží celé mužstvo, které 
tento turnaj odehrálo 
v tomto složení:Chyt-

ka – Němec O., Troš-
čák, Souhrada, Kopečný 

– Homola, David, Partl, 
Puzrla – Smejkal J., Chalupa, Ko-
řínek. Zvláštní ocenění si za svůj 
přístup zaslouží Kopečný Josef 
a Němec Otto.                  -md-

Divize mladších žáků
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
19:18 (8:9)
Osobní obrana 7:8, nájezdy 4:16
V osobní obraně naši od začátku 
dotahovali nejtěsnější vedení hostí. 
To se bohužel za deset minut hry ne-
podařilo otočit, a tak první dějství 
vyznělo o jediný gól pro Telnici.
V samotném utkání se našim 
hráčům podařilo oplatit porážku 
z „osobky“ taktéž o jediný gól. 
Utkání bylo velmi vyrovnané a na-
šim hráčům se podařilo strhnout 
jeho vývoj ve svůj prospěch až 
v druhé půli druhého poločasu. 
Střelecky tým táhly naše úderné 
spojky Filip Svoboda a Vojta Drá-
pela (bohužel jediní).
Sestava a branky: Kůra Petr – Svobo-
da Filip (13), Drápela Vojtěch (13), Ba-
báček Kamil, Buchta Dominik, Kra-
tochvíl František, Svoboda Vojtěch, 
Hnízdil Jan. Trenér Martin Janíček.

Divize starších žáků
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
32:28 (19:16)
Od úvodních minut si naši hráči, do 
stavu 6:6, udržovali mírné vedení. 
Pak Telnice převzala otěže zápasu 
do svých rukou a vypracovala si 
dvoubrankové vedení. Meziříčští 
zlepšili obranu a rychlými brejky 
strhli vedení na svoji stranu. Do 

poločasu si ještě vytvořili tříbran-
kový náskok.
V druhé půli se sice hostům poda-
řilo srovnat v 11. minutě nejdříve 
na 22:22 a pak o 4. minuty později 
na 25:25, ale naši hráči si nenechali 
vítězství vzít. Dobrou kombinací 
a kolektivně sehranou přesilovkou 
v závěru si vítězství pohlídali. Stře-
lecky tým táhl Tomáš Blaha.
7 m hody: 1/1:6/3 vyloučení 3:2
Sestava a branky: Drápela Vojtěch – 
Blaha Tomáš (12/1), Stupka Tomáš 
(4), Janíček Martin (6), Fiala Martin 
(5), Macoun Filip (2), Svoboda Filip 
(2), Ambrož Michael (1). Trenéři 
Šidlo Ladislav, Kácal Petr.      -šid-
Oblasní přebor východní Čechy 

mladší žákyně
Na prvním soutěžním turnaji si 
naše málopočetné družstvo vedlo 
velmi dobře, když prohrálo pouze 
s hráčkami Havlíčkova Brodu 9:10 
(2:6), ve zbývajících třech duelech 
dokázaly remízovat s družstvem 
Žirovnice 9:9 (7:2), vítězství zazna-
menaly v soubojích s Pardubicemi 
13:11 (9:2) a s nováčkem soutěže – 
týmem Turnova 14:0 (6:0).
Hrály: Závišková Kateřina – Uchy-
tilová Agáta, Šabacká Jarmila, 
Buchtová Eliška, Singerová Klára, 
Pacalová Lenka. Trenérka Záviš-
ková Ilona.                             -záv-

Nábor hokejistů pro sezonu 2011/2012Nábor hokejistů pro sezonu 2011/2012
Pro všechny zájemce z řad dětí. HHK Velké Meziříčí vás zve 
na místní zimní stadion, na kterém se uskuteční každé pondělí 
a čtvrtek nábor do hokejové přípravky.
Rádi přivítáme všechny děti ročníků 2006, 2005 a mladší, které 
se chtějí naučit základům bruslení a hokeje.
Vezměte brusle a přiveďte své děti mezi nové kamarády a dopřejte 
jim trávení volného času ve sportovním duchu.
Více informací na trénincích hokejové přípravky a tel. 731 904 231 
– Petra Judová

napříč Balinským údolím, kde bylo 
rozmístěno celkem deset stano-
višť, na kterých museli závodníci 
plnit dle pokynů jednotlivé úkoly. 
Stanoviště zajistili Zdravotnická 
záchranná služba Kraje Vysočina, 
Policie ČR Velké Meziříčí, dobro-
volní hasiči z Velkého Meziříčí, 
Myslivecké sdružení Pavlínov – 
Stránecká Zhoř a samozřejmě pra-
covníci Domu dětí a mládeže Velké 
Meziříčí. O výpomoc na stanoviš-
tích a na trase se postarali studenti 
ze Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí. Při závěrečném 
nástupu, předávání diplomů a cen 
jednotliví zástupci ze stanovišť 
krátce vyhodnotili znalosti soutě-
žících a vyjasnili správné odpovědi.

Celkové pořadí Balinské stopy:
kategorie dívky
1. ZŠ Sokolovská, 2. ZŠ Školní 7. B, 
3. ZŠ Školní 7. A, 4. ZŠ Oslavická
kategorie chlapci
1. ZŠ Sokolovská, 2. ZŠ Školní 7. 
A, 3. ZŠ Oslavická 2, 4. ZŠ Osla-
vická 1, 5. ZŠ Školní 7. B, 6. ZŠ 
Oslavická 3
Poděkování za spolupráci při bran-
ném závodě patří Policii ČR Velké 
Meziříčí (praporčík Jiří Koukal, 
nadstrážmistr Lucie Šubertová), 
Zdravotnické záchranné službě 
Kraje Vysočina (Mgr. Michaela Ku-
bišová, David Trojan, Dis.), Sboru 
dobrovolných hasičů Velké Meziříčí 
(Martin Rajm, Olga Bartuňková, 
Lucie Mertová, Dominik Plašil), 
Mysliveckému sdružení Pavlínov 

– Stránecká Zhoř (Stanislav Šašek), 
Stanislavu Chylíkovi a Milanu 
Součkovi za zajištění stanoviště 
střelba ze vzduchovky, pracovnicím 
McDonald’s (Iva Ambrožová, Jana 
Kubišová), Střední škole řemesel 
a služeb (studentům: Augustová 
T., Bořutová H., Brodská R., Cou-
falová V., Čermáková N., Dědová 
L., Hladíková O., Hrůza Š., Jandek 
H., Jaša O., Kadlec V., Klika Z., 
Láňková I., Šoukalová V., Večeřo-
vá R., Vilišová D., Vorličková D., 
Vostalová D.). A v neposlední řadě 
patří poděkování také Technickým 
službám Velké Meziříčí, které za-
jistily otevření koupaliště a nabídly 
své zázemí pro daný cíl a vyhlášení 
výsledků soutěže.                  -peba-

2× foto: archiv DDM

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad

chlapce a děvčata
narozené 1995–2002
se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–
19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.
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STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
So 24. 9. 14.45–16.15
Ne 25. 9. 13.30–15.00
St 28. 9. 13.00–14.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

Pohár Vysočiny
TJ Sokol Rouchovany – ST VM 2:8
Body: Klíma Petr 3/0, Říkovský 
Aleš 2/1, Kampas Jan 2/1
Čtyřhra: Klíma, Říkovský
TJ Jiskra Humpolec – ST VM 4:6
Body: Pokorný Jan 3/0, Říkovský 
Aleš 1/1, Klíma Petr 1/2, Skryja 
Marek 0/1
Čtyřhra: Klíma, Říkovský
TJ Jiskra Humpolec B – ST VM 
2:8
Body: Pokorný Jan 3/0, Klíma Petr 
2/1, Skryja Marek 2/1
Čtyřhra: Klíma, Pokorný
Dne 10. 9. se rozběhla nová sezona 
ve stolním tenise. Jako každý rok 
se naše nejlepší družstvo účastní 
poháru Vysočiny. První zápas 
v Rouchovanech jsme zvládli na 
výbornou a vyhráli 8:2. Nejlepší vý-

kon podal Petr Klíma. O týden poz-
ději jsme odcestovali do Humpolce, 
kde nás čekal dvojzápas proti áčku 
a béčku. Oba duely skončily pro náš 
tým dobře – naší výhrou. V zápa-
sech se nejvíce dařilo Pokornému, 
který jako jediný neutrpěl žádnou 
porážku, dařilo se také Skryjovi. 
Po třech odehraných kolech máme 
tři výhry. V sobotu 24. 9. nás čeká 
zřejmě nejtěžší zkouška. Na do-
mácích stolech přivítáme žďárské 
áčko – hraje divizi a každým rokem 
usiluje o příčky nejvyšší.
Nový ročník krajských přeborů 
startuje 1. 10. První mistrovské 
utkání hrajeme doma a přivítáme 
soupeře z Náměště.
Zveme vás na pohárové utkání 
Velké Meziříčí – Žďár nad Sáza-
vou, které se hraje v tělocvičně SŠ 
řemesel a služeb 24. 9. v 15 hodin.

-klí-

II. liga žen
Sokol VM – Sokol Karviná 32:20 
(15:10)
V úvodním kole druholigové soutě-
že přivítaly naše ženy na domácí pa-
lubovce hráčky ze severu Moravy. 
Od úvodních minut se nám dařilo 
útočnou hrou dostávat se do dob-
rých střeleckých příležitostí, a tím 
si udržovat mírný náskok (3:2, 7:5, 
9:8). Houževnatý a notně omlazený 
kádr soupeře se opíral o zkušenou 
střelkyni Olgu Klosovou, díky níž 
se držel na dostřel. Až závěrečná 
fáze prvního poločasu přinesla 
výraznější gólovou žeň našim, když 
se podařilo trestat časté individuální 
chyby soupeře a navýšit tak bran-
kový odstup (13:8, 15:9). Po změně 
stran se výkon domácího týmu 
nijak nesnížil, soupeř pod tlakem 
chyboval. Střelecká chuť domácí 
kanonýrky Jarmily Hrůzové, ke 
které se dobrým výkonem přidaly 
Zuzana Plachetská a Hana Hublová, 
tak postupně nahlodala sebevědomí 
soupeřek a znamenala výrazný ko-
nečný rozdíl (23:12, 27:16, 30:17). 
7 m hody 3/3:6/6, vyloučení 2:4
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta, Babáčková Marcela – Hrů-
zová Jarmila (12/1), Hublová Hana 
(8), Plachetská Zuzana (6/1), Svo-
bodová Diana (3), Dvořáková Šárka 
(2/1), Necidová Soňa (1), Pacalová 

Lenka, Bezděková Alžběta, Fische-
rová Michaela. Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.

Pozvánka do sportovní haly
za Světlou:

Sobota 24. září
9.30 JM liga mladší žáci – Malomě-
řice; 11.00 divize muži B – Hostě-
rádky; 13.00 II. liga mladší doros-
tenci – Polanka nad Odrou; 15.00 
II. liga muži – Kostelec na Hané
V osmifi nále Českého poháru při-
vítáme ve středu 28. září účastníka 
společné Česko – Slovenské ligy 
W. H. I. L. a mnohonásobného 
mistra ČR – hráčky DHK Zora 
Olomouc. V jejich řadách se před-
staví také dvě odchovankyně vel-
komeziříčské házené: Anna Gebre 
Selassie, která má na svém kontě již 
reprezentační starty v družstvu žen 
České republiky a nově také osm-
náctiletá Ivana Salašová. Ta o tomto 
víkendu v barvách Olomouce de-
butovala proti Slávii Nitra – Sereď, 
kde svoji premiérovou interligovou 
brankou přispěla k jasnému vítěz-
ství Hanaček.
Středa 28. září
10.00 osmifi nále Českého poháru 
žen – DHK Zora Olomouc
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
Český pohár mužů

TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí 24:30 (11:15)
Úvod utkání byl vyrovnaný do 

5. minuty, kdy se obě družstva trefi -
la shodně třikrát. Pak přišlo několik 
nepřesných zakončení, k tomu se 
přidaly dvě zbytečné ztráty v útočné 
fázi a Veselí tyto chyby nekompro-
misně trestalo z rychlých brejků. 
Hosté si tak vytvořili náskok 3:9. 
Domácí však zbraně nesložili, zlep-
šili obrannou činnost, především 
na postu pivota, a v 24. minutě se 
dotáhli na jediný gól (11:12). Pak ale 
přišlo vyloučení a hosté do poločasu 
vstřelili ještě 3 branky. Do šaten se 
tak šlo za stavu 11:15.
V úvodu druhé půle Novovesel-
ští kontrolovali hru, především 
přesnou kombinací v útoku a ještě 
o něco navýšili svůj náskok. Domá-
cí se ale bojovným výkonem snažili 
dostat na dostřel. V 18. minutě dru-
hé půlky se Velkomeziříčští dotáhli 
na 19:23, to ale bylo z naší strany 
vše. Hosté si výsledek uhlídali až 
do závěrečného hvizdu. Naše pouť 
v poháru tedy skončila v letošním 
ročníku v druhém kole.
7 m hody 3/2:3/3 vyloučení: 4:2
Sled branek: 2:2, 3:9, 5:10, 10:11, 
11:15, 12:17, 14:19, 17:20, 19:23, 
21:25, 23:28, 24:30.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Martin (5), 
Strašák Pavel (5), Fischer Radim 
(4/2), Kříbala Petr (4), Málek Tomáš 
(2), Babáček Petr (2), Kaštan Jiří 
(1), Kříbala Pavel (1), Živčic Pavel, 
Bezděk Jakub, Konečný Ladislav. 

Trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Šidlo Ladislav.

2. kolo divize mužů
TJ Sokol VM B – Bystřice n. P. 
24:23 (10:14)
První půle byla od začátku vyrov-
naná, kdy spíše domácí dotahovali 
nejtěsnější vedení hostů. Na obou 
stranách dominovaly obrany nad 
útočnou fází. Pak se ale podařilo 
hostům šňůrou čtyř branek dostat 
do poločasového vítězství 10:14.
Úvod druhé půle byl ve znamení 
obran a dobrých zákroků gólmanů. 
Skóre druhé půle otevřeli naši hráči, 
a to až v 5. minutě. Pak už započali 
domácí obrat v utkání, který se po-
dařilo v 16. minutě dokonat (18:17). 
V následujících minutách se ještě 
díky dobře sehraným přesilovým 
hrám podařilo odskočit o tři góly. 
Hosté se bojovným výkonem dotáh-
li na dostřel jediné branky. Domácí 
si však závěr utkání pohlídali a dva 
body zůstaly zaslouženě doma.
7 m hody 8/6:2/2, vyloučení: 5:4, 
navíc domácí přímá ČK Trojan
Sled branek: 1:3, 4:4, 7:6, 8:8, 9:13, 
10:14, 11:15, 15:16, 17:17, 21:18, 
22:21, 23:22, 24:23
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Trojan Vítězslav (7/2), 
Strašák Pavel (6), Rosa Jakub (4), 
Živčic Pavel (4/1), Novotný Vác-
lav (1), Kubiš David (1), Babáček 
Petr (1/1), Kříbala Pavel, Novotný 
Radek, trenér Šidlo Ladislav.   -šid-

MSD sk. D
FC ŽĎAS Žďár n. S. – FC VM 
2:1 (1:1)
Branky: 8. Pohanka, 81. Malínek 
– 29. Hort (PK). ŽK: Pospíchal, Ma-
šek – Simr. Diváků: 420. Rozhodčí: 
Běhal, Svoboda, Vedral. Sestava FC 
ŽDAS – Pohanka – Šindelka, Heide, 
Bratršovský, Pohanka, Malínek, 
Cipruš, Mašek (86. Havlík), Hlouš, 
Doležal, Štursa, na lavičce Russ, 
Nedvěd, Turek, Hanus, trenéři Ne-
dvěd, Kyzlink, Štourač. Sestava FC: 
Kruba – Mucha Z., Souček, Mucha 
P., Krejčí – Hort, Görner, Berka, 
Smejkal (32. Vítek), Netrda – Simr, 
na lavičce Invald, Bouček, Kozuň, 
trenéři Maruška, Smejkal.
V dalším utkání zajel tým FC 
Velké Meziříčí k okresnímu derby 
na horkou půdu do Žďáru nad Sá-
zavou. Utkání začalo ve svižném 
tempu a byli to hosté, kteří zahro-
zili jako první, ale centr Zdeňka 
Muchy domácí obrana odvrátila 
a na další centr zprava Jiřího Hor-
ta nikdo z našich útočících hráčů 
nedosáhl. Domácí se z úvodního 
náporu rychle oklepali a v 5. min. 
nebezpečný centr do vápna odvrátil 
Zdeněk Mucha do náruče gólmana. 
V 7. min. domácí poslali přesný 
centr zprava na malé vápno, tam 
nikým neatakovaný Pohanka ne-
dal hlavou Rosťovi Krubovi šanci 
a poslal domácí tým do vedení 1:0. 
Našim hráčům se podařilo hned 
odpovědět a po akci Lukáše Berky 
a Zdeňka Muchy střílel Pavel Simr 
z vápna jen do náruče gólmana 
Pospíchala. V 9. min. byl před váp-
nem faulován Radek Görner, ale 
jeho prudký centr do vápna nikdo 
netečoval a proletěl jen těsně vedle 
pravé tyče domácí brány. V dalších 
minutách přebrali iniciativu domáčí 
hráči a centr Malínka odvrátila naše 
obrana na rohový kop. Po jeho roze-
hrání se domácím podařilo ohrozit 
naši bránu, ale Rosťa Kruba byl 
na přední tyči včas. Další minuty 
přinesly plno osobních soubojů ve 
středu hřiště, ale ani jeden tým se 
k zakončení nedostal. Ve 28. min. 
byl ve vápně faulován Jarda Krejčí 
a nařízený pokutový kop s přehle-
dem proměnil Jiří Hort a vyrovnal 
na 1:1. Za faul obdržel ŽK domácí 

Pospíchal. Vyrovnání zvýšilo snahu 
domácích hráčů a v dalších minu-
tách se, i díky ne vždy přesným vý-
rokům sudího Běhala, dostávali do 
nebezpečných brankových příleži-
tostí Pohankou a Štursem. Jen díky 
výborným zákrokům, které ukázal 
Rosťa Kruba, se skóre nezměnilo. 
Do konce prvního poločasu obdržel 
ještě Pavel Simr za běžný souboj 
žlutou kartu a za stavu 1:1 odešly 
oba týmy do kabin.
Poločasová přestávka přinesla změ-
nu počasí, a tak druhý poločas začal 
za vydatného deště. Byli to domácí, 
kteří se jako první dostali Pohankou 
k zakončení, ale Rosťa Kruba byl 
připraven. Ve 49. min. se po rych-
lém útoku našich hráčů a centru Ji-
řího Horta dostal k zakončení Miloš 
Netrda, ale jeho střela z voleje však 
minula levou tyč domácí brány. 
V 56. min. se po hezké kombinaci 
Radka Görnera dostal do zakončení 
Pavel Simr, ale jeho střela z vápna 
se od břevna odrazila jen těsně 
před brankovou čáru a k dorážce 
se nikdo z našich hráčů nedostal. 
V 61. min. se domácí dožadovali 
pokutového kopu po souboji Patrika 
Muchy s Pohankou, ale rozhodčí jen 
udělil ŽK za protesty hráči Maško-
vi. I v dalších minutách jsme byli 
svědky bojovného utkání, ale bez 
výrazné šance na obou stranách. 
Rozhodnutí utkání přišlo v 81. min. 
kdy se po pěkné kombinaci hráčů 
Malínka a Doležala dostal ve váp-
ně k zakončení Malínek a střelou 
na přední tyč dostal domácí tým 
do vedení 2:1. I když se naši hráči 
v závěru utkání snažili o vyrovnání, 
pozorná a důrazná obrana domácích 
nás již do zakončení nepustila, a tak 
po vyrovnaném průběhu utkání 
jsme v dalším divizním zápase na 
body nedosáhli.
Vyjád řen í t renéra Mar ušk y: 
„V opět vyrovnaném utkání jsme 
na body nedosáhli. O divizní body 
však musí hráči bojovat s větším 
nasazením. Cítím, že na tým padla 
psychická deka, která nám zbytečně 
svazuje nohy.“
V d a l š í m utk án í  v  ne dě l i 
25. 9. 2011 přivítáme doma v 10.15 
tým Horácký FK Třebíč.    -myn-
 1. DOSTA Bystrc 8 6 1 1 18:7 19
 2. Napajedla 8 6 0 2 13:6 18
 3. Žďár n. Sáz. 8 5 2 1 16:7 17
 4. Spytihněv 8 5 2 1 18:12 17
 5. Vyškov 8 5 2 1 13:9 17
 6. Tasovice 8 4 4 0 17:10 16
 7. Pelhřimov 8 2 5 1  7:6 11

 8. Bohunice 8 2 3 3 13:14 9
 9. Sparta Brno 8 3 0 5  7:13 9
10. Hodonín 8 2 2 4  9:11 8
11. Polná 8 2 2 4 12:15 8
12. Přerov 8 1 4 3 10:14 7
13. Vikt. Otrokovice 8 1 3 4  5:9 6
14. Třebíč 8 1 2 5  8:15 5
15. Vrchovina 8 1 2 5  2:12 5
16. Velké Meziříčí 8 0 2 6  7:15 2

I. A tř., sk. B
Rapotice – FC VM B 1:6 (0:3)
Branky: 3× Beran (12.), (22.) a (70.), 
Halámek (40.), Ďurica (66.), Liška 
(89.) – Stér (74.). Rozhodčí: Šebek 
– Příkazský, Veselý. Karty: žlutá 
– Beran (51.). Diváci: 80. Sestava 
FC: Simandl – O. Mucha, Halámek, 
Střecha, Netolický (80. Pospíšil) 
– L. Smejkal (74. Malec), Ďurica, 
A. Pól, Veselý – Beran, Liška.
Domácí zažili černý den. Nejprve se 
v 9. minutě zranil kapitán Matoušek 
po hlavičkovém souboji s Netolic-
kým a se zlomenou lícní kostí byl 
převezen do brněnské nemocnice. 
Pak nebyl ve své formě brankář 
Laš, jenž ve 12. minutě podcenil 
nákop Velkomeziříčských, který 
Beran tečoval do sítě. Podruhé 
lovil Laš míč ze své branky o deset 
minut později, kdy mu nasadil jesle 
opět Beran. Ve 40. minutě trestný 
kop Halámka propadl rapotickému 
gólmanovi mezi „betony“ 0:3.
Tomáš Laš počtvrté zaúřadoval 
v 66. minutě, kdy nepřesnou roze-
hrávkou nabídl gól Ďuricovi, který 
jej přeloboval. V 70. minutě vel-
komeziříčský Beran zkompletoval 
hattrick 0:5. O čtyři minuty později 
se ke slovu dostaly Rapotice, kdy 
snížil Stér, avšak poslední slovo 
měli Velkomeziříčští. V 89. minutě 
po Ďuricově centru upravil hlavou 
na konečných 1:6 střídající Liška.
„Do utkání jsme vstoupili velmi ak-
tivně, kdy Beran na počátku utkání 
rozhodl zápas. V horkých minutách 
nás podržel dobře chytající Siman-
dl. Bojovností a vůlí jsme zaslouže-
ně získali 3 body,“ zhodnotil utkání 
Libor Smejkal mladší.   

-ls-
 1. Náměšť-Vícenice 7 7 0 0 30:7 21
 2. Rantířov 7 5 2 0 14:5 17
 3. Třešť 7 4 1 2 13:11 13
 4. Žďár n. S. B 7 4 0 3 16:8 12
 5. Křoví 7 3 2 2 21:17 11
 6. Rapotice 7 3 0 4 18:19 9
 7. Třebíč HFK B 7 3 0 4 12:20 9
 8. Kouty 7 2 2 3 10:11 8
 9. Stonařov 7 2 2 3 14:17 8
10. V. Meziříčí B 7 2 1 4 12:15 7
11. Bohdalov 7 2 1 4 11:20 7
12. Štěpánov n. S. 7 2 1 4  6:15 7
13. Herálec (ZR) 7 2 0 5 18:20 6
14. Budišov-Nárameč 7 1 2 4 11:21 5

Od 13. do 14. 9. 2009 se Brno stalo 
centrem dění evropských atletic-
kých talentů.
Letošní 6. ročník největšího žá-
kovského závodu v Evropě EKAG 
2011 se po roce do Brna vrátil na 
nově zrekonstruovaný stadion Pod 
Palackého vrchem.
Závody European Kids Athletic 
Games přilákaly na start téměř 900 
mladých talentů z 10 států Evropy. 
Tyto závody se řadí mezi největší 
mítinky v Evropě.
Mladí atleti závodili ve vybraných 
disciplínách v rámci svých ročníků 
1996–2000.
V rámci těchto her startovalo 6 
meziříčských atletů.
Nejúspěšnější byla Martina Homo-
lová – v kategorii děvčat ročníku 
1996 vyhrála 60 m a v běhu na 300 
m byla druhá.

Výsledky:
žákyně r. 1996
Martina Homolová 1. místo 60 m 7,94 s
 2. místo 300 m 41,63 s

VI. ročník
Evropských dětských atletických her

Agáta Uchytilová v cíli jednoho ze 
závodů.         
Foto: archiv atletika TJ Sokol VM

Martina Homolová získala zlato v šedesátce. 
Foto: archiv atletika TJ Sokol VM

žákyně r. 1999
Agáta Uchytilová 7. místo 800 m 2:37,66
 10. místo míček 37,66 m
 11. místo 60 m 8,97 s
žákyně r. 2000
Karolína Jelínková 5. místo 60 m 8,99 s

Eliška Běhounková 4. místo výška 119 cm
 6. místo 600 m 1:57,31
žáci r. 1996
Šimon Pokorný 12. místo 60 m 7,75 s
Tomáš Všianský 16. místo 100 m přek. 17,50 s

-vill-


