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Otevřeno
po–pá 9–17, so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 435

Dny otevřených 
dveří

Sociální služby města Velké 
Meziříčí – 12. 10., 9–16 hodin
Domov pro seniory – 12. 10., 
10–17 hodin
Wellmez – 12. 10. od 14 hodin.

Promítání 
pohádky 

v knihovně
Nenechte si ujít retro promítání 
pohádky na dětském diapro-
jektoru v městské knihovně. 
Čtvrtek 13. 10. v 17 hodin.
Více na straně 7

Debbi

Veřejná generálka zpěvačky 
Debbi před zahájením jejího 
prvního klubového turné.
Čtvrtek 13. 10. v 19 hodin ve 
velkém sále JC.
Více na straně 8

Caveman
Zábavná a divácky velmi 
úspěšná one man show.
Pátek 14. 10. v 19.30 hodin ve 
velkém sále JC.
Více na straně 8

ČRo Region 
odvysílá pořad 

věnovaný 
temným místům 

Vysočiny
V neděli 16. 10. 2011 v 18 ho-
din (repríza v úterý 18. 10. 
v 17 hodin) na ČRo Reginu 
bude vysílán jeden z dílů pořa-
du věnovaný velkomeziříčské 
tragedii v květnu 1945. Dále 
je možné pořad nalézt v ar-
chivu na webových stránkách 
rozhlasu.
(O pořadu jsme podrobně in-
formovali ve Velkomeziříčsku 
č. 32/2011.)

S vámi o všem!
Vy víte,
…co je třeba v našem městě 
udělat, aby se v něm dobře žilo,
…na řešení kterých problémů 
je třeba se prioritně zaměřit,
…co město potřebuje změnit.
Přijďte o pro-
blémech disku-
tovat a hledat 
řešen í  spolu 
s  v e d e n í m 
města!
Pomozte nám svými názory 
a podněty ovlivnit cestu bu-
doucího rozvoje našeho města!
V pondělí 17. října 2011 v 16 
hodin. Koncertní sál Jupiter 
clubu. 
Bližší informace na straně 2

Na Hliništích budou letos 
k prodeji další pozemky
Zájemci o výstavbu rodinného domu v Hliništích ve Velkém Meziříčí 

by mohli už v listopadu požádat město o prodej stavebního pozemku. 
Druhá etapa zasíťování této lokality je totiž téměř hotova. Zastupitelé 
však nejdřív musejí rozhodnout o ceně za metr čtvereční pozemku 
a o způsobu a podmínkách prodeje. Měli by to učinit na svém nejbližším 
jednání 8. listopadu, hned poté bude záměr prodeje zveřejněn a lidé si 
budou moci podávat žádosti. Ti, kteří uspějí, by tak mohli již v příštím 
roce začít stavět.

K dispozici bude devatenáct parcel a radní předběžně doporučují pro-
dávat je za cenu 860 korun za metr čtvereční. V první etapě se pozemky 
na Hliništích prodávaly za 750 korun za metr čtvereční. „Přesně to teď 
neřeknu, ale zhruba tak 250 korun z toho v podstatě dotovalo město,“ 
podotýká k ceně starosta Radovan Necid a dodává, že zejména první etapa 
zasíťování byla fi nančně nákladná a město v ní má „uloženy“ nemalé 
peníze. „Budeme proto rádi, když se teď co nejvíc těch pozemků prodá,“ 
dodává s tím, že i přesto vedení města nehodlá vyhnat cenu za metr 
čtvereční příliš vysoko, neboť nechce, aby se Velké Meziříčí vylidňovalo. 
Cena zasíťovaných pozemků v dostupných okolních obcích je totiž nižší, 
třeba v Petrávči za 550 korun za metr čtvereční na jižním svahu, jinde 
i za méně, o nezasíťovaných nemluvě.
O pozemky se zajímá i křižanovský ústav

O dva z pozemků na Hliništích má už nyní zájem Ústav sociální péče 
v Křižanově. „V rámci transformace sociálních služeb bychom měli zájem 
o dva pozemky na dvojdomek, tedy dvě domácnosti pro šest našich klientů. 
A to proto, aby se mohli začlenit do běžného života,“ vysvětluje Marie 
Bartošková, ředitelka ÚSP Křižanov. Parametry pozemků mají svá daná 
kritéria, každý by měl být o tisíci metrech čtverečních. „Pojedeme se proto 
do Velkého Meziříčí podívat. Jinak hledáme i v Bystřici nad Pernštejnem 
či Novém Městě na Moravě,“ dodává Bartošková. Podle starosty by vý-
stavba těchto dvojdomků pro ústav měla přínos i pro Velkomeziříčské, 
neboť klientům by vypomáhalo několik zaměstnanců a ve městě by tím 
pádem vzniklo několik nových pracovních míst.            Martina Strnadová

Chtějí si ‚posvítit‘ na opravy 
i rozdělování městských bytů

Na účelnost investic do oprav městského bytového fondu, ale i na přidě-
lování městských bytů ve Velkém Meziříčí se hodlají zaměřit radní. Přiměl 
je k tomu plán oprav městských objektů na rok 2012, který počítá s částkou 
7,9 milionu korun. „Jsou tam některé položky, které nás zarazily,“ zmiňuje 
starosta Radovan Necid a uvádí příklad bytu, za nějž město vybírá regulované 
nájemné ve výši 18 korun za metr čtvereční ročně, což za rok činí celkovou 
částku kolem 17 tisíc korun a v takovém bytě jsou naplánovány opravy za deseti 
nebo statisíce. „Než to schválíme, chceme ten objekt sami vidět, posoudit a roz-
hodnout, zda to jsou účelně vynaložené peníze,“ říká k tomu Necid a dodává, 
že město nebude investovat peníze do objektů, které jsou staré a návratnost 
vynaložených fi nancí je v takovém případě víc než deset let. I proto teď měs-
to například prodává čtyři z bytů, které ještě vlastní v domech, kde už jsou 
dávno všechny ostatní byty ve společenství vlastníků.   Martina Strnadová

Dopravně-urbanistická studie za 77 tisíc korun 
navrhne, jak zklidnit dopravu v Čechových sadech ve 
Velkém Meziříčí. „Požadavek na studii vzešel z do-
pravního inspektorátu,“ vysvětluje starosta Radovan 
Necid. Policejní komisař z dopravního inspektorátu ve 
Žďáře nad Sázavou podrobně zmapoval město a ozna-
čil všechny jeho problematické a nebezpečné body 
v dopravě. „Na základě svých zjištění nám doporučil 
zrušit některé přechody ve městě,“ jmenuje starosta 
jeden ze závěrů experta. 

Bezpečnostní závady se našly jak na krajské silnici 
II/602 protínající město, tak v sídlištích, zejména 
v Čechových sadech či na Třebíčské ulici. „Jde 
o věci, které nejsou v souladu s dnešními normami,“ 
upřesňuje vedoucí odboru dopravy městského úřadu 
Marek Švaříček. To znamená, že již zmiňované pře-
chody pro chodce třeba v minulosti svými parametry 
vyhovovaly, ale dnes je situace jiná. Týká se to všech 
v Čechových sadech, mnohých na šestsetdvojce – 
např. u pošty, u střední školy řemesel a služeb či 
na Karlově. Všechny charakterizuje v podstatě jen 

zebra a svislá dopravní značka. „A to je dnes vlastně 
už jen taková třešnička na dortu,“ konstatuje Marek 
Švaříček a dodává, že přechod pro chodce musí mít 
bezbariérový přístup, zúženou vozovku – v případě 
nutnosti za pomoci středového ostrůvku –, prvky pro 
nevidomé, osvětlení atd. Náklady na jeho pořízení tak 
dosahují 300 až 500 tisíc korun. Levnějším řešením je 
tak některé z přechodů pro chodce zrušit, třeba v Če-
chových sadech. „To samozřejmě neznamená, že by 
tam lidé nemohli přecházet,“ podotýká starosta. Další 
z přechodů, který bude s největší pravděpodobností 
zrušen, je ten v zatáčce na Třebíčské, na křižovatce 
s Družstevní.

Není to však jenom o přechodech. Dalšími závadami 
pak jsou třeba nedostatečně oddělené komunikace od 
parkovišť v sídlišti Čechovy sady apod. Dopravně-ur-
banistická studie navrhne řešení těchto problémů stejně 
jako složité dopravní situace před oběma základními 
školami, či uspořádání celé zóny 30, kde se nedodržuje 
stanovená rychlost ani přednost zprava atd.

Martina Strnadová

Studie navrhne zklidnění dopravy 
v lokalitě Čechovy sady

Nemůžete si vzpomenout, jak se jmenuje váš spolužák ze základní 
školy, kdy se narodil Bach nebo kam jste si dali klíče? Běžné situace 

Cvičení paměti je účinnější než uzel na kapesníku, míní Vejsadová

Mozek funguje stejně v osmnácti 
jako v osmdesáti

Tiskárna na náměstí 
slaví dvacet let

Dvacet let funguje v našem městě Tiskárna Karel Charvát, kde se již 
osmnáctým rokem tiskne také týdeník Velkomeziříčsko. V kulturních 
dějinách Velkého Meziříčí sehrálo nakladatelství a vydavatelství význam-
nou roli. Historie zmíněné tiskárny sahá do období kolem roku 1870. Ve 
Velkém Meziříčí ji založil Jan Florián Šašek (1836–1889), který přišel 
do našeho města ze Žďáru nad Sázavou roku 1869. Jak uvádějí prameny 
uvedené v knize Velké Meziříčí v zrcadle dějin, Šašek získal postupně 
licence na knihkupectví, tisk i vydavatelství. Jeho tiskárna prostřednic-
tvím svých edicí šířila literaturu původní i překlady mezi široké vrstvy 
čtenářů. Tiskly se v ní učebnice pro školy i další díla, od roku 1879 pak 
první učitelský časopis – čtrnáctideník Národ a škola a posléze i Literární 
listy či také časopis Květy.                              (Pokračování na straně 3.)

Na snímku je Tiskárna Šašek po požáru 5. března 1894. Na stejném místě 
od počátku funguje tiskárna až do dnešních dnů. V současnosti je jejím 
majitelem Karel Charvát.                                   Foto: archiv muzea VM

Účastníci kurzu zaměřeného na trénování paměti se pokouší složit 
Mánesův kalendář.                                                           Foto: Iva Horká

jak mladých, tak starších lidí, řek-
ne si mnohý. Ovšem není dobré je 
přehlížet, zvláště tehdy, pokud se 
opakují podezřele často. Všichni 
vědí, že tyto nepříjemné ‚úkazy‘ 
souvisejí s lidskou pamětí. Ale 
už se možná nesetkali s názorem 
odborníků, že i o paměť se má 
pečovat. „Naše paměť funguje stej-
ně v osmnácti i v osmdesáti, není 
pravda, že musí nutně stárnout,“ 
míní lektorka paměti Jana Vej-
sadová z Havlíčkova Brodu, „ale 
je třeba o paměť už od čtyřicítky 
pečovat, procvičovat ji a nenechat 
zahálet.“

Pod jejím vedením uspořádala 
místní knihovna ve svých pro-
storách jeden z jejích tréninků 
paměti. Kurz pro seniory nazvaný 
Nedovolte mozku stárnout tam pro-
bíhá od šestého září letošního roku 
a je zdarma. Osm lekcí po dvou 
hodinách ukončí účastníci prvního 
listopadu. 

Jde o projekt, zaměřený na vy-
užití literatury a čtení k tréninku 
paměti a podpořilo ho ministerstvo 
kultury dotačním programem ‚Kul-
turní aktivity zdravotně postiže-
ných občanů a seniorů‘. Tyto kurzy 
se konají i v dalších městských 
knihovnách na Vysočině.

„Kurz má mít ofi ciální kapacitu 
dvacet účastníků, my ho přeplnili 
na 26, a to jsme některé zájemce 
ponechali na listině náhradníků,“ 
upřesnila Mgr. Ivana Vaňková, 
ředitelka velkomeziříčské knihov-
ny, „protože plánujeme akci opa-
kovat příští rok, dostanou šanci 
i oni.“

 (Pokračování na straně 3.)
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 5. 10. 2011
1. Rada města souhlasila

● s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na par. 5633/1 v k. ú. Velké Meziříčí mezi Krajem Vysočina 
a Městem Velké Meziříčí, na uložení optického kabelu za účelem 
napojení nového areálu Technických služeb Velké Meziříčí (bývalý 
areál Agados) na optickou metropolitní síť

● s uzavřením darovací smlouvy se Základní uměleckou školou 
Velké Meziříčí na elektrické varhany Roland E-36 v pořizovací 
ceně 39.330 Kč, inventární číslo 050/DDHM a Roland PK – 5 BAS 
pedálu v pořizovací ceně 13.290 Kč, inventární číslo 051/DDHM. 
Aktuální cena varhan je 3.000 Kč a pedálu 2.000 Kč

● s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Velké Meziříčí a Poli-
cií ČR, na počítač Tesco s monitorem, inventární číslo 0195/DHM, 
datum pořízení 7. 11. 2005, aktuální cena počítače je 4.680 Kč. 
Počítač bude umístěn na obvodním oddělení Policie ČR ve Velkém 
Meziříčí k obsluze Městského kamerového a dohlížecího systému

● s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 4347/1 o výměře 504 m2 
v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí dle nájemní smlouvy mezi měs-
tem a nájemcem dohodou k datu 5. 10. 2011

● se zrušením existujícího práva věcného břemene – práva chůze a jízdy 
k tíži pozemku města parc. č. 5362/10 v lokalitě Křenice, k. ú. Velké 
Meziříčí ve prospěch pozemků parc. č. 5362/1 a 5362/2 lokalita Křeni-
ce, k. ú. Velké Meziříčí. Ke zrušení tohoto práva k tíži pozemku města 
dojde vkladem dohody o zrušení tohoto práva do katastru nemovitostí

● s akcí Zavírání silnic 2011 – setkání motorkářů na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí v sobotu 29. 10. 2011 od 13 do 15 hodin

● se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, 
do upraveného rozpočtu Města Velké Meziříčí:
částka v Kč poskytovatel přijetí f. p. účel
303.492,00 min. fi nancí září 2011 na výkon soci-
   álně právní 
   ochrany dětí 
   u obcí – IV. 
   čtvrtletí 2011
8.300.000,00 min. práce a soc. věcí měsíčně rozhodnutí o na-
   výšení celoroč-
   ního objemu 
   dotace na výpla-
   tu příspěvku na 
   péči oprávně-
   ným osobám

2. Rada města schválila:
● návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

v rámci stavby „Ochrana vod povodí řeky Dyje – II. etapa – Velké 
Meziříčí ČOV a kanalizace“ mezi městem a Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko a fi rmou Telefónica. Dotčeným městským 
pozemkem je parc. č. 2791 – ul. Příkopy. Smlouva bude uzavřena 
na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 
3627/2 v Hliništích – přípojka NN k rodinnému domu s právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 3627/2, 5653/1, 6404/10, 6404/18, 6404/19 a 6409/1 
 v Hliništích s právem uložení zemního kabelového vedení NN, 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy o právech a povinnostech spojených se vstupem 
na pozemky města parc. č. 5814/19 a 6399/1 na ul. Třebíčská mezi 
městem, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou 
akciovou společností Brno za účelem rekonstrukce vodovodu, která 
je plánována na příští rok                   (Pokračování na straně 5.)

Setkání starosty Radovana Necida s občany Velkého Meziříčí ve 
čtvrtek 6. října proběhlo tentokrát v rámci diskuze o kultuře ve městě. 
A to s pracovníky katedry teorie kultury Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy Ondřejem Hubáčkem (na snímku uprostřed) a Josefem Žákem 
(na snímku vlevo). Ti prezentovali výsledky svého výzkumu právě z této 
oblasti. Zaměřili se na zájem obyvatel o oblast kultury ve městě, na moti-
vaci ke kulturním aktivitám. Dále zkoumali, jak jsou na tom Velkomezi-
říčští s účastí na kulturních akcích a jak hodnotí je a také zdejší kulturní 
zařízení. Svému výzkumu podrobili i kulturní služby, hodnocení jejich 
podpory, vztah města k veřejným kulturním službám a zájem veřejnosti 
o ně. S výsledky se přišli seznámit nejen občané, ale například i ředitelé 
některých ze zdejších kulturních zařízení.

Pracovníci katedry kulturologie FF UK v Praze provádí ve Velkém Me-
ziříčí výzkum obyvatel opakovaně už od začátku devadesátých let. Lidé 
v něm vyjadřují názory na nejrůznější stránky života ve městě. Poslední 
výzkum se uskutečnil v roce 2010. V dubnu 2011 proběhla prezentace 
vybraných výsledků z něj. Ta poslední minulý týden se věnovala výhradně 
oblasti kultury. Výsledkům se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle 
týdeníku Velkomeziříčsko.                    Text a foto: Martina Strnadová

Základní umělecká škola ve Vel-
kém Meziříčí funguje dobře a stejně 
tak její budova je v pořádku. Tako-
vý závěr učinili radní města, kteří 
školu v minulém týdnu navštívili, 
prohlédli si ji a seznámili se s jejím 
chodem a činností.

„Diskutovali jsme s panem ředite-
lem Martinem Karáskem o tom, co ho 
trápí z pohledu provozu budovy, vý-
uky atd. a opět jsme se utvrdili v tom, 
že základní umělecká škola funguje 
velmi dobře, všechny obory a akti-
vity, které pořádá, jsou naplněny,“ 
potvrzuje starosta Radovan Necid.

Je to dáno i tím, že budova, v níž 
škola nyní deset let sídlí, byla před 
tím opravena. „Některé věci sice 
ředitele trápí, třeba okna na jižní 
straně objektu by podle něj potře-

bovala vyměnit,“ zmiňuje starosta, 
ale také připomíná, že například 
v mateřských školách na Sokolov-
ské či Čechově jsou na tom okna 
mnohonásobně hůř, dokonce nejdou 
ani otevírat a zavírat. „Takže z mého 
pohledu je objekt ve velmi dobrém 
stavu a vyžaduje jen drobné sta-
vební úpravy, např. na toaletách,“ 
dodává Necid.

Návštěva radních na ZUŠ se 
neobešla bez diskuze o potenci-
ální výstavbě varhanního, či lépe 
koncertního sálu na Poříčí vedle 
školy. Předchozí vedení města na něj 
nechalo již v roce 2005 zpracovat 
studii. Náklady na jeho výstavbu 
by se pohybovaly kolem 40 milionů 
korun. Jenomže město má v sou-
časné době jiné investiční priority. 

„Teď aktuálně budeme mít zpra-
covanou projektovou dokumentaci 
za necelého 2,5 milionu korun na 
přestavbu bývalé sokolovny – zadní 
části Jupiter clubu (JC),“ podotýká 
starosta. Současný velký sál JC, kde 
probíhají kulturní akce, plesy, diva-
dla, koncerty je takřka v havarijním 
stavu. Hýbe se podloží sálu, stře-
chou zatéká. Celý zadní trakt staré 
budovy JC tedy bude nutné zbourat 
a postavit nově. Již teď příprava 
projektové dokumentace ukazuje, 
že stavbu prodraží opatření týkající 
se akustiky, ozvučení, vzduchotech-
niky atd. „S výhledem do budoucna 
chceme, aby sál byl moderní. Takže 
jej postavíme tady v centru – a to 
samé pak znovu na Poříčí? To si 
nemůžeme dovolit,“ uzavírá Necid 

s tím, že studie na koncertní sál ZUŠ 
tak s největší pravděpodobností 
„spadne pod stůl“.

ZUŠ se tak nejspíš nezbaví jedno-
ho svého problému, totiž že jí chybí 
vhodné prostory pro pořádání pravi-
delných školních koncertů. Žáci nyní 
vystupují v malém sále, kde jsou až 
nedůstojné podmínky, neboť ten při 
návštěvě rodičů a dalších většinou 
doslova praská ve švech. Děti by tedy 
mohly vystupovat jinde, třeba v Jupi-
ter clubu, jenže k tomu by bylo nutno 
přesouvat vždy všechny hudební 
nástroje, aparaturu i samotné děti. 
Radní se v této otázce shodli na tom, 
že levnějším řešením tohoto pro-
blému by byl nákup nebo pronájem 
auta k přesunu, než drahá výstavba 
sálu na Poříčí.   Martina Strnadová

Radní navštívili další školu města, tentokrát uměleckou

Diskuze byla zaměřena na kulturu ve městě

Vystavovali ovoce, 
zeleninu a brambory

Na tradici pěstitelsko–chovatelských výstav ve Velkém Meziříčí chtějí 
navázat ve Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí. V jejím areálu, 
v prostorách tělovýchovného zařízení a domova mládeže, se minulý týden 
konala výstava podzimních plodů Vysočiny a výrobků z nich. „Zvláště 
nyní, kdy škola opět vyučuje specializovaný obor vzdělání zemědělec-
-farmář, je naší snahou tuto tradici oživit,“ vyjádřilo se vedení školy.

Výstavy se zúčastnilo několik zemědělských podniků a drobných pěstite-
lů ovoce a zeleniny. Nechyběla ani ukázka zemědělské techniky. Svými vý-
robky se prezentovali AGRO Měřín, a. s., Pekárna Kamenice, Farma Němec 
Netín, DS Březejc a žáci oboru vzdělání kuchař-číšník, kteří připravovali 
pro návštěvníky občerstvení z brambor. A tak nechyběly bramborové saláty 
od toho klasického vánočního, až po ty s nejrůznějšími příchutěmi jako 
třeba s kyselými houbami, s pórkem, fazolemi a křenem nebo také bram-
boráčky a podobně. Návštěvníci si mohli také například nejen ochutnat, ale 
i koupit domácí med od Josefa Mejzlíka z Laviček. Ten za svůj výrobek, 
med květový-krémový, získal v soutěži Český med 2010 zlatou medaili.

Akce byla doplněna kulturním programem a vědomostním testem. Ze správ-
ných odpovědí bylo vylosováno deset návštěvníků, kteří obdrží věcné ceny.

V dopoledních hodinách se výstavy zúčastnili také žáci základních škol 
z Velkého Meziříčí a odpoledne pak proběhlo setkání zástupců podniků 
a vedení školy. To děkuje podnikům a pracovníkům, kteří se podíleli 

Vystaven byl i domácí med od Josefa Mejzlíka z Laviček. Ten za svůj 
výrobek obdržel v soutěži Český med zlatou medaili.     Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští přijali deklaraci 
k ekologické stopě města. Jejím 
podpisem se tak zavázali, že do 
roku 2020 podstatným způsobem 
nezhorší kvalitu života ve Velkém 
Meziříčí.

„Je to sice závazek jen formou de-
klarace. Ale na druhou stranu – není 
možné, v současné chvíli a za stá-
vajícího územního plánu, vybudovat 
ve středu města fabriku, to bychom 
stejně udělat nechtěli,“ říká k přijetí 
deklarace starosta Radovan Necid, 
který si myslí, že vedení města tak 
nebude mít problém deklaraci v ro-
zumné míře dodržovat. Navíc, když 
i sami obyvatelé města jsou na veš-
keré ekologické změny velmi citliví.

V budoucnu by se mohl stav ži-
votního prostředí ve městě zlepšit. 
Velkomeziříčští se snaží získat do-
taci na revitalizaci zeleně ve městě. 
Pokud uspějí, mohli by dostat až 15 
milionů korun na obnovu zelených 
ploch, stromů a keřů v sídlištích, 
ale třeba i na fi nancování funkce 
městského zahradníka.

Zavázali se, že nezhorší 
kvalitu života ve městě

Velké Meziříčí se již před časem 
zapojilo spolu s několika málo 
českými městy do dobrovolné 
iniciativy a nechalo si určit svoji 
ekologickou stopu. Výsledek zněl, 
že z pohledu ekologa je na tom 
město poměrně velmi dobře. „S po-
těšením jsme zjistili, že naše město 
víc než čtyřikrát překračuje obvyklé 
průměry,“ podotýká Necid.

Ekologická stopa města je kom-
plexním ukazatelem jeho environ-
mentální udržitelnosti. Převádí 
zdroje, jako například elektrický 
proud, zemní plyn, benzín, stavební 
materiál, potraviny, dřevo atd., kte-
ré spotřebují obyvatelé města včetně 
jeho institucí, a odpady, jež vytvoří, 
na odpovídající bioproduktivní plo-
chy. Přitom je porovnává se zdroji, 
které má město k dispozici, tedy 
s jeho biokapacitou. Žádoucí je co 
nejnižší ekologická stopa a naopak 
co nejvyšší biokapacita. U Velkého 
Meziříčí je poměr mezi jeho ekolo-
gickou stopou a jeho biokapacitou 
příznivý.   Martina Strnadová

Hasiči chtějí nové cvičiště na Bejkovci
Velkomeziříčští dobrovolní hasiči chtějí vybudovat nové cvičiště. Mělo 

by vzniknout v lokalitě Bejkovec na ploše o celkové výměře téměř deset 
tisíc metrů čtverečních. Jde o dva pozemky města, které je hasičům prona-
jme. Nájemní smlouva na pozemky je podmíněna ziskem dotace, o niž se 
Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí uchází přes ministerstvo vnitra 
a hasičské odbory. „Pokud by se jim nepodařilo na dotaci dosáhnout, 
nájemní smlouva na pozemky by skončila v prosinci 2012,“ vysvětluje 
starosta Radovan Necid. Získají-li hasiči fi nance, a jedna dotace na to 
pravděpodobně stačit nebude, pustí se do nutných úprav pozemků. Cvi-
čiště bude vyžadovat zpevněnou plochu na čerpadla, nádrž na vodu a asi 
stometrový travnatý pás zakončený terči pro trénink požárního útoku.

„Lokalita je pod dráty elektrického vedení, kde se stejně nic jiného 
stavět nedá,“ podotýká ještě starosta Necid. Podle něj se lze dohodnout 
s E.ONem, aby nad cvičištěm na dráty natáhl nějakou ochrannou gumovou 
vrstvu, jelikož pod nimi budou hasiči stříkat proudnicemi vodu do terčů.

Martina Strnadová

Pokud máte doma nepotřebné, 
zbytkové, ale přece jenom ještě 
využitelné pletací příze a vlny, 
můžete je darovat na dobré účely. 
„V loňském roce jsme jako farnost 
přispěli řádu Milosrdných bratrů ze 
sbírky vlny celkem 140 páry plete-
ných ponožek,“ uvádí se ve farním 
zpravodaji ZDIVA, jež vydává pro 
vnitřní potřebu Římskokatolická 

farnost Heřmanov a Kř ižanov, 
„s díkem nás bratři vybídli, ať 
vytrváme.“

Proto Křižanovští zahajují no-
vou, dlouhodobou sbírku vlny. Tu 
mohou lidé přinést každou druhou 
neděli v měsíci do křižanovského 
kostela, kde bude připravena krabi-
ce. Vlna bude sloužit pro další ple-
tení ponožek a rukavic.   Iva Horká

Nevíte, co se zbytky vlny? Darujte je.

jakoukoli formou na průběhu výstavy. Zároveň přivítá jakékoli náměty 
k pokračování této tradice.                                      Zprac.: Iva Horká
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Vysočina představila
nástěnný kalendář pro rok 2012
Krajská agrární komora Vysočiny a Krajská hospodářská komora kraje 

Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina vydávají společně zajímavý 
nástěnný kalendář regionu pro rok 2012. Z desítek zvažovaných fotografi í 
byla vybrána fi nální dvanáctka zastupující nejen originální pohledy na 
krajinu a památky, ale také objevující kouzlo měst, která zatím zůstávala 
v obvyklých kalendářích neobjevena. Celkem bylo vydáno pět tisíc výtis-
ků, které jsou již dopředu téměř všechny rezervovány. „Vzhledem k velice 
dobré spolupráci všech subjektů, které spojily síly, aby mohl kalendář 
vzniknout, zvažujeme, že obdobný společný projekt je pravděpodobný 
i v dalších letech. Byla by to další příjemná tradice,“ uvedl náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl.

První celokrajský kalendář má typický formát a najdeme v něm záběry 
známých i méně známých autorů – Vladimíra Kunce, Petra Janouška, 
Milana Šustra nebo například Jana Vondry. Jednotlivé měsíce kopírují 
atmosféru čtyř ročních období a výběr snímků si kladl podmínku určité 
originality. Patrně poprvé se tak do krajského pojetí kalendářů dostává 
citlivě vyfocené náměstí v Přibyslavi, nostalgický Křemešník focený 
z ptačí perspektivy nebo romantický pohled na brtnický zámek. Na dalších 
fotografi ích fi gurují také známé kulturní památky a přírodní zajímavosti 
napříč celým krajem.                     Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Každý z nás by dokázal vyjmeno-
vat několik podmínek spokojeného 
života. Na jednom z prvních míst by 
byl pravděpodobně pocit bezpečí. 
Vysočina je z hlediska kriminality 
jedním z nejbezpečnějších regionů 
naší republiky. Ale nemůžeme se 
tímto utěšovat, protože ani u nás není 
situace ideální. Kromě toho obecnou 
bezpečnost podmiňuje i mnoho 
dalších okolností. Její narušení může 
přijít prostřednictvím nejen trestné 
činnosti, ale i živelními pohromami 
– požáry, povodněmi, vichřicemi.

Důležité je, abychom v krizi vě-
děli, kam se můžeme obrátit, odkud 
a jak rychle přijde pomoc. Profesio-
nální pomoc v kritických situacích 
poskytují především policisté, 
hasiči a zdravotní záchranná služba. 
V současnosti bohužel přes naše 
několikeré intervence u ministra 
vnitra a předsedy vlády pokračuje 
velmi citelné omezování prostředků 
na činnost policie a profesionálních 
hasičů. Slíbené peníze stále chybí 
na zdravotnictví, záchranku jsme 
už na jaře museli „zachraňovat“ 
další mnohamilionovou dotací 
z krajských prostředků. Zatím díky 
obětavosti těchto základních složek 
naší bezpečnosti nejsou tato ome-
zení viditelně znát, ale pokud bude 
peněz na jejich činnost stále méně, 
budou tyto „úspory“ téměř zne-
možňovat jejich účinné fungování. 
Přitom například naši hasiči mají 
špičkovou úroveň a jsou uznávaní 
i v zahraničí. Při své nelehké práci 
často nasazují i své životy. Od leto-
ška se „dočkali“ snížení svých platů 
a mnozí i zkušení zvažují odchod 
z hasičského sboru, kde ovšem 
budou znatelně chybět. Podobná 
situace je i u policie.

Jsou situace, kdy stačí zásah po-
licie, jindy si poradí hasiči nebo zá-
chranka. Při jakékoliv větší nehodě 
nebo živelní katastrofě je ale nutná 
spolupráce všech těchto složek. 
Proto působí na úrovni kraje i obcí 
„integrovaný záchranný systém“ – 
ten určuje pravidla fungování této 
spolupráce. Jeho akceschopnost je 
pravidelně prověřována plánovaný-
mi součinnostními cvičeními a pra-
xí běžného života. A už mnohokrát 
se v praxi ukázala schopnost velmi 
dobré spolupráce všech – včetně 

Cvičení paměti je účinnější než uzel na kapesníku, míní Jana Vejsadová

Mozek funguje stejně v osmnácti jako v osmdesáti

Od 1. 10. 2011 do 15. 1. 2012 je 
uzavřena místní komunikace č. 35 
v ulici Příkopy ve Velkém Meziříčí, 
v úseku od domu č. 1220/21 (pod 
mostem dálnice) po č. 1215 (prodej-
na vodo-instal. Raus) pro stavební 
práce při výstavbě kanalizace. 
Výkopy v místní komunikaci budou 
prováděny po úsecích maximální 
délky 20 m. Přístup pro pěší k jed-
notlivým nemovitostem je zajištěn 
nepřetržitě.

návaznosti krizového štábu kraje 
a jednotlivých obcí. Při krizových 
situacích se nejednou projevila 
i obětavost dobrovolných hasičů.

Složitá doba přináší i nová ohro-
žení – například přístupnost in-
ternetu i pro širokou populaci 
znamená kromě nesmírných mož-
ností nových informací i nebezpečí, 
zvláště pro mládež. Snažíme se na 
tato úskalí upozorňovat. Proto Kraj 
Vysočina mimo jiné vyhlašuje prv-
ní ročník soutěže „Víš, co ti hrozí 
na netu?“. Cílem této netradiční 
aktivity je přiblížení problematiky 
elektronické bezpečnosti a jejich 
negativních důsledků žákům a stu-
dentům základních a středních škol 
na Vysočině. Úkolem studentů bude 
pomocí hraného fi lmu, počítačové 
animace, kresleného komiksu, 
plakátu, fotoanimace či prezentace 
zachytit problematiku elektronické 
kriminality jako je kyberšikana, ky-
bergrooming (jednání osoby, která 
se snaží zmanipulovat vyhlédnutou 
oběť a donutit ji k osobní schůz-
ce), kyberstalking (nebezpečné 
pronásledování) či jiné nástrahy 
používání internetu. Podrobnosti 
se zájemci mohou dozvědět na kraj-
ských stránkách www.kr-vysocina.
cz/ebezpecnost.

Naše bezpečnost závisí na pomoci 
státu, kraje, obce, jejích organizací. 
A také na prvcích občanské společ-
nosti – dobrovolných organizacích 
občanských aktivit. Proto vítám 
i skutečnost, že v řadě našich měst 
fungují i občanské poradny s růz-
ným zaměřením, pomáhající lidem 
v nouzi a nejistotě. Ale v neposlední 
řadě naše celková bezpečnost závisí 
i na naší vlastní zodpovědnosti, na 
tom, zda nepřehlížíme lhostejně 
i drobné projevy negativních jevů 
kolem nás, které mohou přerůstat 
ve velké problémy. Není ale vůbec 
žádoucí abychom bezpečnost brali 
doslova do svých rukou.Toho snad 
stát dosáhnout nechce.

Přes všechny problémy si přece 
jen myslím, že Vysočina je dobré 
a poměrně bezpečné místo pro 
život. A doufám, že díky našemu 
společnému úsilí tomu tak bude 
i v budoucnu.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana

Uzavírka silnice v Pikárci
Do 31. 10. 2011 je uzavřena sil-

nice č. II/360 v k. ú. Pikárec v km 
93,030 – 93,285 v úseku hráze 
rybníka Podvesník v rámci opravy 
tělesa silnice na hrázi rybníka. 
Objížďka vede po silnici I/37 z Kři-
žanova až do Ostrova nad Oslavou 
a po silnici II/388 do Bobrové na 
silnici II/360. Uzavírka neplatí pro 
autobusy pravidelné veřejné linko-
vé dopravy (ZDAR, a. s.).    -MěÚ-

Nesa – denní stacionář otevřel v rámci 
Dne Charity své dveře veřejnosti

Den Charity oslavili 22. 9. 2011 v jednotlivých velkomeziříčských 
charitních zařízeních dnem otevřených dveří. Na Čechově ulici otevřel své 
dveře denní stacionář Nesa a služba Osobní asistence. Přítomní si mohli 
prohlédnout všechny prostory, seznámit se se službami denního stacionáře 
i osobní asistence a posedět při kávě a cukroví, které upekli uživatelé Nesy. 
Celkem přišlo 107 lidí z řad veřejnosti, rodinných příslušníků uživatelů, 
zastupitelů měst i obcí, ale také kolegové z jiných zařízení sociálních 
služeb. „Byli jsme příjemně povzbuzeni upřímným zájmem o naše služby. 
Velmi nás potěšili návštěvníci, kteří se k nám vrací již pravidelně a dle 
svých slov rádi.“ uvedla Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa.

Fotografi e z Dne charity naleznete na www.zdar.charita.cz.

Tři jednotky hasičů likvidovaly 
3. 10. požár bytu na ulici Mírová 
ve Velkém Meziříčí. Plameny za 
sebou zanechaly škodu v předběžné 
výši 40.000 Kč. Požár v 15.35 ho-
din oznámila sousedka, která 
si všimla dýmu, který vycházel 
z bytu. K požáru vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Velké Meziříčí společně s jednot-
kami sborů dobrovolných hasičů 
z Velkého Meziříčí a Měřína. Požár 

třípokojového bytu v 1. nadzemním 
podlaží třípodlažního panelového 
domu se hasičům podařilo velmi 
rychle lokalizovat. V době vzniku 
požáru nebyli uvnitř bytu žádní 
lidé. Z hořícího bytu hasiči vynesli 
psa. Další domácí mazlíček (had – 
krajta královská) požár nepřežil. 
Hořet začalo v důsledku technické 
závady na elektroinstalaci terária. 
V 16.13 hodin došlo k celkové 
likvidaci požáru.                    -PČR-

Couval, až nacouval
Čtyřicet minut po 22. hodině dne 5. 10. couval řidič s vozidlem Re-

nault Kangoo z parkoviště na ulici Pionýrská ve Velkém Meziříčí. Řidič 
po vycouvání z parkoviště a následném rozjetí dopředu neodhadl boční 
vzdálenost od vozidla Renault 19. Svoji přední částí se dostal do kontaktu 
se zadní částí Renaultu 19. Obě vozidla byla poškozena na pravé straně. 
Při tomto manévru nebyl nikdo zraněn. Řidič, který kolizi způsobil, se 
odmítl podrobit dechové zkoušce ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. 
Lékařské vyšetření rovněž odmítl. Další jízda s motorovými vozidly mu 
proto byla zakázána a zadržen mu byl i řidičský průkaz.

Dne 12. října mezi 10. a 14. ho-
dinou se letos již poněkolikáté 
otevřou dveře nízkoprahového 
klubu Wellmez, který spadá pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou. Návštěvníkům bude před-
stavena náplň činnosti a poslání 
nízkoprahových zař ízení. Den 

otevřených dveř í se uskuteční 
v rámci Týdne sociálních služeb 
ČR 2011 – Celostátního dne ote-
vřených dveří.

Srdečně vás zve tým nízkopra-
hového zařízení Wellmez.

Bc. et. Bc. Marek Sušinka, 
vedoucí zařízení

Dvěma nejstarším účastnicím je 
podle jejího sdělení dvaaosmdesát, 
průměrný věk se pohybuje kolem 68 
let, v to počítaje také čtyři odvážné 
muže, dodala ředitelka knihovny.

„Díky grantu je pro účastníky 
bezplatný a knihovna se smluvně 
zavázala pouze k zajištění hladkého 
chodu a koupi odborné literatury 
v hodnotě 2 700 korun, což obojí 
rádi uděláme,“ sdělila I. Vaňková, 
„nutno také zmínit, že během kurzu 
vždycky panuje naprosto pohodová 
atmosféra a pokaždé se těší jak paní 
lektorka, tak já a úplně očividně 
i samotní účastníci.“

A proč se ředitelka rozhodla tuto 
aktivitu nabídnout veřejnosti? Jak 
sama říká, ráda přijímá výzvy 
a krom toho ji práce pro lidi a s nimi 
baví. Proto knihovna velmi často 
překvapuje naprosto netradičními 
akcemi. „Mám vlastně štěstí, že 
to ten můj tým tak dobře snáší,“ 
přemítá ředitelka Vaňková, „ jen se 
mi už nepokrytě smějí, když v lednu 
tvrdím, že rok bude klidnější.“

Jana Vejsadová, členka České 
asociace trenérů paměti a mozkové-
ho joggingu se zkušenostmi trénová-
ní paměti i s prací s lidmi v důcho-
dovém věku, vede kromě zmíněného 
kurzu také přednášky v rámci Uni-
verzity třetího věku (U3V) v no-
vém domově pro seniory v sídlišti 
Čechovy sady ve Velkém Meziříčí.

Zatímco seniorská univerzita pra-
cuje především s teorií, v knihovně 
jsou lekce zaměřeny jak na teore-
tickou část, tak na praktické doved-
nosti. Kupříkladu na techniky, jak si 
některé věci zapamatovat, najít vo-
dítka k vybavení si informací všemi 
smysly a dobře získané vědomosti 
v paměti ukládat. „Paměť je kni-
hovnou našeho ducha,“ zdůraznila 
lektorka Vejsadová, „měla by proto 
být jako dobře uspořádaná knihov-
na, správně uložit zprávu či fakta 
do mozku tak, jako když skládáme 

publikace a knihy do knihovny. Ale 
je také potřeba umět knihu/informa-
ci/ vyřadit či zasunout do pozadí, 
abychom ji, až bude potřeba, uměli 
ihned vyhledat.“

Hodně se mluví o tom, že s při-
bývajícím věkem paměť slábne, 
že si člověk musí nutně pamatovat 
daleko míň a zapomínat o hodně 
víc. Ale podle Vejsadové to není 
tak úplně pravda. „Mozek dozrává 
ve dvacítce, což je doba, kdy se 
stále připravujeme vzděláváním na 
svoje budoucí povolání. Poté, kdy se 
člověk zařadí do života, už se jeho 
mozek rozvíjí většinou jednostran-
ně. A že paměť slábne je způsobeno 
tím, že slábnou vstupní kanály do 
paměti. Po čtyřicítce pak začne 
ochabovat zrak, sluch, zhoršují se 
i vlivem nemocí další smyslové vje-
my jako chuť, čich, hmat a podobně. 
Ale paměť se nemusí dramaticky 
zhoršit, pokud o ni dbáme,“ přibli-
žuje problematiku Jana Vejsadová. 
Ta proto důrazně apeluje, ať se lidé 
začnou o svoji paměť zajímat dřív, 
než pocítí problémy. Velmi často se 
ale podle jejích slov svádí na špatnou 
paměť i to, co je otázkou pozornosti, 
která ji ovlivňuje. Zvlášť v současné 
době zapomínáme jedno pro druhé, 
informací je moc, valí se na nás ze 
všech stran a my je nejsme schopni 
všechny zdárně vstřebat. V sou-
časné době byl totiž už defi nován 
pojem ‚informační přetížení‘, kdy 
má člověk pocit, že zpráv a faktů je 
tolik, že si je raději napíše či uloží 
do mobilu, než aby si je zapamato-
val. A tím záměrně paměť necvičí. 
Což se pak s přibývajícím věkem 
promítá. „Kdo byl zkrátka zvyklý 
hlavu namáhat až do vysokého 
věku, tak problémy s pamětí nemívá. 
Může být sice proces zpracování 
informací pomalejší, ale mozek 
může fungovat stejně jako v mládí,“ 
připomíná Vejsadová, „a pokud 
člověk podává úžasné paměťové 

výkony, tak to není tím, že mu paměť 
funguje líp, ale on ji pouze má více 
trénovanou. Je zvyklý pořád mozek 
cvičit, namáhat.“

Tuto schopnost ilustrovala na 
příkladu paní z jednoho kurzu. Ta 
byla schopná si zapamatovat v čí-
selné řadě víc numer, než ostatní. 
„A těch čísel bylo tolik, že jsem 
se s tím za celou svoji desetiletou 
praxi ještě nesetkala – a tento výkon 
odporuje všem publikacím,“ přidává 
svoji zkušenost lektorka, „proto 
jsem se paní pochopitelně zeptala 
a ona mi řekla, že byla pokladní. 
Všechny operace na pokladně si 
zároveň počítala i v hlavě. Ale co 
mne fascinovalo nejvíc bylo to, že 
žena za sebou měla tři operace 
mozku. Čili měla předpoklady, že 
paměť bude z chorobných příčin 
fungovat hůř. Jenomže ona na sobě 
skutečně tvrdě pracuje, aby posílila 
plasticitu mozku.“

Jana Vejsadová potvrdila, že 
posledních dvacet let už se opravují 
údaje z dob dávno minulých, kdy se 

veřejnost učila, že paměť zkrátka 
musí slábnout jak z geneticky da-
ných důvodu, tak i z těch fyziologic-
kých. „Nyní se ví, že to není pravda 
a že se vhodnou aktivitou plasticita 
mozku může udržet až do vysokého 
věku. Dokazují to lidé, kteří v deva-
desáti letech například přednášejí 
na univerzitách, ale najdete také člo-
věka, který ve čtyřiceti marně hledá 
slova,“ uzavírá cvičitelka paměti.

A co přiměje člověka v důcho-
dovém věku, aby se donutil dál 
vzdělávat?

„My jsme se přihlásili proto, aby-
chom měli s manželem společnou 
aktivitu,“ vyjádřila se například 
Marie Janíčková z Velkého Me-
ziříčí, „a také od toho očekávám 
příjemné prostředí, nové spolužáky 
a zážitky, ale i to, že si s pamětí budu 
umět lépe poradit.“

To jednoho ze čtyř přítomných 
mužů Bohumila Příhodu z Velkého 
Meziříčí prý přihlásila dcera. „Aby 
se o mě nemusela starat, až zblbnu,“ 
dodal s úsměvem.           Iva Horká

Lektorka paměti Jana Vejsadová, ukazujíc jednu z částí Mánesova ka-
lendáře, přítomné uklidnila slovy, že složit kalendář se zatím nikomu na 
jejích kurzech nepodařilo.                                                      Foto: Iva Horká

Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež opět otevře své dveře veřejnosti.

(Dokončení ze strany 1.) Po smrti zakladatele vedla fi rmu vdova spo-
lečně s bývalým zaměstnancem Františkem Frgalem pod názvem Šašek 
a Frgal. V roce 1904 se společníci rozešli a Frgal si zřídil v domě číslo 
10 na náměstí vlastní podnik. Ten ale fungoval velmi krátce, neboť jeho 
zakladatel ke konci roku 1904 zemřel. Vedení fi rmy Šašek převzal syn, 
Alois Šašek (1877–1933), a pokračoval v nastoupeném trendu. Éra Šaškova 
skončila znárodněním a po pádu komunismu zprivatizoval tiskárnu Karel 
Charvát. Ten v oboru podniká od roku 1991. Letos prvního října tedy jeho 
fi rma oslavila dvacet let nepřetržité existence. Navázala na tradici tiská-
renské výroby, sahající až do 19. století. V současné době se specializuje 
na výrobu tiskopisů, hlavně číslovaných a perforovaných. Přes distribuční 
fi rmy se s nimi můžeme setkat v celé republice. „Za dvacet let jsme tu 
potiskli 5 000 palet papíru, což je vzdálenost z náměstí až do Uhřínova,“ 
říká s úsměvem majitel Karel Charvát, jehož pracovní tým v současné době 
tvoří pět zaměstnanců.                                                                    Iva Horká

(Článek je placenou inzercí.)

Tiskárna na náměstí slaví dvacet let

Tým pracovníků tiskárny. Majitel Karel Charvát na snímku vpozadí. 
Foto: Iva Horká

Had uhořel, psa zachránili

Ve středu 5. 10. dopoledne byla 
vyslána hlídka policistů k pro-
věření oznámení, kdy mělo dojít 
ke krádeži měděných kabelů. Na 
pozemnku v k. ú. Petrávče se 
nacházely stavební stroje. Z nich 

neznámý pachatel ustříhal a odci-
zil měděné kabely s koncovkami 
v celkové délce 170 metrů. Způso-
bená škoda je vyčíslena na nejméně 
10.400 korun.  

-PČR-

Ukradli měděné kabely
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Českobratrská 
církev evangelická

13. 10.:
14 hodin – náboženství pro děti

16. 10.:
9 hodin – bohoslužby (host: 

Lubomír Kabíček)
Husův dům, U Světlé 24, 

www.velke-mezirici.evang-
net.cz
-PJ-

Marie a sociální láska
V církevním kalendáři během celého roku máme více než patnáct svát-

ků, slavností a památek Panny Marie. Ale jak jsem se dozvěděl z českého 
civilního kalendáře, jenom jeden z těch dnů je svátkem (jmeninami) všech 
žen, které toto jméno nosí. A je to 12. 9. – což podle katolické liturgie je 
den památky Jména Panny Marie. Původ tohoto liturgického obřadu je 
spojen s vítězstvím spojené katolické armády nad Turky dne 12. 9. 1683 
pod Kahlenbergem u rakouské Vídně. Polský král Jan III. Sobieski, který 
vedl celou armádu křesťanských vojáků, nejdřív prosil a potom děkoval 
za vítězství Panně Marii. Potom se výroční den bitvy stal památkou Té, 
ve jménu které křesťané zvítězili. Král se na své dlouhé cestě z Varšavy 
do Vídně zastavoval na některých poutních mariánských místech, aby se 
tam modlil za záchranu Evropy. Jedno takové městečko, ležící v polském 
Horním Slezsku, se stalo velkým poutním sanktuáriem, kde se pracující 
lid nejenom modlil a modlí, ale v době totality demonstroval svou nespo-
kojenost se systémem a volal po svobodě a spravedlnosti. Tím místem jsou 
Piekary. Tam také každý rok putoval papež Jan Pavel II. a Panně Marii 
z Piekar dal jméno Matka spravedlnosti a sociální lásky.

Co je spravedlnost, to ví asi každý z nás. Co je sociální spravedlnost – 
s tím také není problém. Ale jak se ukazuje, spravedlnost není všechno. 
Je třeba, podle bl. Jana Pavla II. sociální lásky.

Láska je větší než spravedlnost. I sociální láska je větší než sociální 
spravedlnost. Jestli se tvrdí, že spravedlnost má být základem pro lásku, 
tak potom ještě hlubší pravdou je, že jenom láska může být zárukou 
spravedlnosti. Člověk opravdu musí být milován, aby byla zaručena jeho 
lidská práva.                                                       P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 12. do 16. 10. 2011
Středa 12. 10. – památka sv. Radima, biskupa
 7.00 mše sv. za Václava Klimeše a rodiče o. M. P.
19.00 Lavičky – mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 13. 10.
 7.00 mše sv. za živou rodinu Mejzlíkovu, 
 rodinu Dlouhých, Studených a za Boží požehnání o. M. P.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
17.00 Hrbov – mše sv. o. M. P.
17.00 Mostiště – mše sv. o. M. P.
Pátek 14. 10.
 8.00 mše sv. za Leopolda Krčála, dvoje rodiče
 a celou zemřelou rodinu  o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Václava Baiera a jeho rodiče,
 za rodinu Brychtovu z Kúsek o. M. P.
13.00 Domov pro seniory – mše sv. o. M. P.
Sobota 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 7.00 mše sv. za rodiče Peterkovy a Fňukalovy
 a za duše v očistci  o. M. P.
18.00 mše sv. za Karla a Martu Kašparovy,
 rodinu Melicharovu a za Boží požehnání o. M. P.
Neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za zemřelé rodiče a sourozence 
 a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. 1) za nového farního vikáře
 P. Miroslava Prajku o. L. Sz.
 2) za Josefa Mičína a rodiny dětí o. M. P.
10.30 mše sv. pro děti za rodiče Hladíkovy a Smejkalovy
 a celou přízeň o. L. Sz.
17.30 růžencová pobožnost o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Elišku Práškovou, Elišku Filipovou,
 Miladu Pospíchalovou a za jejich živé
 a zemřelé příbuzné a za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude na faře náboženství pro mládež a starší děti. Ve 
čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 – 15.30 
bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V pátek na faře v 18.00 bude setkání biřmovanců 1. a 2. skupiny. V 19.00 
setkání pro 3. a 4. skupinu.
V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů.
V sobotu v 19.30 bude 4. příprava na manželství.
Otec biskup V. Cikrle ustanovil novokněze P. Miroslava Prajku, rodáka 
z farnosti Lanžhot, farním vikářem (kaplanem) ve farnosti Velké Me-
ziříčí. Nového kaplana přivítáme ve farnosti za týden 16. října na mši 
sv. v 9.00 hodin. Také za týden po každé nedělní mši sv. bude nový pan 
kaplan udělovat novokněžské požehnání.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Na faře jsou v prodeji 
stolní kalendáře na rok 2012, 55 Kč/ks.
Autobus na Nový Jeruzalém do Jam ve čtvrtek 13. října 2011 jede v 16.50 
z Vídně a v 17.00 z Velkého Meziříčí od starého domova důchodců.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 14. 10.
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy a syna o. M. P.
Neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za zemřelé členy 
 rodiny Kučerovy, Špačkovy, Kovaříkovy, 
 Kubíkovy a za Josefa Vencálka o. M. P.

dovoluji si reagovat na Váš článek uveřejněný 27. 9. 2011 v týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Ve svém článku kritizujete přístup vedení Sociálních služeb města 
Velké Meziříčí k lidem žijícím v Domě s pečovatelskou službou, a to 
zejména na ulici Strmá. Poukazujete zcela neoprávněně na to, že se cho-
váme „jako soukromý hotel“, nikoliv jako veřejné zařízení. Dále potom 
kritizujete to, že je v těchto místech nedostupná zastávka MHD pro občany 
v seniorském věku. Současně napadáte to, že raději poskytneme „taxi“, 
než abychom se o situaci zajímali.

Dovoluji si Vám vysvětlit, že příspěvková organizace Sociální služby 
města Velké Meziříčí je poskytovatelem sociálních služeb, a to terénní pe-
čovatelské služby. Tato služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy 
s těmi osobami, které ji potřebují z důvodu nepříznivé sociální situace.

Slovo terénní sociální služba znamená, že je poskytována v přirozeném 
sociálním prostředí uživatele, to znamená obvykle v jeho domácnosti. 
Nejsme domov, jak nesprávně uvádíte. Domov je naprosto odlišné zařízení 
sociálních služeb s nepřetržitým, celoročním pobytem.

Dům s pečovatelskou službou je objekt v majetku města a jsou v něm 
byty zvláštního určení. Každý obyvatel tohoto objektu má uzavřenou 
nájemní smlouvu, nájemné stanovuje majitel objektu, nikoliv pečovatelská 
služba. Pokud se Vám tedy platby zdají vysoké jako v soukromém hotelu, 
je možné se obrátit na majitele a tuto otázku s ním řešit.

Pokud poskytujeme uživatelům pečovatelské služby, (což Vy sama 
nejste), služby spojené s dopravou, je pro tuto oblast stanoven platný 
ceník. Tento ceník je v souladu se zákonem o sociálních službách a jeho 
prováděcí vyhláškou.

Naše základní povinnosti, jako registrovaného poskytovatele sociální 
služby, nám přesně stanoví a vymezuje zákon. Tyto povinnosti dodržu-
jeme a v souladu s nimi poskytujeme sociální službu. Pokud máte zájem 
o přiblížení MHD, není toto úkolem terénní sociální služby. Je nutné se 
obrátit na kompetentní osoby, například na odbor dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu.

S ohledem na to, jak již výše píši, sama nevyužíváte žádné činnosti 
spojené s poskytováním pečovatelské služby. Rádi Vám principy a obsah 
činnosti této sociální služby vysvětlíme, pokud o to projevíte zájem. 
Předejdeme potom zkreslování určitých situací a uvádění nepravdivých 
tvrzení.           Jana Jurková, ředitelka Sociálních služeb Velké Meziříčí

Jak to vypadá v mraveništi? Jak 
je to s mravenčí královnou a jejími 
dělnicemi? Čím se mravenci živí? 
Kolik jedinců žije v jednom mrave-
ništi? Tak to je jen skromný výběr 
z velkého množství otázek, na 
které odpovídal ve sváteční středu 
28. 9. 2011 zvídavým návštěvníkům 
Pavel Kříž z ČSOP Bory během ex-
kurze na Šebeň. Přírodní památka 
Šebeň u Dobré Vody je největším 
známým jednolitým komplexem 
mravenišť mravence lesního druhu 
mravence pospolitého (Formica 

Minulý týden skončila soutěž 
„Kdo chce zažít dobrodružství, 
ať se za ním s chutí pustí“, kterou 
pořádaly Chaloupky ve spolupráci 
s Městem Velké Meziříčí při příle-
žitosti Evropského týdne mobility. 
O dobrodružství, jak žáci psali do 
soutěžních lístků, nouze rozhodně 
nebyla. Jeden projel šípkem, další 
trochu zabloudili, jiní byli uchvá-
ceni pozorováním lučních koníků 
a mnozí poznali nový kout v okolí 
Velkého Meziříčí s nádhernými 
výhledy.

Cyklosoutěže se zúčastnilo 70 
žáků ze všech velkomeziříčských 
základních škol i základní a prak-
tické školy. Pěti vylosovaným sou-
těžícím z každé školy byly předány 
odměny. V balíčku výherci našli 
něco sladkého, něco hravého i něco 
naučného. Díky refl exním náram-
kům a sladkostem tak neodešel 
žádný ze zúčastněných s prázdnou.

„I vy se můžete vydat za Fajtův 
kopec směrem k Martinicím, na-
čerpat podzimní atmosféru z ba-
revné krajiny a třeba, tak jako kluci 

a holky, zjistit, jak 
se dříve Martinice 
jmenovaly,“ říká ko-
ordinátorka soutěže 
Michaela Brhlová 
z Chaloupek, a všem 
dobrodruhům přeje 
mnoho dalších zážit-
ků při jízdě na kole 
či procházkách po 
krajině. 

Text a foto: 
Mgr. Jana Audy, 

SEV Ostrůvek

Kapela Šohajka hrála 30. září na třebíčském galakoncertu dechové hudby 
skladby Ladislava Prudíka (vlevo).                         Foto: Vilém Lavický

Za mravenci šli na Šebeň

O dobrodružství nebyla nouze

Jsem studentkou 4. ročníku zdravotnické školy a jako každý druhý 
student či učeň jsem v létě řešila otázku, kde sehnat uplatnění na brigádě.

Po delším (a marném) hledání, kdy už jsem nedoufala, že mi bude 
umožněno vydělat si nějakou korunku potřebnou pro… (životní potřeby 
studentů netřeba vyjmenovávat) mi spadla do klína nabídka občasné 
výpomoci v jedné soukromé fi rmě, nabízející terénní pečovatelské 
a asistenční služby. Vzhledem k mým předchozím neúspěchům při 
hledání jsem neváhala ani chviličku a nabídku jsem přijala. Práce ve 
zdravotnictví a v sociálních službách jsou si podobné a jako studentka 
zdravotní školy bych těžko hledala uplatnění v restauračních zařízeních 
(moje vlastní zkušenost).

Nastoupila jsem tedy a zjišťovala, co se vlastně za pojmy terénní pe-
čovatelské a asistenční služby skrývá.

V první řadě uvedu, že fi rma poskytuje služby v domácnostech klientů 
a v okrese působí již přes deset let. Nejde tedy o žádné začátečníky a na 
stylu práce je to vidět.

Mezi pečovatelkami a klienty i rodinnými příslušníky fungují blízké 
vztahy. Je důležitá těsná spolupráce mezi všemi a na jednotlivých pří-
padech jsem měla možnost vidět, že když toto funguje, jsou znatelné 
výsledky.

Jde například o ležící pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko (např. 
po mrtvicích), kde již při propouštění z nemocnice nedávají pacientům 
mnoho nadějí na zlepšení.

Měla jsem možnost se seznámit s pánem, který díky kvalifi kovanému, 
ale hlavně lidskému a trpělivému přístupu dokázal, co se při návratu 
z nemocnice zdálo nemožné. Tehdy nad jeho zdravotním stavem byla 
(jak se říká) zlomena hůl. Dnes je jeho zdravotní stav o tolik lepší, že 
byste těžko hádali, že pán nechodil, jedna polovina těla byla zasažena 
a psychický stav byl velmi špatný. Natolik špatný, že tehdy nechtěl žít. 
A díky pečovatelské službě je v současné době pacient sice ležící, ale 
schopen chůze, řeči, jasného myšlení. Díky vzorné spolupráci rodinných 
příslušníků a lidského přístupu pečovatelky má pán chuť do života a své 
zdravotní potíže nebere již tak tragicky.

Dalším případem, se kterým jsem měla možnost se seznámit, je pán 
tělesně postižený, po úrazu již doživotně upoutaný na lůžko. Také on se 
díky péči dočkal lepšího osudu a ačkoliv v jeho případě nelze očekávat 
zlepšení zdravotního stavu, je o něho postaráno v podobě celodenní 
asistence.

A tak bych mohla jmenovat jednotlivé případy. Co klient, to jiný příběh 
a bylo by to na dlouhé vyprávění.

Firma nabízí služby klientům 24 hodin denně, jsou to služby do domu 
a služby dle přání klientů.

Pomoc nabízí tam, kde se rodinní příslušníci nemohou starat o své 
blízké z důvodu pracovního zaneprázdnění, i tam, kde zůstanou senioři 
po ztrátě partnera sami.

V takovýchto případech se fi rma postará o úkony jako jsou: výpomoc 
v domácnosti, drobné opravy, úklid, osobní hygiena aj. Poskytne i to, co 
seniorům nejvíce schází. Možnost popovídání si. Mají někoho, kdo je 
vyslechne, neboť stáří doprovázejí vzpomínky, stesk a samota, která tíží. 
Povzbudit, vyslechnout, poradit – toto všechno starší osamocený člověk 
potřebuje, aby si nepřipadal sám a nepotřebný.

A k tomu všemu je třeba donést nákupy, obstarat léky, domluvit a do-
provodit na lékařské vyšetření.

Jak jsem již uvedla, jde o služby velmi náročné, ale záslužné. Když je 
navíc služba vykonávána s trpělivostí, lidskostí, porozuměním a láskou, 
jde o víc než o profesi. Odměnou pečovatelkám je lidský vděk, zlepšení 
zdravotního stavu a návratu chuti do života. A o to v této profesi jde 
především.

Uvědomila jsem si, že všichni jednou budeme staří a budeme potřebovat 
pomoci při zvládání každodenních úkonů. Zařízení jako jsou domovy 
seniorů se tímto typem služeb zabývají, ale ruku na srdce. Jde o poslední 
řešení v případě, kdy už není jiného zbytí a okolnosti nedovolují o své 
nejbližší pečovat.

Péče v domácím prostředí je v každém ohledu to nejlepší. Pro klienty 
i pro rodinné příslušníky, kteří vědí, že je o jejich dědečka či babičku 
postaráno tam, kde to mají rádi, kde to znají a cítí se doma.

Na závěr chci tímto článkem poděkovat majitelce soukromé pečova-
telské a asistenční služby, že jsem se u ní spoustu nového mohla naučit 
a hodně zajímavého poznat.

Katka Nováková, studentka střední zdravotnické školy

Brigáda plná porozumění a lidskosti

polyctena) u nás. Zahrnuje více než 
tisícovku hnízd, ve kterých žije více 
než tři tisíce dílčích rojů. Poutavé 
vyprávění s procházkou po naučné 
stezce bylo doplněno drobnými 
aktivitami. Děti i dospělí mohli vy-
plňovat pracovní lístky, šetrně lovit 
hmyz exhaustorem a sledovat ho 
v lupách. Exkurzi provázelo krásné 
počasí a i to bylo možná důvodem 
toho, že se padesát jedna účastníků 
spokojeně vracelo z Šebeně domů. 

Chaloupky o. p. s., 
SEV Ostrůvek, Jana Janová

Jedno z mravenišť v Šebeni u Dobré Vody.                         Foto: -sev-

Vážená paní doktorko Čechová,

Dechovka hrála skladby 
Ladislava Prudíka



v Chroustově u Bohdalova. 5+1 
s garáží a zahrádkou, topení na pev-
ná paliva, el. Cena 1.500.000 Kč. 
Tel.: 737 233 331.

■ Koupím byt 2+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 721 283 607.

■ Prodám novostavbu 3+kk, 
1 km od Velkého Meziříčí, 
zastavěná plocha 120 m2, poze-
mek 650 m2. Termín kolaudace 
– konec roku 2011. RK – nevo-
lat! Tel.: 774 747 808.

■ Prodám nebo vyměním byt 
3+1 v Mostištích nedaleko přehra-
dy u Nemocnice sv. Zdislavy. Jde 
o lokalitu vhodnou ke klidnému 
bydlení v přírodě. Byt je v dob-
rém stavu, cihlový, má nová okna 
a je zateplený. Možnost pronájmu 
zahrady. Byt bych vyměnila za 
3+1 nebo 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Plocha 83 m2 + sklep. Cena do-
hodou. Tel.: 776 687 761, e-mail: 
dvorakova78@seznam.cz

■ Prodám rodinný dvougene-
rační dům v obci Tasov 2+1, 1+1 
po celkové rekonstrukci. Částečně 
zateplený, velká zahrada. Topení na 
pevná paliva, plyn. Cena dohodou. 
Tel.: 731 112 597.

rek), cena 5.500 Kč. Ráfky vč. 
pneu na Peugeot 106 nebo Citroën 
Saxo – 2 ks, cena á 200 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Zachovalý kuchyňský kachlo-
vý sporák. Dále prodám levně star-
ší sedací soupravu, mahagonovou 
obývací stěnu, koženkovou rohovou 
lavici s úložným prostorem, rozklá-
dací stůl + 4 židle, kombinovaný 
kuchyňský sporák, elektrickou mí-
chačku, cirkulárku. Ceny dohodou. 
Tel.: 732 871 390
■ Sporák na tuhá paliva, kamna 
zn. Petra. Cena dohodou. Tel.: 
605 318 073.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Očkovaná a odčervená, pěkná. 
Odběr možný ihned. Fenečky. Tel.: 
606 719 566, 602 539 604.
■ Teplovodní kotel na tuhá paliva 
Slokov 27 kW, 3 sezony v provozu. 
Cena 8.000 Kč. Tel.: 731 457 459.
■ Motocykl Kawasaki Z1000. 
Barva orig. zelená, r. v. 2003, 
najeto 25 000 km. Je v krásném 
a udržovaném stavu. K motocy-
klu přidám zdarma orig. bundu 
Kawasaki. Cena 80 000 Kč. Do-
hodou možná i sleva. Více info 
na tel.: 728 430 083, volejte po 
18. hodině.
■ Kovářský buchar, Prako typ 
Kap 70. Tel.: 607 524 358.
■ Macešky. Odběr podzim, jaro. 
Cena 6 Kč/ks. Tel.: 737 767 876.
■ Baterii 12 V, louhovou. V dob-
rém stavu. Tel.: 737 542 592.

Brambory konzumní, baleno 
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Měřín. 
Tel.: 732 914 159.

■ Tažený secí stroj, šíře setí 
150 cm. Plně  f unkční. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 732 914 159.

Brambory na uskladnění, 
cena 3,60 Kč/kg. Netříděné 
2,20 Kč/kg. Tel.: 733 193 270, 
Jurková.

■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Bílého kohoutka, stáří 3 týd-
ny, za 150 Kč. Volat večer na tel.: 
732  908 611.
■ Škoda Fabia combi elegance 
1,2 HTP 47 kW. R. v. 10/2006, 
najeto 51.000 km. Barva šedá (ca-
pucino), metaliza, první majitel, 
pravidelný servis. Klimatizace, 
tempomat, palubní počítač, el. 
př. okna, el. zrcátka, 4× airbag, 
mlhovky, alu kola, ABS, ASR, par-
kovací asistent, hagusy, construct, 
dálkové ovládání, centr. zamykání. 
Dále zimní pneu + řetězy, příčínky 
na hagusy, vana do kufru. Per-
fektní stav, cena dohodou. Tel.: 
737 358 734.
■ Čistokrevné štěňátko Bišonka 
bez  PP, pejsek. Tel.: 777 034 567.
■ Poštovní známky ČSR I – 1918 
– 1939 a ČSR II – 1945 – 1970. Cena 
dohodou. Tel.: 732 916 274. 
Koupím
■ Kdo daruje nebo za symbo-
lickou cenu prodá starší pánské 
kolo? Tel.: 602 512 757.
■ 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.
Nemovitosti
■ Prodám RD po rekonstrukci 

Prodám
■ Brambory konzumní, ruční 
sběr, 3,5 Kč/kg, krmné 1 Kč/kg. 
Tel.: 774 524 376.
■ Konzumní brambory Mara-
bel. Celkem 2 q, 3 Kč/kg. Tel.: 
608 040 321.
■  Brambory Kar in, Mara-
bel, Milva, Adéla a Yetti. Cena 
4 Kč/kg. Při odběru nad 150 kg 
doprava zdarma. Tel.: 775 333 021.
■ Konzumní brambory. Bale-
no po 25 kg, cena 5 Kč/kg. Tel.: 
737 916 835.
■ Brambory na uskladnění. 
Cena 300 Kč/q. Bílé i červené. Tel.: 
566 544 005.
■ Brambory konzumní, 5 Kč. 
Tel.: 739 574 516.
■ Brambory Adéla. Cena 4 Kč/kg. 
Odpad brambory 1 q/50 Kč. Tel.: 
608 874 458 – večer.
■ Med lesní a květový. Cena 
80 Kč/kg. Tel.: 608 715 020.
■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
76–90 Kč plus sklenice. Do VM 
možný dovoz. Tel.: 725 085 058.
■  O b ý v a c í  s t ěn u  v č e t n ě 
vyklápěcího dvojlůžka a konferenč-
ního stolku. Dekor černo-bílý. Mož-
no i jednotlivě. Cena dohodou. Volat 
po 18. hodině. Tel.: 776 875 100.
■ Jablka odrůdy Melodie, Ida-
red, Rubín, Spartan, Zvonkové, 
Vanda, Americké. 1 kg/10 kč. Tel.: 
608 715 020.
■ Letní pneumatiky Matador 
na litých discích, Favorit r. v. 
1993–94, Felicie, 500 Kč/ks. Tel.: 
739 924 200.
■ Myčku Zanussi š. 45 cm, 
nová, nepoužitá (nevhodný dá-
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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.

Turistické a informační centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnáctidenní

stolní kalendářestolní kalendáře
s perokresbamis perokresbami
Oldřicha Inochovského.Oldřicha Inochovského.
Cena kalendáře 100 Kč.

Prodám zemědělskou usedlost 
v Račicích (10 km od Nového 
Města n. M.) + pole a les. Tel.: 
737 381 180.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Pronajmu zařízený byt 3+1, 
ulice Čechova, VM. Volný ihned. 
Tel.: 724 148 656.
■ Pronajmu zcela nový nadstan-
dardně kompletně vybavený byt 
3+1 v bytovém domě, lokalita ul. 
Školní, 86 m2, balkon, alarm s PCO, 
možno i garáž, podl. topení, cena 
1.400 Kč/m2 za rok+energie, více 
info včetně foto na vyžádání mai-
lem. Tel.: 775 985 034.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Čechova, 5.000 Kč + inkaso. Tel.: 
777 323 005.
■ Pronajmu garáž na ulici Bez-
ručova. Dlouhodobě. Cena doho-
dou. Tel.: 605 777 627, 732 282 550.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Me-
ziříčí ve zděné šestibytovce, byt čás-
tečně zařízen, zrekonstruován před 7 
lety, velké sklepní prostory, k nastě-
hování do 1 měsíce. Tel.: 777 606 107.
■ Pronajmu jižní byt 2+kk s bal-

konem na ulici Hornoměstská. Od 
15. 10. 2011. Tel.: 776 344 454.

Pronajmu byt 3+kk ve Vel-
kém Meziříčí. Možnost nastě-
hování ihned. Zrekonstruova-
ný. Tel.: 775 565 600 (3).

■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 840 914.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Hledám spolubydlícího do zaří-
zeného bytu ve VM. Nízký nájem! 
Info na tel.: 774 523 864.
Různé
■ Doučím matematiku pro 2. st. 
ZŠ, popř. pro gymnázium. Tel.: 
605 936 237 po 18. hodině.
■ Hledám učitele/učitelku an-
gličtiny (základy), mohu pouze 
v sobotu, VM. Tel.: 606 175 714.
■  Nauč ím účetn ict v í  – da-
ňová poradkyně, praxe 18 let, 
c e n a  d o h o d o u .  K o n t a k t : 
marie.valikova@seznam.cz, tel. 
775 074 646.
■ Hledám opraváře mechanické-
ho psacího stroje. Tel.: 777 145 277.
Daruji
■ Dřevo na topení. Několik m3 dře-
va na topení, za odvoz haraburdí na 
půdě a ve sklepě. Tel.: 736 187 144.
■ Daruji koťátka do dobrých ru-
kou. Volat večer na tel.: 732 908 611.

(Pokračování ze strany 2.)
● uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem a nájemcem na 

pronájem 900 m2 z parc. č. 3834/1 v lokalitě Bejkovec na ul. Záviškova 
v k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení zahrady

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 330 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 330 tis. Kč – § 3113 Základní škola Sokolovská – náklady 

hrazené městem – oprava krovu střechy 
budovy na ul. Komenského (havarijní stav)

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 40 tis. Kč – § 3399 ostatní záležitosti kultury
Rozdělení: 40 tis. Kč – § 3399 org. 77 fi nanční vypořádání plesu 

města – přesun fi nančních prostředků
● rozpočtové opatření:

Zdroj: 218 tis. Kč – § 6171 – činnost místní správy
Rozdělení: 218 tis. Kč – § 6171 org. 54 – vzdělávání zaměstnanců MěÚ 

Velké Meziříčí - projekt v rámci výzvy č. 69 z EU
● rozpočtové opatření:

Zdroj: 77 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 77 tis. Kč – § 2212 vypracování dopravně urbanistické 

studie – zklidnění dopravy Čechovy sady I.
● rozpočtové opatření:

Zdroj: 58 tis. Kč – § 6409 rezerva na komunikace a chodníky
Rozdělení: 58 tis. Kč – § 2212 rozšíření parkovací plochy na ul. 

Čermákova o 6 parkovacích míst
● rozpočtové opatření:

Zdroj: 310 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 310 tis. Kč – § 6171 zhotovení atypického truhlářského vý-

robku vč. dalšího vybavení do vestibulu radnice.
Ing. Radovan Necid, starosta města

Poděkování
Pořadatelé 17. ročníku drakiády děkují všem účinkujícím – skupině 

STETSON, PROMOTION Rádia Vysočina, jezdecké stáji GRANUS. 
Dále mediálním partnerům – týdeníku Velkomeziříčsko, Rádiu Vysočina 
a Obchodům VM. Zaměstancům DDM Velké Meziříčí a všem, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh celé drakiády.

Děkujeme těmto sponzorům, bez kterých by se tato akce neuskutečnila:
Falco computer, s.r.o., AUTO DOBROVOLNÝ VM, s. r. o., PARA-

MONT CZ s. r. o., AGADOS, spol. s r. o., VÝTAHY, s. r. o., CONTENT, 
s. r. o., ATIKA, s. r. o., Město Velké Meziříčí, GREMIS, s. r. o., CON-
STRUCT A+D, a. s., BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., ARKTIDA, 
spol. s. r. o., Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, ZDAR, a. s., 
R MALEC, s. r. o., HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, KABELOVÉ 
BUBNY A BEDNY, s. r. o., Sklenářství Marek, ESKO, VEZEKO, s. r. o., 
OBCHODNÍ ČINNOST Mostiště, MALEC+JAHODA Moto, Švihálek 
Petr, Zahradnictví Flouma, RENOVA Malec – Kadlec, s. r. o., Cukrárna 
Orchidea, Řeznictví Komínek, AMICUS, s. r. o., TSVM, s. r. o, ALPA, a. s., 
SANBORN, a.s., SKI klub VM, DATA music, ZD Lhotky, Bufet Zlatý 
lev, Art 21, s. r. o., Michal Číhal, McDonald’s, ENVITECH BIOGAS CE, 
POEX, Matrigo, s. r. o., VM, VEKRA, Ing. Nováček Josef, ST-BAZAR 
Tlapák VM, Mašek Roman, VM.

Děkujeme všem soutěžícím a návštěvníkům za velmi vydařené od-
poledne a těšíme se na 18. ročník drakiády.            Za přípravný výbor: 
Jana Floumová, Josef Komínek, Pavel Janšta, Radovan Necid, Ivo Šulc

28. října vzpomeneme výročí vzniku naší Československé republiky. 
Na tomto významném mezníku naší historie má svůj podíl také T. G. 
Masaryk. Na Horním Městě před Impulsem (bývalou školou) stojí socha 
tohoto výrazného státníka. Našimi předky býval nazýván Tatíčkem 
a Prezidentem Osvoboditelem.

Při této příležitosti bych vás chtěla seznámit s osobností, která vytvořila 
naši sochu TGM, se sochařem Jiřím Markem.

Myslím si, že můžeme být právem hrdi na to, že v Křižanově zůstala 
i přes nepřízeň doby a osudu zachována.

Sochař Jiří Marek
Narozen 16. ledna 1914 ve Velkém Meziříčí, zemřel 16. února 1993 

v Brně
Velkomeziříčský rodák Jiří Marek je jedním z nejvýznamnějších 

moravských sochařů dvacátého století. Moravu a Vysočinu okrášlil 
téměř sedmi desítkami monumentálních realizací ve veřejném prostoru, 
rozsetých od Znojma po Ostravu.

Značná část sochařova díla se projevuje převážně v náboženské tema-
tice a v jejich spojení s církevními stavbami. Pro brněnskou katedrálu 
na Petrově začíná již v 50. letech Křížovou cestu, kterou však dokon-
čuje teprve rok před svou smrtí. V předsíni hlavního vchodu pod věží 
velkomeziříčského chrámu sv. Mikuláše najdeme dřevořezbu Snímání 
z kříže (1938), sochařovu absolventskou práci míněnou jako památník 
padlým s verši jeho přítele Jakuba Demla. Pod věží též chrám zdobí 
také kamenná socha sv. Antonína Paduánského (1940) a portál stráží 
mramorové a žulové reliéfy Čtyř evangelistů okolo Beránka Božího 
z let 1951 – 1953.

Další objekty s náboženskou tematikou – výjevy Sv. Josef s Ježíškem 
(1943) a Dobrý pastýř (1946) – vytvořil Jiří Marek pro Zbraslav u Brna. 
Socha Panny Marie (1949) byla zhotovena pro kostel sv. Václava v Hus-
topečích. 26. 2. 1961 v noci se však zřítila tamní kostelní věž a prolomila 
střechu i klenbu lodi. V září 1962 byl kostel srovnán se zemí a s ním 
zmizela i Markova Panna Marie.

Pro Křižanov, Velkou Bíteš a Budišov vytvořil J. Marek tři sochy 
Prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Můžeme se právem pochlubit, 
že v jediném Křižanově zůstal Masaryk zásluhou statečných občanů 
nezničen. Byl celkem 3 × odhalen: poprvé v říjnu 1938, po osvobození 
8. července 1945 a potřetí (a doufám, že naposledy) 11. března 1990.

V Bíteši před radnicí dnes najdeme alespoň „náhradní“ bronzovou 
bustu TGM od téhož tvůrce z roku 1991, když už původní kamenná 
socha, odstraněná nacisty a pak defi nitivně komunisty, skončila ne-
známo kde.

Nejhůře dopadl Markův Masaryk v Budišově a škody z první listopa-
dové noci roku 1962, kdy pomník zakladatele naší státnosti (odhalený 
15. 8. 1938 a znovu 5. 7. 1945) rozmlátili opilci motivováni možná i něčím 
a někým jiným než jen diktátem alkoholu, jsou mnohem větší než jeden 
prázdný podstavec, křičící na svědomí obyvatel městečka z prostranství 
u staré školy. Ovšem v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda 
se zde zachovala dřevěná plastika Sv. Judy Tadeáše z r. 1949 a v městečku 
pak pískovcové sousoší skupiny dětí z r. 1953, nazývané někdy Pionýři. 
Z budišovského hřbitova mizí i socha Truchlící ženy. Najdeme ji však na 
ústředním hřbitově v Brně, nedaleko od hrobu jejího autora.

Sochař přesídlil z Vysočiny do moravské metropole v roce 1946, prožil 
tu ještě téměř půl století a nikdy se nedověděl, že jedno z jeho napevno 
instalovaných děl ho sem z jeho rodného kraje následovalo.

Koncem 40. let se těžiště tvorby Jiřího Marka přesouvá k prožitku 
krajiny a přírody – především pak rodné Vysočiny. Patří sem travertinové 

Otvírání studánek (1966) před budovou úpravny vod v brněnských Pisár-
kách jako oslava Bohuslava Martinů nebo třeba vápencový halasovský 
motiv Já se tam vrátím (1987), instalovaný v Brně Řečkovicích, Liška 
Bystrouška (1983 – 85), která má na rozdíl od předchozích abstraktně 
pojatých děl skutečně podobu tohoto rozšafného zvířete s lidskou duší 
a také v Ostravě umístěná Sinfonietta, vápencová Hudba v brněnských 
Černých Polích. Duši země zhmotňuje znojemská Morava (1975) z tepané 
mědi, Dyje v Břeclavi nebo Soutok (1979) opět z tepané mědi pro prostor 
před hotelem Voroněž v Brně. Před nemocnicí na Žlutém kopci najdeme 
Markovo keramické Zrození (1972), před znojemskou nemocnicí stojí 
devítimetrový Strom života (1975).

Třímetrovou sochu Mateřství, která stála před Domem zdraví ve Vel-
kém Meziříčí, rozbil v polovině 60. let poryv větru. Svůj slavný „seriál“ 
o rodném kraji zahajuje Jiří Marek v r. 1970 vápencovou Vysočinou pro 
Brno – Juliánov, pokračování napíše o 11 let později měděným motivem 
Vysočina II, umístěným v atriu nákupního střediska ve Žďáře nad Sá-
zavou.

V roce 1986 zhotovil J. Marek sochu bronzového Mima, jemuž stál 
modelem Bolek Polívka. Byl určen pro prostranství před Mahenovým 
divadlem, ovšem dostal se do parčíku při Kounicově ulici. V červenci 
2002 byl umístěn na Žerotínovo náměstí.

Jiří Marek je také autorem několika náhrobků. Na židenickém hřbi-
tově je na hrobě pětinásobného mistra světa v gymnastice Jana Gajdoše 
výrazná stéla s poloplastikou sokola, nepokořeného a vzpínajícího se 
k nebesům. Další náhrobky jsou na hrobech prezidenta Moravské advo-
kátní komory Jaromíra Appela, skladatele Viléma Petrželky a architekta 
Bohuslava Fuchse. Ve Velkém Meziříčí na hřbitově Karlov je na hrobě 
kněze Bohumila Buriana náhrobek s pískovcovým motivem Ježíš na kříži 
umírá z r. 1959, jehož je J. Marek také autorem.

Moje vyprávění končí u sochařova hrobu. Je pochován v čestném 
kruhu brněnského Ústředního hřbitova. V roce 1994 na něj mramorovou 
zmenšeninu dědečkovy kompozice Já se tam vrátím neboli Vysočina III 
vysekal jeho vnuk, syn sochařky Dany Markové – také Jiří Marek, také 
sochař a také vynikající.

Eva Nagyová
(V článku jsem použila materiál Jiřího Endlera: Sochař Jiří Marek.)

Jiří Marek je autorem sochy prezidenta Masaryka 

Vysočina II z tepané mědi ve Žďáře nad Sázavou (1981).



Velkomeziříčsko v pdf
Objednejte si týdeník Velko-
meziříčsko v elektronické po-
době. Týdeník v pdf je zasílán 
na vaši e-mailovou adresu. 
Jeho cena je 6 Kč. Více na tel.: 
566 782 009, 739 100 979.
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Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníka do nástrojárny pro nově vznikající pozici:

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru
• min. 3 roky praxe na obdobné pozici
• znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů
• dobrá znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou
• znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
• znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výhodou
• schopnost systematicky pracovat, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů
• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

Nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických vý-

sledcích firmy
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Prodejna
Třebíčská ul. 1540
Velké Meziříčí
tel. 566 522 068
mobil 777 250 230

Zahajuje
od 15. 10. 2011 do 31. 10. 2011,
z důvodu stěhování do nových prostor,

veškerého sortimentu se slevou 5 %,
u vybraných položek sleva až 30 %.
Nevztahuje se na hutní materiál.               Těšíme se na vaši návštěvu

Pozor akce!
29týdenní nosnice za 165 Kč
(nesou). Do vyprodání zásob.

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda
nabízí k prodeji

konzumní brambory na uskladnění,
cena 3 Kč/kg vč. DPH,

dále nabízíme

vykrmená prasata
cena 1 kg/32 Kč vč. DPH.

Informace a objednávky na tel.: 566 522 972.

NÁPLŇ PRÁCE:
– seřizování vstřikovacích lisů – uvolnění strojů k výrobě
– provádění nezbytné provozní údržby
– zodpovědnost za kvalitu vyráběných dílů
KVALIFIKACE/POŽADAVKY:
– vyučení v oboru – strojní zámečník, mechanik CNC strojů apod.
– praxe v oboru a zkušenost se vstřikolisy výhodou
– pracovitost, zodpovědnost, fl exibilita, manuální zručnost
NABÍZÍME: 
– plnohodnotné zaškolení
– zázemí moderní a expandující zahraniční společnosti
– fi remní benefi ty; možnost dalšího profesního růstu
– fi nanční ohodnocení odpovídající znalostem a schopnostem uchazeče
– fi remní vzdělávací programy, jazykové kurzy
– možnost nástupu ihned.
Pokud vás výše uvedená nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis 
na e-mailovou adresu: martin.pospichal@itwcz.com. 
Za projevený zájem předem děkujeme, kandidáty zařazené do užšího 
výběru pozveme k osobnímu pohovoru.

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Dny otevřených dveří:
Sociální služby města Velkého Meziříčí,

12. 10. 2011, od 9 do 16 hodin
Domov pro seniory, Zdenky Vorlové 2160,

12. 10., od 10 do 17 hodin.
Wellmez, 12. 10. od 10 do 14 hodin

Servis VM – nabízí

Tel.: 776 040 007, 
info@servisvm.cz, 
www.servisvm.cz

Lisovna plastů zvyšuje
svou konkurenceschopnost 

díky dotaci z EU
Dotaci ve výši více než 5 mil. Kč získala Lisovna plastů na vzdělávání 
svých zaměstnanců v letech 2010 až 2012. Realizace projektu byla 
zahájena v červnu 2010.
Vzdělávání zaměstnanců probíhá podle plánovaného harmonogramu. 
Projekt pokrývá téměř všechny oblasti, ve kterých konkurence-
schopné  společnosti své zaměstnance vzdělávají – od informačních 
technologií přes výuku jazyků až po vzdělávání odborné. 
Vzdělávání se týká všech zaměstnanců napříč celou organizační 
strukturou.
Evropský sociální fond (ESF) je klíčovým fi nančním nástrojem pro 
realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním 
ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora 
sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na 
rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Naše společnost získala prostředky z Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů (OP LZZ) v rámci výzvy „Školení je šance“, který 
tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti lidských zdrojů 
v ČR.
Podrobné informace o projektu najdete na stránkách naší společnosti 
http://www.lisovnavm.cz a další informace na http://www.esfcr.cz 

Vážení zákazníci,
nábytek NEKO vás zve na již tradičně pořádané

Podzimní dny zdravého spaní
17.–21. 10. 2011

S pomocí školených odborníků vám rádi pomůžeme s výběrem 
matrace, roštu a anatomických polštářů vhodných právě pro vás.

Pro ještě snadnější výběr tu bude pro vás k dispozici ve dnech 
17. – 20. 10. speciální počítač ERGO CHECK, který testuje 

ortopedické vlastnosti matrací.
Všechny objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.

Každý z nás si zaslouží kvalitní a zdravý spánek.
Nábytek NEKO Náměstí 165 Velké Meziříčí

Tel.: 566 524 662, www.neko-vm.cz

Nepůjde el. proud
12. 10. – od 7.30 – 14.45 hodin – oblast sídliště Hliniště – část ul. Arch. Neu-

manna (od Sluneční 
nahoru po levé stra-
ně), č. p. 2155, 2154, 
2122, 2146. 19. 10. 
– od 7.15 do 16.00 
hodin – trafostani-
ce Mostiště Mero 
(č. 201253), odběr. 
stanice FVE Vaku-
um Velké Meziříčí 
(č. 702047), trafo-
stanice Loupežník. 
Mostiště  -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 15. 10. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332.

N e d ě l e  1 6 .  1 0 . 
MUDr. Anna Štěr-
bová, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 690 124.
P řed v yh led á n í m 
stomatologické po-
hotovosti je nutné te-
lefonicky ověřit, zda 
nebyly služby pro-
hozeny.

Zdroj:
http://www.nnm.cz

v Hodově.
Nástup dle dohody.

Tel.: 608 883 840.

Nabízíme
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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
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky
VÝZVA

KINO JUPITER – ŘÍJEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

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

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

Pěvecký sbor HARMONIE při Základní škole Školní Velké Meziříčí
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí

vás srdečně zvou na reprízu muzikálu

ve středu 19. října 2011 od 17 hodin do velkého sálu Jupiter clubu. 
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti. Prodej vstupenek na program. 

oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5.

Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně společenské organizace 
– Jupiter clubu, s. r. o. Rádi bychom v připravované publikaci zachytili 
činnost nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí 
zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. Byly to JKP, SK ROH 
Vysočina či kulturní spolky. S ohledem na nedostatek informací se na 
vás obracíme s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), 
fotografi e nebo jiné související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při 
zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Středisko Chaloupky, o. p. s., pracoviště Ostrůvek Velké Meziříčí vás 
zve na tradiční Cestu do podzemí. V pátek 14. října 2011 v 17 hodin, 
vyprávění a  promí-
tání fotografi í Vlasti-
slava Káni. V sobotu 
15. října 2011 v 8 ho-
din – terénní exkurze 
do Moravského krasu, 
při které navštívíme 
i místa veřejnosti běžně 
nepřístupná (návrat asi mezi 18. a 19. hodinou). Cena exkurze: 300 Kč 
dospělí, 200 Kč děti a 550 Kč rodinné vstupné. Přihlášky: tel.: 566 522 831, 
731 440 924, e-mail: ostruvek@chaloupky.cz nebo přímo v kanceláři stře-
diska nejpozději do 12. října 2011. Akce je jednou z dvaceti pořádaných 
v rámci oslav 20. výročí Chaloupek. Těšíme se na vás!

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2011 V 17.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Pamatujete na primitivní dětský 
diaprojektor?
Přijďte s prcky, kteří ještě ne-
chodí do školy!

Uvelebíme se, uvaříme čaj, nakrojíme bá-
bovku a zpomalíme.
Komentáře ke statickým okénkům vymýšlí 
Ivana Vaňková.
P. S.: Vezměte drobotině bačkůrky a nalaďte se retro!                               -iv-

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

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter club ŘÍJEN

18. 10. přednáška Laponsko Ondřej Herzán
25. 10. přednáška Za skalničkami Patagonie Jaroslav Baláž

Středa 12. v 19.30 hodin
ZKAŽENÁ ÚČA
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším 
dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Komedie USA, pů-
vodní znění, české titulky. V hlavní roli C. Diaz, J. Timberlake, L. Punch, 
J. Segel. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Sobota 15. v 19.30 hodin
MECHANIK ZABIJÁK
Arthur Bishop je „mechanik” – elitní zabiják s unikátním talentem pro 
čisté odklízení cílů. Je to práce, která vyžaduje profesionální přesnost 
a absolutní nestrannost… a Bishop je ten nejlepší.  Akční krimi thriller 
USA, původní znění, české titulky. Režie S. West. Mládeži přístupný
Vstupné: 74, 76 Kč 93 minut
Úterý 18. v 19.30 hodin
SUPER 8
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit 
zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný fi lm 
bude ještě děsivější, než zamýšleli. Mysteriózní sci-fi  thriller USA, český 
dabing. V hlavní roli J. Courtney, K. Chandler a další. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 112 minut
Středa 19. v 19.30 hodin
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER
Akční dobrodružný sci-fi  fi lm USA, původní znění, české titulky. Mlá-
deži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 125 minut
Pátek 21., sobota 22. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný fi lm, uvádí na plátna kin všem dobře 
známé modré hrdiny, Šmouly. Režie Raja 
Gosnell. Rodinná animovaná komedie USA, 
český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin Filmový klub
BRATŘI
Režie Jim Sheridan.Válečné drama USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 50, 75 Kč 105 minut

Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 
22. října 2011 v sále hasičské 

zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje 

skupina F. K. Music
Františka Kratochvíla. 

Začátek je ve 20 hodin. Občerst-
vení a točené pivo zajištěno. 

Informace na tel.: 733 212 517.
Srdečně zvou pořadatelé

Dnes, 12. 10. 2011, slaví své 85. na-
rozeniny pan
Oldřich Zikmund
z Borů.

Vše nejlepší, hodně zdraví
a rodinné pohody přejí

děti s rodinami, vnoučata
a pravnouček Tomášek. 

Nikdo nám neřekne, 
nikdo nám nepoví, 
čím byla maminka každému z nás. 
Nikdo ji nevrátí, 
nikdo ji nevzbudí, 
nikdy již nezazní nám její hlas. 
Dne 16. 10. 2011 bychom si připo-
mněli nedožité 70. narozeniny paní 
Marie Čimerové 
ze Stránecké Zhoře. 
Stále vzpomínají dcery s rodinami 

a syn Milan.

Dne 18. 10. 2011 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí maminky, babičky 
a prababičky
Hedviky Budínové. 

Vzpomíná dcera Maruna
s rodinou.

Český svaz ochránců přírody ve Velkém Meziříčí děkuje fi rmě Sovex 
Velké Meziříčí, Třebíčská 443 za pomoc při uspořádání 14. ročníku 
Biojarmarku.

Děkujeme velkomeziříčskému děkanovi P. L. Szendzielorzovi za umož-
nění přijetí svátosti křtu pro Nelu Marii Kuřátkovou z farnosti Měřín 
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 

Za projevenou ochotu, vstřícnost a porozumění děkují 
rodiče Lenka a Lukáš.

Bagr a Imodium v Trnavě
Především příznivcům broumovské kapely Imodium je určena sobota 
15. října v Trnavě, kde se toto populární seskupení mladých muzikantů 
představí se všemi svými hity. Kapela pravidelně navštěvuje hudební 
pořady ČT-Medúza, TV Óčko-Inbox, hitparáda T-music, Pomeranč, Noc 
s Andělem. Zaujímá 11. místo v žebříčku hratelnosti IFPI. V roce 2008 
vystoupila ve vyprodané O2 Areně jako předskokan kanadské zpěvačky 
Avril Lavigne. K nejznámějším skladbám patří: Břehy, Žiletko, má lásko, 
Koník, Deset životů, Smutnohra,…Na vystoupeních prezentuje i skladby 
z nejnovějšího alba Polarity. Na společné akci vystoupí spolu s třebíčským 
BAGRem. Začátek ve 20.30 hodin, vstupné 90 Kč.                           -ko-

Sajtna Kochánov
pořádá 15. 10. 2011

v kulturním domě Vídeň

Děkuji touto cestou Pečovatelské službě paní Zdeňky Lancmanové 
za umožnění brigády. Bylo pro mne přínosem a obohatila mne o poznání, 
že se v životě tato práce – pomoc lidem – stále ještě vyplácí z mnoha 
důvodů. 

Katka Nováková, studentka zdravotnické školy

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé 
představení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla 
Jihlava pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční 
ve středu 9. listopadu 2011 od 19 hodin

R. Cooney:

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

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Borech pořádá 
v neděli 23. 10. 2011 ve 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Ve čtvrtek 6. října skonal po krátké těžké nemoci ve věku 91 let pan 
Miroslav Chlouba.

Srdečně zvou pořadatelé.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat, když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 2. 8. 2011 uplynulo 35 roků, 
kdy nás opustil tatínek, dědeček 
a pradědeček
Jan Budín.

Narodil se v Moravských Budějo-
vicích a do Velkého Meziříčí přišel 
v roce 1962. Mnozí z nás si jistě 
vzpomenou na jeho působení v roli 
učitele 1. stupně na 1. ZDŠ. Svůj ži-
vot nezasvětil pouze výchově mladé 
generace, ale byl velmi aktivní 
i v oblasti tělovýchovy a především 
kultury. Byl členem divadelního 
a loutkového souboru, pěveckého 
sboru a cvičitelem i členem výboru 
místní tělovýchovné jednoty. Nej-
větší zálibou mu však bylo ochot-
nické divadlo, kde ztvárnil mnoho 
postav v různých divadelních 

inscenacích, za všechny – Piskáček, 
Těžká Barbora, Strakonický dudák, 
Noc na Karlštejně, Lucerna, Radúz 
a Mahulena a další. Ještě ve svých 
osmdesáti letech působil v roli mlu-
viče loutkového divadla při Jupiter 
clubu. Za vše, co vykonal na poli 
vzdělávání, kultury i tělovýchovy 
mu patří naše upřímné poděkování 
a vzpomínka.
Poslední rozloučení s panem Mi-
roslavem Chloubou se uskutečnilo 
v úterý 11. října v obřadní síni ve 
Velkém Meziříčí. Za všechny po-
zůstalé, přátele i známé se s panem 
Chloubou rozloučil slovy zraněné-
ho a umírajícího Cyrana, o jehož 
roli pan Chlouba často snil, pan 
Zdeněk Svoboda:
„Ach vše mi berete, můj vavřín 
i mou růži! Jen berte, jedno přec 
vždy zůstane tu muži, co s sebou 
donesu, co večer vrátím Bohu, až 
s dvorným pozdravem se vznesu nad 
oblohu, co nemá trhliny ni skvrny 
v triumf jistý, navzdory to odnesu… 
To je… Štít svůj čistý.“
Čest jeho památce.

Milan Dufek, Jupiter club, s. r. o. 
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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

Velké Meziříčí 2011–2012

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

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví. Více info o této 
velmi úspěšné hře na www.caveman.cz.
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, vstupné 290 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 001 nebo na pro-
gram. oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout, 
jinak budou dány do volného prodeje! Změna programu vyhrazena! 
Není součástí předplatného.                                                        -zh-

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

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

Zpěvačka Debbi vyráží na své první klubové turné Debbi Metaxa tour 
2011. Se svou doprovodnou kapelou se představí ve čtrnácti městech České 
republiky. Zahraje nejen repertoár ze svého prvního alba, včetně Písně 
roku Touch The Sun, ale i své další oblíbené hity. Ve Velkém Meziříčí 
vystoupí na veřejné generálce ve čtvrtek 13. 10. 2011 od 19 hodin. Před-
prodej vstupenek na program. odd. JC (80 Kč, na místě 100 Kč).        -zh-

Pátek 21. října 2011 19.30 hodin, 
velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 

* Muzeum Velké Meziříčí

Anna Franková –
odkaz pro současnost
do 31. 10. 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 mezinárod-
ní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, kterou již 
navštívilo přes 5 milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. 

* Jupiter club, výstavní síň

Petr Fafílek
Nálady Vysočiny
prodejní výstava obrazů , 
do 31. 10. 2011, v pracovní 
dny 8 – 16 hodin, neděle 14 – 
16 hodin.

* Galerie Dvorek, Meziříčská 109, 
Křižanov

Vosková batika
Heleny Berkové,
do 22. 10. 2011.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá PLES V BÍLÉM

* pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin 
je BÍLÁ PRODLOUŽENÁ v pátek 11. listopadu 2011 od 19 hodin

* pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin je 
BÍLÁ PRODLOUŽENÁ v sobotu 12. listopadu 2011 od 19 hodin. 

Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstupné pro veřejnost: 100 Kč, 20 Kč 
místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek NA OBA PLESY na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (005).

Neděle 11. prosince 2011 v 19.30 hodin
Vstupné: 300 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 001 nebo 
na program. oddělení JC.

Čtvrtky 20. a 27. 10., velký sál v 18.30 a 19.30 hodin,
cvičí ing. Jiří Bánovský (Taneční škola Aura Brno).

20. 11. 2011 v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu.
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě

Vernisáž v pátek 14. 10. v 15 hodin.
Výstava pořádaná ve spolupráci Dětského střediska Březejc a Jupiter 
clubu.
Předsálí kina JC, od 14. do 31. 10. 2011

Bílá prodloužená 2010.                                                    Foto: Iva Horká

v neděli 30. října 2011
ve velkém sále
Jupiter clubu VM

Pátek 25. listopadu 2011 
v 19.30 hodin

Vstupné: 300 Kč
Rezervace 

a prodej vstupenek
na tel.:

566 782 004, 001
nebo na

program.
oddělení

JC.

Die Happy je německá skupina z Ulmu založena 
roku 1993 Češkou Martou Jandovou a Thorstenem 
Mewesem.
Vystoupí v neděli 6. 11. 2011 od 20 hodin. 
Vstupenky lze zakoupit za 390 Kč v předprodeji na 
těchto místech: VM – Jupiter club, programové od-
dělení, tel: 566 782  004, eM Móda, Vrchovecká 74, 
tel: 564 409 319. Dále v předprodejní síti Ticketportal 
a Ticketpro.                                                            -pp-

Prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (001).
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ATLETIKA

KYNOLOGIE

KUŽELKY

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol 

Velké Meziříčí
zve do svých řad 
chlapce a děvčata 
narozené 1995–
2003 se zájmem 

o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí 

až pátek
15.30–19.30 hodin ve spor-

tovní hale za Světlou.

FOTBAL MLÁDEŽ

Tento měsíc byl zahájen již 9. roč-
ník městské ligy, kterou hraje 700 
neregistrovaných hráčů.

2. kolo
Extraliga

SK Vídeň – SK Netín 1:5
Nedoma J. ml. – Juda 2, Dvořák 
2, Černý
HC Lukáš – Agromotor VM 6:5
Indrovi, Beránek, Novák, Malát 2, Be-
ránek – Malý 2, Švejda, Říha, Kadela
SK Afcon Kunšovec VM – Tech-
nické služby VM 2:4
Nováček, Pospíšil – Chatrný 2, 
Todorov, Kožený M.
HC Bory – SK Omega VB 3:3
Trejbal 2, Uhlíř – Ondrůšek 2, Loup
Auto Dobrovolný VM – Sanborn 
VM 2:9
Novák, Šefčík – Fritz 2, Bajer F., 
Dudáček, Novák, Lorenc, Puffer, 
Řehoř, Pondělíček
1. kolo – Agromotor VM – Technic-
ké služby VM 7:4, HC Bory – SK 
Afcon Kunšovec VM 10:8, SK 
Netín – HC Lukáš 10:3, Sanborn 
VM – SK Vídeň 12:1, SK Omega 
VB – Auto Dobrovolný VM 4:1
 1. Sanborn VM 2 2 0 0 21:3 4
 2. SK Netín 2 2 0 0 15:4 4
 3. SK Omega VB 2 1 1 0 7:4 3
 4. HC Bory 2 1 1 0 13:11 3
 5. Agromotor VM 2 1 0 1 12:10 2
 6. Technické služby VM 2 1 0 1 8:9 2
 7. HC Lukáš 2 1 0 1 9:15 2
 8. SK Afcon Kunšovec VM 2 0 0 2 10:14 0
9. Auto Dobrovolný VM 2 0 0 2 3:13 0
10. SK Vídeň 2 0 0 2 2:17 0

1. liga
Horní Heřmanice – Farma Mě-
řín 4:7
Kutílek, Šilhan, Tomek, Mejzlík J. 
– Puža 2, Blažek, Kožený, Motyčka, 
Štoček, Oulehla
SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 3:7
Bartušek, Sedláček, Necid – Va-
cula 3, Jelínek, Badalík, Veselý, 
Mucha M.
HCF Dráhy VM – SK Lavičky 6:4
Ivančík, Kácal, Mičuda 2, Širhal, 
Tuček – Čech 4
HC Tasov – River VM 3:1
Švec 2, Krejčí – Daniel
SPL Radostín n. Osl. – HC Pi-
kárec 5:2
Láznička 2, Kment, Váša, Pešek 
– Chrást 2
1. kolo – HC Pikárec – HC Benetice 
5:4, Farma Měřín – HC Tasov 2:4, 
River VM – SK Stránecká Zhoř 2:3, 
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 2:0, SK Lavičky – SPL Rado-
stín n. Osl. 2:3
 1. NHÚ Balinka VM 2 2 0 0 9:3 4
 2. SPL Radostín n.Osl. 2 2 0 0 8:4 4
 3. HC Tasov 2 2 0 0 7:3 4
 4. Farma Měřín 2 1 0 1 9:8 2
 5. HCF Dráhy VM 2 1 0 1 6:6 2
 6. HC Pikárec 2 1 0 1 6:6 2
 7. SK Stránecká Zhoř 2 1 0 1 6:9 2
 8. HC Benetice 1 0 0 1 4:5 0
 9. SK Lavičky 2 0 0 2 6:9 0
10. Horní Heřmanice 1 0 0 1 4:7 0
11. River VM 2 0 0 2 3:6

-vid-

5. kolo atletických přípravek
Za krásného slunečného počasí se 
v sobotu 24. 9. konalo v Jihlavě 
poslední kolo závodů přípravek.

Z výsledků:
Chlapci r. 2000 – 2001
(uvádíme umístění do 15. místa)
11. Matyáš Pospíšil
 6. štafeta 4 × 60 m (Dvořák, Kutlvašr, 

Pospíšil, Chromý)
Chlapci r. 2002 a mladší
13. Jan Rosa
14. Petr Kutlvašr
15. Jan Vanini
 4. štafeta 4 × 60 m (Rosa Jan, Rosa 

Jakub, Kutlvašr P., Dvořák)
Děvčata 2000 – 2001
 1. Eliška Běhounková
 2. Karolína Jelínková
 6. Kateřina Buchtová
10. Lenka Horká
15. Anna Leščenková
 2. štafeta 4 × 60 m A (Buchtová, Jelín-

ková, Horká, Běhounková)
 4. štafeta 4 × 60 m B (Votoupalová, 

Suková, Leščenková A., Krčálová)
Děvčata 2002 a mladší
10. Hana Krčálová
13. Kateřina Leščenková
14. Amálie Dvořáková
 4. Amálie Dvořáková
 2. štafeta 4 × 60 m A (Dvořáková, 

Leščenková, Krčálová, Švihálková)
 6. štafeta 4 × 60 m B (Puzrlová, Maš-

terová, Lišková, Rašovská)

 8. štafeta 4 × 60 m C (Harvey, Zacho-
vá, Dvořáková, Krčálová)

Konečné pořadí družstev pomocné hlavní
  body body
Starší hoši
1. TJ Jiskra Humpolec 360,5 28
2. TJ Spartak Třebíč 348 23
3. Atletika Jihlava 235 22
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 144 14
5. TJ Slavoj BANES Pacov 140,5 12
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  27  4
Mladší hoši
1. Atletika Jihlava 373,5 23
2. TJ Spartak Třebíč 299 21
3. TJ Slavoj BANES Pacov 196,5 13,5
4. TJ Jiskra Humpolec 196,3 13,5
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 157,7 12
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  14  2
Starší dívky
1. Atletika Jihlava 332 21
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 329 21
3. TJ Jiskra Humpolec 288 18
4. TJ Spartak Třebíč 164,5 13
5. TJ Slavoj BANES Pacov 135,5  9
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod   5  1
Mladší dívky
1. Atletika Jihlava 572 35
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 276,5 29
3. TJ Spartak Třebíč 173 20
4. TJ Jiskra Humpolec 118,5 18
5. TJ Slavoj BANES Pacov  81,5 16
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  24,5  5
7. TJ Nové Město na Mor.   6  1

-vill-

Mladší žáci
HC Hlinsko – HHK VM 5:5 (1:3, 
3:0, 1:2)
Branky a asistence HHK: 2. Loup, 
11. Pacal (Juda M.), 20. Úlovec, 49. 
Juda M. (Havliš), 56. Báňa M. (Juda 
M.). Sestava HHK: Svoboda – Bezák 
M., Bíbr, Loup, Barák, Havliš, Krů-
za, Pacal, Juda M., Šandera, Řepa, 
Pražák, Báňa M., Úlovec, Karásek, 
Třeštík. Rozhodčí: Říha, Vepřov-
ský. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. 
Střely na branku: 20:23. Diváků: 60.

Starší žáci
HC Hlinsko – HHK VM 6:1 (3:0, 
0:1, 3:0)
Branka HHK: 21. Jirásek. Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Bezák D., 
Novák, Pacalová, Báňa D. – Dvořák, 

Jirásek, Pavelka – Strnad, Nevěč-
ný, Šilpoch – Kapusta. Rozhodčí: 
Říha, Vepřovský. Vyloučení: 5:7, 
využítí: 1:0. Střely na branku: 33:16.

Dorost
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Branky a asistence HHK: 1 Střecha 
(Kejda), 8. Kampas J. (Kampas M.), 
27. Štěpánek (Střecha), 30. Kampas 
J. (Tlapák). Sestava HHK: Matou-
šek (Vitešník) – Smažil, Střecha, 
Tlapák, Burian L., Kampas J., Kej-
da, Bernat, Fiala, Sladký, Kampas 
M., Kučera, Červinka, Novotný, 
Štěpánek L., Krejčová. Rozhodčí: 
Sibera – Maloušek, Pekárek. Vy-
loučení: 3:3.
Využití: 0:1. Diváků: 40.    -hhk-

Už potřetí se zúčastnil náš 
tým Becaro ve složení Vít 
Paták z Rudy, Roman Bednář 
z Hodova a Milan Procházka 
z Kamenné závodu v koulení 
kola z Lednice do Brna. Za 
vydatného povzbuzování 
nejpočetnějšího podpůrného 
týmu dokázali obhájit loňské 
vítězství a stáhnout rekordní 
čas pod 4 hodiny. Letos 
zvládli uběhnout a koulet 
kolo trasu dlouhou téměř 
67 km za 3:55:42 hod. Celý 
závod nakonec absolvovalo 
34 tříčlenných týmů.  -dvo-

MSDD
Starší dorost

FC Veselí n. M. – FC VM 1:4 (0:1)
Branky: Vyskočil (87. pen.) – Po-
lanský (44.), Štef ka (72. pen.), 
Hejtmánek (85.), Voneš (89.)
Rozhodčí: Miko – Štipčák, Fišera. 
Karty: žlutá – Polanský (50.), Hejt-
mánek (55.), Jahoda (58.). Sestava: 
Pöpperl – Rosický, Štefka, Jahoda, 

Maloušek – Bárta (80. Nápravník), 
Ráček, Láznička, Bradáč – Polan-
ský (88. Š. Ostrý) – Hejtmánek 
(86. Voneš).                               -ls-

Mladší dorost
FC Veselí n. M. – FC VM 3:1 (1:0)
Sestava: Kučera – Špaček (60. Pavlí-
ček), Voneš, Novotný, Juda – Benda, 
Nápravník, Nevoral, Kurečka 
(40. Ráček) – Horký, Chytka.       -kli-

1. liga mladší dorostenky
DHK Zora Olomouc – Sokol VM 
38:21 (19:12)
Proti lídru prvoligové tabulky ten-
tokrát kompletní kádr našich začal 
ofenzivně, což vydrželo úvodní 
pětiminutovku (3:3). Několik na-
střelených tyček a individuálních 
chyb soupeřky potrestaly rychlý-
mi brejky a odskočily až na 9:4. 
V dalších minutách jsme pak byli 
rovnocenným partnerem, když 
zdařilou defenzivní činností jsme 
se drželi na čtyřbrankovém rozdí-
lu (11:7,16:12). V závěru prvního 
poločasu jsme častěji zachybovali 
a domácí tým pak navýšil až na 
výraznější rozdíl. Po změně stran 
Olomoucké důraznou obranou 
a účelně sehranými útoky postupně 
získávaly na brankovém odstupu 
(22:12, 28:15, 31:17, 34:19). I přes 
snahu jsme již herně ani fyzicky 
nestačili a bylo jen otázkou času, 
kdy se střelecká chuť vítězného 
týmu zastaví. 
7 m hody 3/3:0/0, vyloučení 1:3.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – Kra-
tochvílová Hana (8), Závišková Iva 
(5), Partlová Markéta (3), Studená 
Kateřina (2), Janečková Denisa 
(1), Sedláčková Klára (1), Homo-
lová Michaela (1), Rosová Terezie, 
Škrdlová Renata, Fialová Eliška. 
Trenéř i Záviška, Matušíková, 
Partlová.
Oblastní přebor Východní Čechy

mladší žákyně – Žirovnice
Sokol VM – Slavoj Žirovnice 
9:18 (4:10)
Sokol VM – Turnov 12:2 (7:1)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
14:11 (9:5)
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 11:13 (5:4)

Hrály: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (34), Zezulová Denisa 
(4), Singerová Klára (2), Pavlíčková 
Tereza (2), Buchtová Eliška (1), 
Teplá Lucie, Izdná Jana, Mejzlíková 
Lucie. Trenérka Závišková Ilona.

-záv-
2. liga mladší dorost Morava

TJ Sokol VM – STM Olomouc 
31:20 (16:12)
7 m hody 0/1:5/2 vyloučení: 4:3.
Sled branek: 2:2, 3:4, 5:5, 7:9, 10:10, 
14:11, 16:12, 20:12, 21:16, 23:17, 
28:18, 31:20
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Blaha Tomáš (7), Pavliš David (6), 
Juránek Jakub (5), Horák Petr (4), 
Pospíšil Jan (3), Janíček Martin ml. 
(3), Stupka Tomáš (2), Svoboda Jan 
(1), Lečbych Jan, Macoun Filip, Am-
brož Michael, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Janíček Martin.

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – TJ Sokol Újezd 
u Brna 21:19 (10:9)
Osobní obrana 8:11, rozstřel 8:9
Sestava a branky: Kůra Petr – Drá-
pela Vojtěch 11, Svoboda Filip 11, 
Svoboda Vojtěch 4, Buchta Do-
minik 2, Hnízdil Jan, Kratochvíl 
František, Babáček Kamil, Bárta 
Samuel, trenéři: Janíček Martin, 
Šidlo Ladislav.

Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – TJ Sokol Újezd 
u Brna 57:14 (30:5)
7 m hody 0/0:4/2, vyloučení 3:1.
Sled branek: 3:2, 13:3, 25:5, 35:7, 
47:11, 57:14.
Sestava a branky: Vojtěch Drápela – 
Blaha Tomáš 20, Janíček Martin 13, 
Stupka Tomáš 12, Ambrož Michael 
8, Macoun Filip 1, Frejlich Tomáš 
1, Pažourek Tomáš 1 Svoboda Filip 
1, trenéři: Šidlo Ladislav, Janíček 
Martin.                                    -šid-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Sokol 
Častrov A 2628:2521 * 4:4
Baloun  417:430 Němec M.
Korydek  438:440 Havlíček
Lavický B.  448:389 Kolář
Kováč  489:384 Votruba
Lavický Ji.  428:440 Němec L.
Starý  408:438 Němec D.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Start Jihlava B – TJ Spartak 
VM B 1624:1622 * 3:3
Janovský  418:421 Badalík
Matějka  411:420 Krejska
Němcová  402:362 Kamenský
Zvolánek  393:419 Víteček

-sta-

Zdravotní cvičení
Od středy 5. října 2011 v 19 hodin opět začala pravidelná setkání ke 

zdravotnímu cvičení v tělocvičně hasičské zbrojnice. 
S sebou si, prosím, vezměte podložku na cvičení, pití a chuť cvičit. 

Cvičení probíhá pod vedením kvalifi kovaného instruktora.

Kynologický klub Velké Meziříčí 
žije!

Základní organizace Moravsko-
slezského kynologického svazu 
Velké Meziříčí působí v našem 
městě od r. 1985. Naše cvičiště 
se nacházelo v prostorách, kde se 
jezdíval autokros a tyto sporty za-
střešoval Svazarm. Dnes je MSKS 
dobrovolné, nepolitické sdružení 
v oblasti kynologie. Členové MSKS 
jsou zájemci o výcvik psů, jejich 
chov a výstavy. Zastřešuje nás 
ČMKU – vrcholný orgán kynologie 
ČR, který je člen FCI. Po roce 1990 
jsme usilovali o svůj vlastní poze-
mek a záviděli okolním klubům, 
které mohly budovat na svých po-
zemcích. Proběhla jednání s před-
staviteli našeho města. Poslední 
v r. 1997 skončilo nabídkou těžko 
dostupného pozemku. Jiný pro nás 
město nemělo k dispozici. Jednání 
s vlastníky původního pozemku, 
kde jsme cvičili, dopadlo ve pro-
spěch motokrosu. Následovalo pro 
nás nelehké období. Člen našeho 
klubu nám nakonec nabídl svůj po-
zemek v obci Martinice. A tak jsme 
se stěhovali. Vlastně jsme buňky 
na výcvikové pomůcky museli 
nechat na původním místě, proto-

že byly ukotveny betonem tak, že 
byly nestěhovatelné. Koupili jsme 
starší buňku a začali znovu. Tak 
jsme zmizeli ze svého města a dnes 
málokdo ví, že ještě existujeme. 
A my žijeme! Každou neděli se tu 
od 9 hodin schází průměrně 30 psů 
se svými pány. Psi různých plemen. 
Pod vedením zkušených výcvikářů 
se zaměřujeme na cviky ovlada-
telnosti a správnou socializaci. 
Cviky poslušnosti podle základních 
zkoušek. Cvičí tu malá plemena 
s velkými a učí se vzájemné toleran-
ci. Vítáme každého nového zodpo-
vědného zájemce, který chce mít ze 
svého psa ovladatelného kamaráda, 
naučeného chovat se jak mezi psy, 
tak mezi námi lidmi. Psy si pořizuje 
stále více lidí, kteří jim nerozumí 
a neví o jejich chování a potřebách. 
V našem klubu nabízíme pomoc. 
Pejska za vás nevycvičíme, ale 
pomůžeme vám, jak na to, protože 
pes nikdy nedělá chybu. Je to pouze 
pes a dělá, co dělá, protože je pes 
a myslí jako pes. Jste to vy, kdo dělá 
chybu, protože jste jej nevycvičili, 
aby dělal to, co chcete a aby to dělal, 
když vy to chcete. Nebo jste špatně 
posoudili, co je schopen dělat, fy-
zicky nebo mentálně. Tak jestliže se 
stala chyba, jste to vy, kdo ji udělal, 
ne pes…    Za ZO Helena Dudová

IV. psí/nepsí vejšlap
BALINSKÝM ÚDOLÍČKEM

Agility Ad Astra srdečně zve všechny pejskaře a procházkáře na nej-
spíše poslední vejšlap před první sněhovou nadílkou. Trasa tentokráte 
povede Balinským údolím a zpět do Velkého Meziříčí, cíl cesty je 
v obci Baliny, vzdálené cca 4 km. Sraz v sobotu 15. 10. 2011 ve 14 h 
na parkovišti u koupaliště ve Velkém Meziříčí, při ulici Uhřínovská. 
Bližší info můžete naleznout na www.ad-astra.estranky.cz    -mh-

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

ATLETIKA

So 15. 10. 14.30–16.00
Ne 16. 10. 12.30–14.00
So 22. 10. 15.00–16.30
Ne 23. 10. 14.15–15.45
St 26. 10. 10.00–11.30
Pá 28. 10. 12.00–13.30
So 29. 10. 14.30–16.00
Ne 30. 10. 13.45–15.15
Vstup: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Mezistátní utkání ČR – Chor-
vatsko – Maďarsko – Slovensko 

– Slovinsko žáků a žákyň
Žákovská reprezentace obsadila 
v sobotu 1. října v Nitře v kon-
kurenci Maďarska, Chorvatska, 
Slovinska a domácího Slovenska 
druhou příčku.
Češi skončili v obou kategoriích 
hned za vítězným Maďarskem – 
chlapci zaostali o 38 bodů, dívky 

měly na své maďarské soupeřky jen 
šestibodovou ztrátu. Třetí příčku 
s téměř 60bodovou ztrátou na český 
tým obsadili Chorvaté, za nimi se 
seřadili Slovinci, pole uzavřelo 
hostitelské Slovensko.
Premiéru reprezentačního startu 
absolvovala Martina Homolo-
vá. Ve sprintu na 100 m obsa-
dila 3. místo v osobním rekordu 
12,48 s a svým výkonem výrazně 
př ispěla k vítězství štafety na 
4 × 100 m.                     -vill-

Motokros
Dolní Heřmanice
15. 10. 2011
trénink od 8 hodin
závod od 11 hodin

Action
Racing Team
Velké Meziříčí
www.arteam.cz

Před závody nesmí chybět rozcvičení. 
Foto: archiv atletika TJ Sokol VM
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HOKEJ VOLEJBAL

FOTBAL B

FOTBAL A

HÁZENÁ

MSD sk. D
FC VM – 1. FC Viktorie Přerov 
3:0 (2:0)
Bran k y: 21.  Sim r,  44.  Sim r 
a 62. Görner. ŽK: Krejčí, Mucha 
P. – Hrabal, Pola. Diváků: 210. 
Rozhodčí: Gasnárek, Skřítecký, 
Čech. Sestava FC VM: Invald – 
Kozuň (78. Bouček), Hort, Mucha 
P., Krejčí – Vítek (23. Mucha Z.), 
Souček, Berka (76. Smejkal), Netr-
da – Görner, Simr na lavičce Kruba, 
Večeřa, trenéři Maruška, Smejkal.
V chladném nedělním dopoledni 
začalo utkání řadou nepřesností na 
obou stranách. Byli to domácí hráči, 
kteří se dostali v 5. min. do zakon-
čení Görnerem, jeho střela však 
mířila nad branku hostí. V 6. min. 
rozehráli přímý kop hosté (po faulu 
Lukáše Berky), nebezpečný centr 
Hrušáka hosté prodloužili na zadní 
tyč, ale další snahu zastavil prapo-
rek sudího pro ofsajdové postavení. 
Ve 13. min. pronikl do vápna Pavel 
Simr, ale jeho zpětnou přihrávku na 
volného Radka Görner obrana hostí 
odvrátila. I v dalších minutách jsme 
byli svědky souboje o střed hřiště, 
ale nepřesnost v kombinaci na obou 
stranách žádný tým do nebezpečné-
ho zakončení nepustila. V 18. min. 
rozehrál přímý kop Miloš Netrda, 
jeho centr odvrátil gólman Fikr 
k Radkovi Görnerovi, ale ten z těž-
ké pozice střílel vedle. Z protiútoku 
se dostali hosté k centru do vápna, 
ale Roman Invald s přehledem centr 
stáhl do svých rukou. Ve 21. min. 
poslal přesný centr Miloš Netrda do 
vápna na Pavla Simra, a ten z první 
prostřelil gólmana Fikra a poslal 
náš tým do vedení. První branka 
náš tým uklidnila a v dalších mi-
nutách předváděl pohledný útoč-
ný fotbal plný pohybu, nahrávek 
a přesných centrů. Ve 26. min. našel 
Lukáš Berka na hranici vápna Rad-
ka Görnera, ale jeho tvrdá střela jen 
těsně minula levou tyč. Ve 28. min. 
poslal přesný centr do vápna Miloš 
Netrda a Pavel Simr jen těsně minul 
branku hostů. Ve 32. min. poslal 
centr do vápna Zdeněk Mucha, 
míč se po souboji vrátil zpět a jeho 
střela na přední tyč šla těsně vedle. 
V těchto minutách se dostal soupeř 
pod náš velký tlak a jen s vypětím 
všech sil odvracel naše nebezpeč-
né centry a přihrávky. Když už 
se zdálo, že oba týmy půjdou do 
kabin za stavu 1:0, poslal Radek 
Görner přesnou př ihrávkou po 
křídle dopředu na s chutí hrajícího 
Miloše Netrdu a jeho přesný centr 
s přehledem poklidil za záda gól-
mana Fikra náš kanonýr Pavel Simr.

Začátek druhého poločasu přinesl 
větší aktivitu na kopačky hráčů 
Viktorie. Naši hráči nebyli tak 
aktivní v napadání soupeře jako 
v prvním poločase, a tím umožnili 
hostům rychlou kombinační hrou 
podnikat nebezpečné útoky. Ve 
49. min. se přes Jardu Krejčího 
dostal k zakončení Hrušák a jeho 
tečovaná střela skončila na levé tyči 
naší brány. V 54. min. to byl opět 
Hrušák, který prošel napříč naší 
obranou, ale jeho střela skončila 
vedle naší brány. V 56. min. prošel 
Hrušák po křídle za naši obranu 
a jeho centr trefi l Schlehr z voleje 
těsně vedle levé tyče Romana 
Invalda. Naši hráči se v těchto mi-
nutách do nebezpečného zakončení 
nedostali. V 59. min. nebezpeč-
ný centr nejlepšího hráče hostí 
Hrušáka na Schlehra odvrátil do 
bezpečí Pavel Simr. Našim hráčům 
se však podařilo v 62. min. Pavlem 
Simrem vyslat do rychlého brejku 
Radka Görnera, ten udělal kličku 
gólmanovi Fikrovi a do prázdné 
brány zvýšil na 3:0. Hostující hráči 
sice reklamovali ofsajdové posta-
vení našeho hráče, ale výsledkem 
byla jen žlutá karta pro Hrabala. 
Tato branka př inesla potřebné 
uklidnění do naší hry a v dalších 
minutách jsme byli svědky snahy 
hostů o změnu výsledku, ale již bez 
gólové příležitosti. Našim hráčům 
se pak dařilo podnikat rychlé proti-
útoky do obrany hostů a jen zbrklost 
v zakončení nepřinesla navýšení 
brankového rozdílu.
„V dnešním utkání jsme si za-
slouženě připsali tři body, a to 
především výborným kolektivním 
výkonem všech hráčů, díky kterému 
se zvedly i výkony individuální. 
Dnes se nám dařila kombinační 
hra, hlavně v 1. poločase, ze které 
jsme si připravili dostatek bran-
kových příležitostí. Také příchod 
střídajících hráčů přinesl oživení 
naší hry,“ zhodnotil zápas trenér 
Maruška.                               -myn-
 1. DOSTA Bystrc 11 8 1 2 23:9 25
 2. Napajedla 11 8 0 3 22:10 24
 3. Tasovice 11 6 4 1 23:15 22
 4. Žďár n. Sáz. 11 6 3 2 22:12 21
 5. Vyškov 11 6 2 3 18:15 20
 6. Spytihněv 11 6 2 3 21:22 20
 7. Sparta Brno 11 5 0 6 11:16 15
 8. Polná 11 4 2 5 22:18 14
 9. Hodonín 11 4 2 5 15:19 14
10. Vikt. Otrokovice 11 3 3 5 12:16 12
11. Vrchovina 11 3 3 5 7:13 12
12. Pelhřimov 11 2 5 4 11:17 11
13. Přerov 11 2 4 5 14:22 10
14. Bohunice 11 2 3 6 15:21 9
15. Velké Meziříčí 11 2 2 7 15:19 8
16. Třebíč 11 2 2 7 14:21 8
Příští neděli 16. října od 15 hodin 
čeká áčko mužů FC Velké Meziříčí 
utkání v Polné.

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Náměšť n. O. 
3:3 (1:2)
Branky: 3 × Ďurica (11.), (61. pen.) 
a (91. pen.) – Kučera (7.), T. Prokeš 
(38.), Pernica (76.). Rozhodčí: Za-
dina – Sliž, Krulík. Karty: žlutá – 
Beran (9.), O. Mucha (37.), Pospíšil 
(88.). Sestava: Simandl – Netolický, 
Halámek, Z. Večeřa, O. Mucha – L. 
Smejkal (54. Pospíšil), Vítek, Malec 
(79. Liška), Bouček – Beran, Ďurica.
Favorit začal utkání podle očeká-
vání, když se už v 7. minutě trefi l 
z brejku Kučera. Neuběhly ani 
čtyři minuty a po centru Halámka 
hlavičkoval pod sebe Večeřa, našel 
osamoceného Ďuricu, a ten bez 
potíží vyrovnal. Posléze střílel 
z pětadvaceti metrů těsně nad Ha-
lámek. Poločasový výsledek upravil 
z přímého kopu hostující Tomáš 
Prokeš na 1:2.
Hned na začátku druhé půle vy-
chytal Simandl Kučeru. Po hodině 
hry se podruhé v zápase prosadil 

Ďurica, tentokráte z pokutového 
kopu. Náměšť zvyšovala tempo 
a Simandl měl co dělat, aby zlik-
vidoval ostrou střelu Durajky. 
Na Pernicovu hlavičku už byl ale 
krátký a hosté šli potřetí do vedení. 
V závěru pohrdl penaltou Durajka 
a svůj hattrick tak ze stejné pozice 
dovršil Ďurica.
„Jsem rád, že jsme s Náměští hráli 
velice vyrovnanou partii a dokázali 
jsme zapomenout na poslední deba-
kl s Budišovem,“ zhodnotil utkání 
Libor Smejkal mladší.               -ls-
 1. Náměšť-Vícenice 10 9 1 0 38:12 28
 2. Rantířov 10 7 2 1 22:11 23
 3. Třešť 10 6 1 3 19:15 19
 4. Kouty 10 5 2 3 20:14 17
 5. Křoví 10 5 2 3 26:21 17
 6. Štěpánov nad S. 10 5 1 4 12:18 16
 7. Žďár nad S. B 10 5 0 5 19:14 15
 8. Rapotice 10 4 0 6 26:25 12
 9. Třebíč HFK B 10 4 0 6 19:29 12
10. Budišov-Nárameč 10 3 2 5 22:26 11
11. Herálec (ZR) 10 3 0 7 26:32 9
12. V. Meziříčí B 10 2 2 6 17:25 8
13. Stonařov 10 2 2 6 16:27 8
14. Bohdalov 10 2 1 7 14:27 7

HCM Warrior Brno – HHK VM 
4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Branky a asistence: 1. Aulehla 
(Otoupalík, Tůma), 23. Novotný 
(Kolečkář), 38. Aulehla, 57. Čikl 
(Klimeš) – 4. Nekvasil (Střecha), 
14. Krčál (Krča, Štěpánek L.), 
54. Nedoma (Nekvasil, Hlouch). 
Sestava HCM Warrior Brno: Štilá-
rek (Nos) – Klimeš, Hemala, Surý 
Z., Košecký, Surý A., Rosenberg, 
Staněk, Bednář, Roupec, Novotný, 
Otoupalík, Tůma, Krobauer, Au-
lehla, Šťastný, Čikl, Huňař, Skyba, 
Kolečkář. Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Škoda (Štourač) – Střecha, 
Štěpánek L., Válek, Krejčí, Musil, 
Chlubna – Nedoma, Nekvasil, 
Hlouch – Krčál, Jaskula, Krča – 
Vlašín, Smejkal, Novák – Burian 
V. Branky: 1. Aulehla (Otoupalík, 
Tůma), 23. Novotný (Kolečkář), 
38. Aulehla, 57. Čikl (Klimeš) – 
4. Nekvasil (Střecha), 14. Krčál 
(Krča, Štěpánek L.), 54. Nedoma 
(Nekvasil, Hlouch). Rozhodčí: 
Marťašovský – Macek, Olšar. Vy-
loučení: 4:7, navíc: Šťastný (WAR) 
10 min. OT. Využití: 1:1. Střely na 
branku: 36:25. Diváci: 50.
Další výsledky druhého kola: Bo-
skovice – Velká Bíteš 1:4, Plumlov – 
Blansko 4:3 SN, Uničov – Kroměříž 
5:6, Brumov-Bylnice – Uherský 
Ostroh 0:2, Moravské Budějovice 
– Uherský Brod 11:3.             -hhk-

Program na tento týden:
A mužstvo HHK VM v sobotu 
15. října od 17.30 hodin na zim-
ním stadionu Velké Meziříčí proti 
HC Uničov.
 1. HK Kroměříž 2 2 0 0 0 11:8 6
 2. HC Grewis Plumlov 2 1 1 0 0 13:6 5
 3. Dynamiters Blansko 2 1 0 1 0 7:7 4
 4. HC Mor. Budějovice 1 1 0 0 0 11:3 3
 5. HC Sp. Velká Bíteš 2 1 0 0 1 7:5 3
 6. Hokej Uherský Ostroh 2 1 0 0 1 3:2 3
 7. HC Brumov-Bylnice 2 1 0 0 1 2:2 3
 8. HC Uničov 2 1 0 0 1 7:7 3
 9. HCM Warrior Brno 2 1 0 0 1 7:8 3
10. SK Minerva Boskovice 1 0 0 0 1 1:4 0
11. HHK Velké Meziříčí 2 0 0 0 2 6:13 0
12. HC Uherský Brod 2 0 0 0 2 3:13 0

Osmifi nále Českého poháru
Sokol VM – DHK Zora Olomouc 
20:41 (8:24)
Proti aktuálně sedmému celku 
nejvyšší česko–slovenské ženské 
soutěže nastoupil, jak se již stává 
tradicí, nekompletní kádr domácích. 
Nažhavené Hanačky, v jejichž kádru 
nenastoupila ze zranění se zotavují-
cí reprezentační gólmanka Barbora 
Raníková, přijely v plné síle včetně 
dvou našich odchovankyň Anny 
Gebre Selassie a Ivany Salašové. 
Od prvních minut se prezentovaly 
rychlou kombinační hrou. Jejich 
přesné útočné akce kontrastovaly 
s domácí upachtěností a viditelně 
nesourodou hrou, jež se po celou 
hrací dobu potýkala se spoustou 
individuálních chyb. První branka 
„zapadla“ do olomoucké sítě až 
z ruky domácí kanonýrky Jarmily 
Hrůzové v šesté minutě (0:5). V dal-
ších minutách jsme nevynucenými 
chybami soupeřkám hodně usnad-
nili jejich útočné snahy, nedokázali 
jsme najít recept na důraznou de-
fenzívu. Po nesčetné sérii rychlých 
brejků skóre narůstalo raketovým 
tempem, již do poločasu bylo zadě-
láno na pěkný „nášup“ (2:11, 3:14, 
5:19, 7:23). Po změně stran se obraz 
hry příliš nezměnil. V pohodě hra-
jící olomoucké dokázaly vysokým 
procentem úspěšnosti navyšovat 
brankový účet, domácí se trápily jak 
v obraně, tak zejména ve střelecké 
produktivitě (11:27, 12:34, 17:40). 
Na vítězství a postupu do čtvrtfi nále 
se gólově v barvách Olomouce po-
dílela Anna Gebre Selassie čtyřmi 

brankami (jedna ze sedmimetrové-
ho hodu), Ivana Salašová zatížila 
konto svých bývalých spoluhráček 
třemi přesnými zásahy. 7 m hody 
4/1:5/4, vyloučení 0:2.
Hrály: Zelníčková Marta, Babáčko-
vá Marcela – Hrůzová Jarmila (8), 
Hublová Hana (4), Pacalová Lenka 
(3/1), Fischerová Michaela (3), 
Plachetská Zuzana (1), Svobodová 
Diana (1), Plachetská Jitka, Bezdě-
ková Alžběta. Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.

2. liga ženy
Tatran Bohunice – Sokol VM 
26:20 (12:12)
Úvod utkání vyšel pro naše barvy 
nad očekávání výtečně. Velmi dob-
rá defenziva a přesné útočné akce 
znamenaly po deseti odehraných 
minutách luxusní náskok v náš 
prospěch (1:7). Jako „švihnutím 
kouzelného proutku“ však začala 
série lehkovážností, individuálních 
chyb a zejména neproměňování 
vyložených brankových příleži-
tostí. Rázem se otevřel prostor pro 
bojovnější a viditelně sehranější 
domácí tým, v jehož řadách jsme 
udělali „hvězdou utkání“ brankář-
ku. V závěru prvního poločasu jsme 
již odpadli fyzicky a neustále se 
zlepšující soupeř srovnal brankový 
poměr. Ve druhé půli bohunické 
hráčky pokračovaly v nastaveném 
tempu hry a získaly si výraznější 
vedení (18:14). Následné změny 
v naší sestavě sice přinesly mírné 
oživení a snížení až na dvoubran-
kový rozdíl (18:16), ovšem to již na 
rozjetého soupeře zdaleka nestačilo. 
Závěrečná fáze utkání přinesla 
totální zmar našich snah, zejména 

netakticky hrané přesilovky byly 
dosti tristní. 7 m hody 4/4:5/4, 
vyloučení 4:0.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Babáčková Marcela, Hrů-
zová Jarmila (9/2), Pacalová Lenka, 
Fischerová Michaela, Plachetská 
Zuzana (5/2), Svobodová Diana (1), 
Mejzlíková Kateřina (3), Necidová 
Soňa (2). Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.                               -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 15. října
11 hodin 1. liga mladší dorostenky 
– Hodonín
13 hodin 2. liga ženy – Prior Olo-
mouc
http://www.hazenavm.estranky.cz/

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí 19:27 (8:17)
Úvod utkání, v zaplněné velkomezi-
říčské hale, začali lépe hosté, kteří 
svou rychlou kombinací v útoku do-
kázali překonávat naši obranu. Na-
opak našim útočným kombinacím 
chybělo přesné zakončení, k tomu se 
přidaly dvě technické chyby, a hosté 
si tak vytvořili náskok 1:5. Rychlá 
hra Veselí dělala velké problémy 
domácí obraně a z toho vyplynulo 
několik vyloučení a sedmimetro-
vých hodů. To byla voda na mlýn 
hostů, kteří navyšovali svoje vede-
ní. Do šaten se tak šlo za poměrně 
jednoznačného stavu 8:17.
Začátek druhého poločasu byl 
vyrovnaný a každé družstvo dalo 
po třech brankách. Domácím se 
podařilo zlepšit obranu, za kterou se 
„chytl“ Libor Kotík, a hra se vyrov-
nala. Bohužel v útočné fázi se naši 
hráči těžko prosazovali proti dobře 

fungující vysunuté obraně Veselí. 
Hosté tak udrželi náskok z první 
půlky až do konce utkání a odvezli 
si tak zaslouženě oba body.
7 m hody 5/4:8/8 vyloučení: 6:3 
navíc domácí Bezděk ČK, počet 
diváků 198. Sled branek: 0:3, 1:5, 
3:6, 4:10, 6:12, 7:14, 8:17, 10:18, 
11:21, 14:22, 16:23, 17:25, 19:27. 
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Fischer Radim (6/4), 
Kříbala Petr (4), Kříbala Martin (4), 
Kaštan Jiří (2), Konečný Ladislav 
(1), Bezděk Jakub, Strašák Pavel (1), 
Necid Miloš (1), Živčic Pavel, Babá-
ček Petr, Trojan Vítězslav, Kříbala 
Pavel. Trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.

Divize muži
TJ Sokol VM B – SK Kuřim C 
32:25 (15:12)
V úvodu utkání měli mírně navrch 
hosté, kteří šli do vedení 1:3. Pak 
domácí hru vyrovnali a udržovali 
si mírné vedení (9:7, 11:9). Vedení 
se podařilo udržet až do poločasu 
a do šaten se šlo za stavu 15:12. Na 
začátku druhé půle se podařilo Ku-
řimi srovnat, ale naši hráči zlepšili 
útočnou hru a udržovali si mírné 
vedení i přes velmi malou úspěš-
nost v zakončení. Na konci utkání 
se ještě podařilo rozdíl navýšit na 
konečných 32:25. 7 m hody 1/1:2/2, 
vyloučení: 2:0. Sled branek: 1:3, 4:4, 
8:5, 11:9, 15:12, 15:15, 18:17, 20:18, 
24:19, 26:23, 29:24, 32:25
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Strašák Pavel (8), Necid 
Miloš (6), Trojan Vítězslav (5), 
Živčic Pavel (5), Kubiš David (3), 
Rosa Jakub (3), Babáček Petr (2), 
trenér Šidlo Ladislav.           -šid-

Volejbalovým juniorům se start 
do nového ročníku vůbec nevy-
dařil.
Ostrý start do nového ročníku 
juniorské extraligy volejbalistů 
náš celek absolvoval již před dvě-
ma týdny, na půdě třetího celku 
loňského ročníku, Volejbalu Brno. 
Vrátil se sice bez dílčího úspěchu, 
bez získaného setu, když dvakrát 
podlehl 0:3 (–21, –16, –14) a 0:3 
(–17, –21, –21), v domácí premiéře 
se však očekávalo zlepšení.
Trenérské duo Juda, Vašíček již 
mělo k dispozici Matěje Uchytila, 
který před sezonou přestoupil do 
Zlína, aby mohl v novém soutěž-
ním ročníku nastupovat za muže 
Zlína, pro juniorskou kategorii však 
zůstal hráčem Spartaku. Z loňské 
základní sestavy zůstal jenom on 
a blokař Krejska. Změnou prošel 
i nejcitlivější post nahrávače, k dis-
pozici je nyní dvojice Minář, Slavík 
a v mužstvu se objevilo celkem pět 
nových tváří. Za těchto okolností 
byla slušně zaplněná tělocvična 
pochopitelně zvědavá, jak si celek 
povede.
Již průběh prvního setu hodně před-
znamenal další dějství, naši hráči 
se ujali vedení 2:0, aby vzápětí, 
po sérii převážně našich vlastních 
chyb, soupeř otočil na 2:8. Do kon-
ce setu se na hřišti vystřídali oba 
nahrávači, Petr Juda byl brzy bez 
oddychových časů, na průběhu se 
to však nijak zvláště neprojevilo. 
Druhý set byl z naší strany mnohem 
povedenější, kluci se soupeřem dr-
želi krok až do stavu 19:19, v závěru 
se však opět nevyvarovali chyb 
a umožnili soupeři místo vyrovnání 
zvýšit náskok. Třetí set byl hodně 
podobný tomu druhému a tak se, 
bohužel, mohl z prvního vítězství 
radovat soupeř.
Odpolední zápas byl, opět musím 
použít slovo bohužel, ještě jedno-
značnější a naši hráči konkurovali 
soupeři pouze v úvodu druhého 
setu. A to bylo pochopitelně málo.

Je však nutno brát v úvahu, že náš 
celek je hodně nezkušený, oba 
uvedení nahrávači, Bláha, Licek 
a lze říci, že i univerzál Zmrhal 
v této soutěži začínají a nemají ani 
zkušenosti z kadetské soutěže. Zdá 
se, že letošní ročník bude hodně 
náročný, přesto věřím, že se s tím 
velkomeziříčští volejbalisté úspěš-
ně poperou.
Sp. VM – VK České Budějovice 
0:3 a 0:3
(–16, –21, –22) a (–13, –18, –14)
Sestava VM: Minář, Uchytil, Krej-
ska, Zmrhal, Bláha, Licek, Duben, 

Petr Juda byl v sobotu hodně zachmuřený.   Foto: Jaroslav Konečný

Augusta, Slavík, Žák, Štěpanovský, 
Sláma.
Zbývající výsledky: H. Králové – 
Brno 0:3, 2:3; Zlín – Ostrava 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po dvou kolech:

1. VK České Budějovice 4 4 0 12:1 8
2. Volejbal Brno 4 4 0 12:2 8
3. VSC Zlín 4 3 1 11:4 7
4. Slavia Hradec Králové 4 1 3 6:11 5
5. DHL Ostrava 4 0 4 1:12 4
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 4 0 4 0:12 4
V příštím kole jedou junioři na 
palubovku předposledního celku 
do Ostravy.                            -kon-


