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Město převzalo discgolfové hřiště. Otevřeno bude v září
Zástupci města Velké Meziříčí 
v čele s místostarostou Josefem 
Komínkem převzali koncem 
července letošního roku od 
dodavatele nové discgolfové 
hřiště. To bylo vybudováno 
v údolním parku Kunšovec, na-
proti fotbalovému hřišti. Jeho 
slavnostní otevření je napláno-
váno na 7. září a den nato, 8. 
9., by se na něm měl konat také 
ligový turnaj. Podrobné infor-
mace o obou akcích uveřejní 
město aktuálně 
v týdeníku Velkomeziříčsko 
ve vydání 22. 8. a 5. 9.

Hřiště v Kunšovci má devět ja-
mek, rozmístěných po údolí, 
přičemž některá stanoviště jsou 
poměrně náročná. Letu disků 
brání mnohde větve stromů, což 

ale není v žádném případě na 
závadu. „Naopak, třeba poslední 
devátá „jamka“ - neboli laicky 
řečeno drátěný koš - je takříkajíc 
dobře ukrytá mezi stromečky, čili 
pro soutěžící je to výzva. Mnoh-
dy se právě na posledním hodu 
láme chleba,“ podotkl designér 
hřiště a jednatel dodávající firmy 
Hepa group Zlín Přemysl Novák. 
Reagoval tak na dotaz pracovní-
ka životního prostředí městského 
úřadu, který apeloval na to, aby 
zeleň v údolí zůstala nedotčena.
Nezbytné zázemí sportoviště do-
plňují také dřevěné lavičky, ale 
též betonové odpadkové koše. 
Při vstupu na hřiště přítomné 
vítá informační cedule, kde jsou 
uvedeny základní informace 
o způsobu hry včetně nákresu 
rozložení jednotlivých jamek. 

Disky si budou moci zájemci za-
půjčit v městském turistickém 
a informačním centru, které síd-
lí v přízemí radnice na náměstí 
nebo si je mohou sami zakoupit. 
V naší republice je zatím asi de-
vět discgolfových hřišť, z toho pět 
městských a čtyři v lyžařských 
střediscích. 
„Zatímco do městských areálů 
mají lidé vstup zdarma, ve skia-
reálech bývá hra zpoplatněna,“ 
doplnil výhodu zdejšího hřiště 
Novák. Podle jeho slov by měly 
proběhnout také instruktážní ho-
diny o způsobu a pravidlech hry 
pro veřejnost. Jinak jsou dostup-
ná nejrůznější videa na kanále 
Youtube či na webových strán-
kách www.discgolfpark.cz.
(Více fotografií najdete na našem 
webu.) Iva Horká

Radní Ivo Šulc si v rámci převzetí discgolfového hřiště vyzkoušel hru spolu s 
ostatními zástupci města. Foto: Iva Horká

Přechod na nový centrální registr vozidel provázely problémy 
i v našem městě. Během jeho zavádění od konce června do zhruba 
poloviny července měli pracovníci odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí plné ruce práce, 
ale také neodbavené klienty. V současné době již registr běží, ale 
je oproti původnímu registru vozidel stále o asi dvacet až třicet 
procent časově náročnější.

Pracoviště registru vozidel na odboru dopravy a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Velké Meziříčí je jedním z více než 200 regis-
tračních míst v celé ČR. Jako takový je pouze koncovým uživatelem 
aplikace registru vozidel, bez možnosti zasahovat do aplikace jako 
takové, může v ní pouze pracovat v rozsahu oprávnění uděleného jed-
notlivým pracovníkům odboru. Původní registr vozidel pracoval na 
dvou úrovních – celostátní a okresní, a to pod hlavičkou Ministerstva 
vnitra ČR. Nový Centrální registr vozidel (CRV) je již pouze centrálně 
spravovaný Ministerstvem dopravy ČR, které má k tomu uzavřenou 
smlouvu se společností ATS-Telcom Praha. Celostátně byl provoz sta-

rého registru ukončen 29. června a nový měl být spuštěn v pondělí 9. 
července v osm hodin. „Příprava na zahájení provozu CRV byla od 
počátku poněkud hektická, první úvodní porada k této tematice pro-
běhla až 6. 6. v Olomouci, školení jednoho pracovníka registru vozidel 
se konalo až 29. 6. v Praze,“ popisuje průběh zavádění nového registru 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Velké Meziříčí Jiří Pospíchal, „od tohoto dne byla spuštěna také vý-
uková aplikace CRV, na níž si mohli pracovníci teoreticky vyzkoušet 
práci v novém registru. Tato výuková aplikace kupodivu pracovala bez 
větších problémů, naopak poznatky ze zmíněného školení nedávaly 
důvod k velkému optimismu. Veškerá další komunikace s minister-
stvem dopravy probíhala pouze elektronicky.“ Provoz starého registru 
vozidel byl podle Pospíchalových slov ukončen 29. 6. v 15 hodin. Poté 
až do 9. 7. byl systém mimo provoz, probíhala migrace dat a další úko-
ny spojené se spuštěním nového centrálního registru. Protože 
v tuto dobu (2. 7–4. 7.) byla pracoviště registru vozidel mimo provoz, 
probíhal intenzivní nácvik práce ve výukové aplikaci CRV a zároveň 
příprava pracovišť na spuštění provozu 9. 7., neboť práce v CRV již 

nevyžaduje samostatný počítač jako starý registr a naopak jsou zvýše-
né požadavky na vybavení tiskárnami na pracovištích, která obsluhují 
současně registr vozidel i registr řidičů. 
„Devátého července krátce před sedmou hodinou se podařilo při-
hlášení do CRV na jednom počítači, ovšem po asi dvaceti minutách 
provozu systém zkolaboval z důvodu ‚velkého počtu přihlášených pra-
covišť‘. Systém byl mimo provoz až do 14. hodiny, ani poté však téměř 
nic nefungovalo,“ přibližuje situaci vedoucí odboru, „v úterý 10. 7. se 
podařilo odbavit pouze tři klienty a provést především nastavení tis-
káren pro přesné tisky technických průkazů (TP) a ORV, zejména zá-
sluhou Jiřího Kratochvíla z odboru správního, který byl na pracovišti 
registru vozidel první týden v podstatě nepřetržitě a pomáhal se vším, 
co bylo v jeho silách. Pokyny pro nastavení tisku ze strany ministerstva 
dopravy totiž byly nejasné, ale nakonec se to podařilo.“ Hlavní problé-
my v tyto dny spočívaly podle Jiřího Pospíchala v tom, že v kartách 
vozidel chyběly téměř všechny potřebné údaje, které se tam musely 
a musí doposud doplňovat ručně, při tisku TP a ORV se spousta údajů 
nevytiskla a musela být dopisována na stroji.

Potíže se zaváděním nového registru vozidel byly i u nás

 Pokračování na str. 2

V sutinách domova důchodců probíhalo cvičení se psy
Ke cvičnému vyhledávání živých osob v sutinách za 
pomocí psů, posloužil napolovic zbouraný bývalý 
domov důchodců ve Velkém Meziříčí. 

Do objektu na Hornoměstské ulici přijela v pátek 3. 8. 
po 20. hodině zásahová jednotka hasičů, která posléze 
přivolala kynology s jejich speciálně vycvičenými psy. 
Poté, co psi označili první místa, kde cítili člověka (viz 
foto), začali hasiči s vyprošťováním. Prvního figuranta 
dostali ven po dvou hodinách. Páteční akce, které se 
zúčastnili také velkomeziříčští hasiči, měla podle před-
pokladu končit po půlnoci. V sobotu pak cvičili pouze 
kynologové. Výcvik organizoval HZS ČR, MV-generál-
ní ředitelství Praha. Figuranti ze zdejšího sboru hasičů 
byli schováni v sutinách několik hodin. „Máme zde  
naše hasiče, ale pokud by došlo k nějaké havárii třeba 
na dálnici, museli by být ihned odsud odvoláni,“ upřes-
nil velitel velkomeziříčských profesionálních hasičů Jiří 
Doležal a dodal, že  takovýto cvičný zásah jednotka 
zdejších hasičů v celé svojí historii nikdy neabsolvova-
la. (Více fotek na našem webu.)

Radní navštíví Švédsko
Centrum zaměstnanosti mikroregionu a s tím spojená 
spolupráce se švédským městem Vansbro. To je hlavní 
téma návštěvy radních Velkého Meziříčí v partnerském 
Vansbru, na kterou odjíždějí 9.  a vracejí se 13. 8. 

Centrum zaměstnanosti mikroregionu je speciální for-
ma pomoci nezaměstnaným, na  které se kromě zdejší 
radnice a Vansbra podílí jihlavský pracovní úřad. Cent-
rum nezaměstnaným nabídne vzdělávací služby, aktivní 
pomoc při hledání zaměstnání a rekvalifikační poradnu. 
Vansbro na  projektu přispívá zejména praktickými zku-
šenostmi s propracovaným severským sociálním systé-
mem. „Od osobní návštěvy si slibujeme zejména dokon-
čení přípravy projektu a jeho následné uvedení do praxe,“ 
řekl starosta Radovan Necid. Kromě toho čeká českou 
delegaci také seznámení s novou samosprávou Vansbra, 
kde letos proběhly komunální volby. Velkomeziříčští také 
chtějí Švédům prezentovat změny ve městě, které se staly 
za 10 let od poslední vzájemné návštěvy. Hodlají předsta-
vit i poměrně široký plán na hlubší spolupráci měst, který 
nastartovalo letošní nově uzavřené partnerství s chorvat-
ským Tisnem. –měú– Text a foto: Iva Horká

Z důvodu čerpání dovole-
né noviny vyjdou ve stře-
du 22. srpna. Uzávěrka je 
v předcházející pátek ve 
12.00. Od září bude týde-
ník Velkomeziříčsko vy-
cházet opět každý týden.

Jak vycházíme 
o prázdninách

Do 18 let sepsání smlouvy bez poplatku.

Wüstenrot stavební spořitelna
poradce pro Velké Meziříčí a okolí 

M. Pacalová (mpacalova@iol.cz), L. Doležalová 
tel.: 777 717 632, 776 833 981

Přijďte grilovat do Jupiter clubu
Restaurace JUPITER pořádá 
v sobotu 18. srpna od 19 hodin

Grilovačku 
v Jupiteru.

Více čtěte na straně 4.–red–

Fotbalisté 
zahajují sezonu
První kolo nové sezony 
2012/2013 zahajují muži A v so-
botu 11. 8. venku, a to s celkem 
Bystřice. Začátek utkání je 
v 16.30, autobus odjíždí od Tržiš-
tě ve 14.30. Doma sehrají 2. kolo 
sezony v neděli 19. 8. od 10.15 
s týmem Líšně.

Více čtěte na sportovní straně.
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Letní KuLturní a sPortoVní aKce - Více foteK na našeM Webu

Fajtfest

O víkendu od 21. do 21. 7.  se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 
konal již čtvrtý ročník metalového festivalu Fajtfest. Představily se na 
něm hudební skupiny jak z Česka, Slovenska, tak kupříkladu i z Pol-
ska, Francie či San Marina. Avizovaná italská kapela z vážných rodin-
ných důvodů vystoupení ve Velkém Meziříčí zrušila. Z domácích se 
představila mimo jiné skupina Bad Victim, která zahrála i na desátém 
ročníku Rudafestu v pátek 3. 8. Iva Horká, foto David Horký

Jívovská lávka

Tradiční akcí je již po mnoho let jívovská lávka. Nejinak tomu bylo i 
letos, kdy se toto sportovní klání konalo u příležitosti pouti, a to v ne-
děli 29. 7. Ač nebylo pravé letní počasí, odvážlivců se opět našlo dost. 
Většina z nich jako vždy popadala do vody. Mezi nimi byli i dva indiá-
ni v typických oblecích. Soutěžilo se v přejezdu přes lávku kupříkladu 
na trakači (viz snímek) apod. Na závěr si pak nejšikovnější soutěžící 
mohl vylovit ze dna rybníka láhev dobrého pití, kterou do vody hodil 
jeden z pořadatelů. Text a foto: Iva Horká

Kulturní léto zahájili 5. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka. Krásné počasí 
přilákalo na náměstí slušný počet posluchačů. Akce je zvláštní v tom, 
že si program vytváří lidé sami. Radnice dává na srpen k dispozici pó-
dium na náměstí a elektřinu pořadatelům zdarma. „Letos s tímto pro-
jektem přicházíme poprvé, proto prosím o shovívavost, pokud se něco 
nezdaří,“ říká starosta Necid. Provoz pódia řídí provozní řád, který 
je pro pořadatele závazný. Prostor střeží městská policie kamerovým 
systémem. Další info str. 6.

Velkomeziříčské kulturní léto

Pětice hardcore kapel vystoupila v pátek 3. 8. na Rudafestu v Rudě u 
Velkého Meziříčí. U zrodu festivalu stáli před deseti lety Standové Sle-
zák a Pátek. Letos se na pódiu vystřídaly skupiny Cinzana Bianca z 
Brna, poté velkomeziříčské stálice Bad Victim (viz foto) a Nonsense a 
závěr patřil hostům ze Žatce Beautiful Cafillery a poté dalším domá-
cím, a to Mawataki z Velkého Meziříčí. Zda bude mít Rudafest pokra-
čování, pořadatelé zatím zvažují.

Rudafest

Text a foto: Iva Horká

Text a 2x foto: Iva Horká

Potíže se zaváděním 
nového registru vozidel...
 Pokračování ze strany 1

Některé údaje nově zapsané do 
karty vozidla se ukládaly ne-
známo kam. Od středy 11. 7. se 
funkčnost systému mírně zlepši-
la, ale část úkonů nebylo možno 
stále provádět. Od pátku 13. 7. 
nastalo další mírné zlepšení a 
tato tendence trvá dosud, ovšem 
systém CRV stále nedosahuje 
rychlosti a spolehlivosti původní 
aplikace WYSE a některé jeho ap-
likace stále nejsou funkční, týká 
se to hlavně lustrací vozidel pro 
soudy a exekutory. S tím souvisí 
výrazně menší počet odbavených 
klientů na pracovišti registru vo-
zidel v období od 9. 7., registrační 
úkony se totiž zpočátku prodlou-
žily na 2-3 násobek dříve běžné 
doby a v první dny museli být 
dokonce někteří klienti posláni 
domů, neboť jejich žádost neby-
lo možno vůbec v aplikaci CRV 
provést.  
„Pro pomoc registračním mís-
tům zřídilo ministerstvo dopravy 
službu helpdesk, kam je možno 
cestou vedoucího odboru elek-
tronicky zasílat požadavky na 
úpravu systému CRV a odstraně-
ní zjištěných chyb a nedostatků, a 
využívali jsme ji opravdu často,“ 
říká J. Pospíchal, „telefonické 
spojení s helpdeskem od počát-
ku kolabovalo a nebylo výjimkou 
pokoušet se dovolat i hodinu, než 
se spojení podařilo. Rovněž tak 
telefony kompetentních pracov-
níků ministerstva nikdo nezve-
dal.“ 
I za tohoto stavu, který byl velmi 
nepříjemný pro obě strany pře-
pážek, zůstala pracoviště registru 
vozidel po celou dobu v provozu. 
Klienti byli již při vstupu do bu-
dovy, na pracovišti samotném, 

na webu města a v médiích upo-
zorněni na aktuální stav registru 
vozidel. „Možná proto jsem ne-
musel za celou dobu řešit žádný 
větší projev emocí ze strany kli-
entů,“ doplňuje vedoucí odboru, 
„velké uznání za profesionální 
a lidský přístup ke klientům si 
zaslouží všichni pracovníci re-
gistru vozidel – Ivo Kočenda, Jiří 
Kyncl, Irena Jeřábková, Jindřiška 
Krézková  a Marie Rauscherová 
a ještě jednou musím pochválit 
Jiřího Kratochvíla, neboť všich-
ni v tomto období dělali maxi-
mum.“ Poslední drobné výpadky 
systému se objevily 26. 7. v délce 
asi dvaceti minut, což významně 
neovlivnilo odbavování klientů 
přihlášených přes internet, neboť 
nebyl úřední den. Nyní je registr 
ve stavu, umožňujícím již běžný 
provoz, oproti původnímu regis-
tru vozidel je však práce v CRV 
stále o asi 20-30% časově nároč-
nější, především vlivem chybě-
jících údajů na kartách vozidel, 
které je třeba u každého vozidla 
ručně doplňovat.
„Ze strany poskytovatele aplika-
ce CRV jde o velké selhání, které 
potom museli alespoň částečně 
napravovat pracovníci registrač-
ních míst a zejména je škoda, že 
až na základě jejich podnětů a 
připomínek byla aplikace CRV 
dovedena do funkčního stavu,“ 
dodává vedoucí odboru Jiří Po-
spíchal a děkuje touto cestou 
všem klientům, kteří v uvedeném 
období navštívili registr vozidel 
ve Velkém Meziříčí, za projeve-
nou mimořádnou trpělivost a 
pochopení. 

Zdroj: TZ odboru dopravy
Připr.: Iva Horká

Starý domov důchodců mizí z povrchu

Snímek zachycuje stav bourání ze Skřivanovy ulice, kde je nyní omezen 
provoz, poslední červencový den. Foto: Iva Horká

Letecký snímek vybouraného 
domova důchodců od Jiřího Trojana.

Chlumecký festbál

Čtvrtý ročník bluegrassového festivalu se konal v sobotu 4. 8. v pří-
rodním areálu v Chlumku u Měřína. Na Chlumeckém festbálu vy-
stoupily čtyři skupiny - Fox z Polné, Pražce z Luk nad Jihlavou (viz 
foto), Wyrton z Ronova nad Doubravou a špičková slovenská kapela 
Blueland. Po skončení přehlídky bluegrassových skupin pozval pořa-
datel přítomné na jam session a také na příští ročník této fajnové akce 
plné skvělé muziky. Ani případný déšť návštěvníky neohrozil, pódium 
i posezení pro posluchače byly zastřešené. Text a foto: Iva Horká

Bývalý domov důchodců je od začátku června 
v demolici. Podle slov stavbyvedoucího firmy, 
která bourání provádí, bude odvezeno více než 
10 tisíc tun odpadu na skládku do Velké Bíteše. 
Objekt je podsklepený a má být zbourán včetně 
základů. Provoz na Skřivanově ulici je v součas-
né době v důsledku demolice omezen. Minulý 
pátek večer a v sobotu dopoledne (3. a 4. 8.) po-
sloužil jako cvičný terén kynologům a hasičům, 
kteří v něm prováděli cvičný zásah vyprošťová-
ní osob ze sutin. Více na straně 1 a další fotky 
najdete na našem webu.

Hasiči dělali figuranty při cvičném zásahu 3. 8.
v sutinách domova důchodců. Foto: Iva Horká

Iva Horká
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řáDKy na neDěLi

bohosLužby
Středa 8. 8.: 7.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 9. 8.: 7.00 mše sv. – o. 
Parajka, 18.00 mše sv. o. L. Sz., Mostiště 18.00 mše sv. – o. Paraj-
ka. Pátek 10. 8.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke 
svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. Parajka. Sobota 11. 8.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 11.00 
svatba se mší sv. – o. Bradáč, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 12. 8.: 
7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. pro 
rodiny s dětmi – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory: pátek 10. 8. – Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. Parajka; neděle 12. 8. – Horní Bory 9.45 mše sv. 
– o. Parajka. Farní oznámení: V pátek 14.00–15.30 bude adorace 
Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. V ne-
děli 12. 8. 2012 je v Netíně hlavní pouť, mše sv. budou v 7.30, 9.00 
a 11.00. Pěší poutníci vycházejí od kostela ve Vel. Meziříčí v 6.30 
hodin a autobus odjíždí od fary v 9.45 přes Lavičky, Olší a Závist. 
Nazpět pojede stejnou trasou ve 13.30 z Netína. V této souvislos-
ti také prosíme družičky, aby se zúčastnily pěší pouti do Netína. 
Jsou ještě volné i kroje. V sobotu v 18.30 bude příprava před křtem 
a v 19.30 bude 4. příprava na manželství. Děkuji všem, kteří pra-
covali ve farnosti. Probíhá akce Toulky po velkomeziříčském dě-
kanství, pravidla najdete na nástěnce pod věží a na internetových 
stránkách děkanství a soutěžní karty jsou vzadu na stolku u novin. 
Každou středu v srpnu odpoledne nebudou na faře úřední hodiny.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby každou neděli od 9 
hodin v Husově domě (U Světlé 24).                                            -ls, pj-

Tak bych nazvala sedm dní, které jsem spolu s dalšími 23 odvážlivci 
prožila na táboře pro dospělé v Nezdících na Šumavě. Malý zázrak 
návratu do mládí pro nás připravil zdejší DDM, přepečlivě se o nás 
starali vedoucí Petr Bača, Dita Šašková, Zuzana Herodesová a část své 
dovolené nám věnoval i Vladimír Krejčí. Připomněli nám, že si ješ-
tě dovedeme hrát, že dovedeme i výtvarně tvořit a že jsme schopni 
podat i slušné sportovní výkony. Pěšky jsme navštívili hrad Kašperk, 
rozhledny na Javorníku a Sedle, prolezli jeskyni ve Strašíně, zajeli do 
Sušice i na Čenkovu pilu, kde jsme si prošli část naučné stezky Povyd-
ří. Přálo nám i počasí, pršelo hlavně v noci a na těch pár kapek, co nás 
na cestě promočily, jsme dávno zapomněli. Zkrátka bylo to nádherné a 
mohlo to trvat déle. Ale všichni doufáme, že se za rok zase sejdeme na 
nějakém zajímavém místě naší krásné domoviny. Takže: Dito, Petře, 
Vláďo, Zuzko, náš velký dík za těch sedm dní, o nichž se sní.                                                                   

Za táborníky Jiřina Kácalová 

Čas, o němž se sní

Táborníci z Velkého Meziříčí na výletě u rozhledny na 
Sedle. Foto: archiv redakce

Někteří pisatelé bible měli docela blízko ke sportu a neváhali použít pro 
vyjádření podstaty víry právě sportovní terminologii. Víra se například 
podobá vytrvalostnímu běžeckému závodu. Není tedy žádným sprin-
tem, ve kterém ze sebe člověk vydá všechno v několika sekundách po 
startu, aby vzápětí dosáhl cíle. Víra je spíše během na dlouhou trať, při 
kterém nejednou ubývá sil a dochází dech. Do cíle doběhne ten, komu 
nechybí vytrvalost. Právě ta totiž v krizových úsecích pomáhá vydolovat 
poslední zbytky sil, překonat vyčerpání, znovu se vzchopit a běžet dál. 
Neznáme přesně nástrahy trati, která je před námi. Naším úkolem je 
běžet, vytrvale překonávat obtíže i osobní krize a dosáhnout cíle. 
Běžec, o kterém se v bibli píše, má před startem závodu odložit všecko, 
co by ho zbytečně tížilo, tísnilo a vyčerpávalo. Co je důležité pro život 
a co je jen zbytečná přítěž? Někdy je velmi těžké to rozpoznat. Když si 
člověk balí věci na dovolenou, snaží se nezapomenout nic důležitého 
a přitom s sebou nevláčet zbytečné věci. Pak stejně většinou zjistí, že 
řadu věcí mohl klidně nechat doma, avšak něco nezbytně důležité mu 
přece jen chybí. Tak tomu bývá i v životě. V jedné evangelické písni 
se o tom zpívá: „Pane, dnes toužíme vědět, na čem nejvíc záleží. Ukaž 
nám, co potřebné je, a co je jen přítěží.“
Bible nám dovoluje nechávat za sebou všechno, co už je minulostí, ne-
vláčet s sebou dál dřívější špatné zkušenosti, nedorozumění, urážky, 
křivdy, minulé prohry či vlastní poklesky a pády. Na další cestě životem 
se nemusíme dát ničím takovým zatěžovat a svazovat. Pamatujme však, 
že jsme pořád stejnými lidmi jako dřív a že jsme ještě pořád na zemi. 
I když už jsme mnohým složitým prošli, leccos nedobrého se nám kdy-
koli může snadno připlést do života a v nečekané chvíli nám podrazit 
nohy.                                                                                              Pavel Janošík

Běh na dlouhou trať

Na našem sjezdu absolventů VHŠ 
IV. A jsem byl vyzván, abych jako 
netypický důchodce, který i po 
sedmdesátce aktivně závodí a re-
prezentuje českou veteránskou 
atletiku ve vytrvalostních bězích 
na mistrovstvích světa a Evropy 
(kde loni vybojoval další bron-
zovou medaili), seznámil čtenáře 
s nedávnou významnou spor-
tovně společenskou akcí, které 
jsem měl možnost se zúčastnit.
Uplynulo totiž 70 let od tragické-
ho osudu Lidic a Ležáků a k uctě-
ní památky těchto událostí byla 
zorganizována cyklisticko-bě-
žecká štafeta z bývalého koncent-
račního tábora Ravensbrück (kde 
byly vězněny lidické ženy) přes 
Nový Bor do Lidic a do Ležáků 
v délce 730 km. Akce se konala 
pod záštitou prezidenta republi-
ky, ministerských předsedů Saska 
a Braniborska, primátora Prahy a 
hejtmana Pardubického kraje za 
spolupráce Muzea Ravensbrück, 
Česko-německého fondu bu-
doucnosti, Památníku Lidice a 
České ambasády v Berlíně.
Na start štafety do Ravensbrücku 
(80 km severně od Berlína) jsme 
vyjeli v den letního slunovratu a 

zároveň na můj svátek ve čtvr-
tek 21. 6. časně ráno autobusem 
z Nasavrk, abychom večer byli už 
na místě. Navštívili jsme tamní 
muzeum, prohlédli si prostran-
ství tábora, přespali na ubytov-
ně a ráno 22. 6. byl vlastní start 
štafety od brány tábora za do-
provodu policie a dalších vozidel 
(včetně kamer). Přes Německo 
jely čtyřčlenné skupinky cyklistů 
úseky 100 km (někteří jeli i dva-
krát). V jednotlivých městech nás 
vítali jejich představitelé, vázali na 
štafetový kolík stuhy a zapisovali 
se do pamětní knihy. Vázání stuh 
a položení kytice bylo i v koncen-
tračním táboře Sachsenhausen. 
V Bernau bei Berlin jsme byli 
přijati s velkou slávou, v Drebkau 
se stylovým pohoštěním. Kolem 
půlnoci jsme přejeli hranici a po 
hodině a půl se dostali do Nového 
Boru, kde jsme ve škole přespali.
V sobotu 23. 6. v 9.30 hodin jsme 
byli přítomni odhalení pamětní 
desky u lípy lidických žen (na 
památku pěti statečných, které 
utekly z transportu smrti 27. 4. 
1945 a došly po trase delší než 
470 km až sem do svobodné vlas-
ti). V 10 hodin byl start na další 

část štafety, aby v České Lípě byla 
zase velká sláva a odhalování 
pamětní desky na budově bý-
valého kláštera (kde pětice žen 
22. 5. 1945 přenocovala). V Zá-
kolanech u Kralup nad Vltavou 
vystřídali cyklisty běžci, kteří po-
tom absolvovali po dvojicích úse-
ky 10 nebo 5 km (tak, aby byl do-
držován časový harmonogram). 
V Kladně jsme položili kytici 
k soše lidické ženy a odpoledne 
doběhli do Lidic. Zde proběhla 
beseda se dvěma lidickými že-
nami, které přežily Ravensbrück. 
Prošli jsme pietní místa, postáli 
před dojemným sousoším lidic-
kých dětí, trochu si odpočinuli a 
ve 22 hodin pokračovali ku Praze.
O půlnoci na zaplněném Sta-
roměstském náměstí u radnice 
navázal stuhu primátor Prahy a 
my za mediálního zájmu putovali 
dál. 
Dlouhá noční cesta ubíhala po-
malu, ale když se za Kolínem ro-
zednilo, už nám zbýval jen konec 
cesty. Z Miřetic jsme běželi a jeli 
všichni společně do Ležáků, kde 
nám byly navázány poslední stu-
hy a v 10 hodin jsme se zúčastnili 
pietního aktu – kladení kytic za 

zvuků smutečního pochodu, čes-
ké hymny a proslovů.
Celou akci jsme v neděli 24. 6. za-
končili v miřetické restauraci při 
obědě a dobrém pití a s přáním, 
abychom se opět někdy setkali 
při podobných akcích.

Alois Bradáč, rodák z Mostišť 

Nejstarší účastník 
štafety Alois Bradáč.   
Foto: archiv autora

Alois Bradáč běžel štafetu v Ravensbrücku

 Další info na www.mestovm.cz

Velkomeziříčská Rada města projednala
Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí 
z 27. 6. 2012

(pokračování z minulého čísla)

2. Rada města souhlasila:
– se zapojením transferů účelově určených, 
přijatých na účet města v červnu 2012, do 
upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2012
– ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
účelově určených darů pro příspěvkovou or-
ganizaci Sociální služby města Velké Meziříčí 
uvedených v žádosti ze dne 19. 6. 2012
– s nabídkou prezentace města ve zvukovém 
informačním panelu firmy Daruma, s. r. o., 
na náměstí v Jihlavě a doporučila zařadit do 
rozpočtu města na příští 3 roky finanční pro-
středky k jejímu zajištění
– ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
s přijetím účelově určeného daru pro Zá-
kladní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvkovou organizaci, uvedeného v 
žádosti ze dne 18. 6. 2012 a pro Měst-
skou knihovnu Velké Meziříčí s přijetím 
darů, uvedených v žádosti z 21. 6. 2012

– podle článku IV. Smlouvy o výpůjčce mezi 
městem Velké Meziříčí a Základní školou 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, ze dne 
15. 8. 2006 s tím, aby Základní škola Velké 
Meziříčí, Oslavická 1800/20, přenechala část 
předmětu výpůjčky (přízemí pavilonu C) do 
užívání Mateřské škole Velké Meziříčí, pří-
spěvkové organizaci, za účelem provozování 
oddělení mateřské školy včetně výdejny, a to 
prostřednictvím samostatné smlouvy o vý-
půjčce uzavřené mezi oběma příspěvkovými 
organizacemi města
– s použitím uspořených finančních prostřed-
ků v nákladech hrazených městem u Základ-
ní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, 
na stavební úpravy – přestavbu třídy na šatnu 
a na zvýraznění hrací plochy centrálního kur-
tu na volejbal v budově ZŠ Komenského
– s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku 
– volejbalového hřiště a okolní zatravněné 
plochy pod dopravním hřištěm pro Sdruže-
ní Zeměkoule Vysočina, za účelem pořádání 
akce Mistrovství Velkého Meziříčí ve cvrn-
kání kuliček, a to dne 14. 7. 2012 v době od 
10 do 19 hodin za podmínky dodržení pro-
vozního řádu dětského dopravního hřiště. 
Po skončení akce bude pozemek uveden do 
původního stavu.
– s použitím znaku města Velké Meziříčí 
v názvu a propagaci akce Mistrovství Velké-

ho Meziříčí ve cvrnkání kuliček
– s darováním osobního automobilu Škoda 
Fabia combi 1.2 40 kW, výrobní číslo TMB-
JY46Y243946638, SPZ 2J0 8606, najeto 129 
000 km, pořízeného v roce 1992, Technickým 
službám VM, s. r. o.
– se záměrem uspořádat ve dnech 3. a 4. října 
2012 Dny zdraví ve Velkém Meziříčí dle před-
loženého návrhu a s tím spojenou částečnou 
uzavírkou náměstí a omezením parkovacích 
míst dle předloženého nákresu. Dále s vý-
půjčkou prostranství na náměstí ve dnech 3. 
a 4. října 2012 neziskovým organizacím pre-
zentujícím zde svou činnost a produkty
– s pronájmem nápojového automatu v budo-
vách městského úřadu a s uzavřením předlo-
žené smlouvy 
– s uzavřením smlouvy o podnájmu části 
areálu Letního koupaliště Palouky za účelem 
provozování aquazorbingu

3. Rada města vzala na 
vědomí:
– předloženou Závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu Vzdělávání v eGovernmentu ORP 
VM.

Ing. Radovan Necid, starosta  

PřísPěVKy oD čtenářů

Senioři mohou jet na natáčení pořadu J. Bohdalové
Koordinátoři Zdravých měst 
a regionů dostali od televizní 
produkce nabídku účasti seni-
orů z jejich měst na natáčení 
série TV pořadů s Jiřinou Boh-
dalovou a zajímavými hosty. 

Zájemci z našeho města se mo-
hou přihlásit u Josefa Švece na 
velkomeziříčské radnici. 
Ten připomíná, že účastníci bu-
dou muset přispět na cestovní 
náklady spojené s vypravením 
autobusu do Prahy. Od produkce 
pak každý, kdo na natáčení při-
jede, dostane padesát korun na 
občerstvení během dne. O pauze 
se mohou diváci buďto projít, či 
občerstvit.
Toalety i občerstvení jsou hned 
vedle studia, kde se natáčí, uved-
la organizátorka Jitka Hrabíková. 

Podle jejího sdělení jde o celo-
denní natáčení televizního pořa-
du, to znamená od devíti ráno do 
dvaceti hodin večer v termínech 
8. 9., 9. 9., 11. 9., 13. 9., 15. 9., 17. 
9. A právě senioři z měst tvoří 
publikum.

V jednotlivých dílech budou 
hlavními hosty Ivan Trojan, Jaro-
mír Jágr, Boleslav Polívka, Václav 
Vorlíček a další hosté pozvaní na 
přání těchto osobností. Vysílání 
pořadu bude na podzim 2012 na 
TV Prima. „Pokud přijede auto-
bus seniorů z města, mohou se 
rozdělit na polovinu – dopoledne 
a odpoledne,“ nabízí koordináto-
rům možnosti Hrabíková, „polo-
vina účastníků může vyrazit do 
města a pak se vystřídat, nebo 
mohou být na natáčení po ce-
lou dobu. Lidé byli nadšení tím, 
že byli celý den v bezprostřední 
blízkosti Jiřiny Bohdalové a je-
jích hostů, kteří si s nimi všichni 
přátelsky popovídali během pře-
stávek,“ doplnila odezvu zúčast-
něných z minulých natáčení Jitka 
Hrabíková.

Přihlásit se můžete 

do pátku 

10. 8. 2012. 

Kontaktní osoba 

pro sběr přihlášek:

Bc. Ing. Josef Švec

Městský úřad, 
Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí

Tel.: 566 781 150

E-mail: 
svec@mestovm.cz

Iva Horká

Ilustrační foto: Jiřina 
Bohdalová na snímku 
Ivana Chluda.
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sobota 18. srpna
19 hodin

Obec Dolní Heřmanice pořádá 
v sobotu 11. srpna 2012 od 15.00 

v přírodním areálu

 Hraje • Šohajka
   • Vysočanka
      • Bobrůvanka
      • Muzikanti Ladislava Prudíka
 Pořadem provází Karel Hegner

Večer pokračuje tancem a veselicí
Občerstvení zajištěno!

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko

VSTUPNÉ 100,- Kč

4. ročník Heřmanické dechovky

Městská knihovna Vel. Meziříčí 
pořádá kurz pro seniory 

Nedovolte mozku 
stárnout

aneb Využití literatury 
a čtení k tréninku paměti.

Termín: každé úterý 
13–15 hodin. 

Začátek 4. 9. 2012. 
Místo: galerie půjčovny pro 

děti a mládež. 
Rozsah kurzu: 8 lekcí, 

kurzovné zdarma. 
Lektorka: Jana Vejsadová. 
Přihlášky pouze osobně 

do 23. 8. 2012 v půjčovně pro 
dospělé po–pá 7.30–11.30. 

Kontakt: Mgr. Ivana Vaňková, 
tel.: 566 781 900.

JUPITER club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci se Sokolem Velké Meziříčí 
a s městy Křižanov, Měřín, Velká Bíteš vás zvou

   na 20. ročník soutěže 4 klíče k velkomeziříčské bráně 
aneb

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH
Program sportovního klání zástupců 4 měst:

► 15.00–17.00 – dětské odpoledne
profesionální kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš

zábavná kouzla, soutěže, hry, diskotékové tance, modelování balónků
► 19.30–21.30 – soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně

Programová show:
nástup družstev pod vedením starostů měst

programový vstup mezi soutěžemi členů TJ Sokol (karate, akrobacie atd.)
► 22.00–23.00 – hudební vystoupení Michal David – revival

► 23.00 – ohňová show
profesionální fire show skupina INFINITOS

sobota 1. září 2012, velkomeziříčské náměstí od 15.00

Těšíme se na vás! Změna programu vyhrazena!

V rámci Tradičních bítešských 
hodů 5.–12. 9. 2012 proběhne 
letost opět SETKÁNÍ NA POD-
HORÁCKU – folklorní festival 
ve Velké Bíteši, v sobotu 8. září 
2012, od 13.30 na Masarykově 
náměstí. 
Na X. ročníku přehlídky folklor-
ních souborů a krojovaných skupin z Podhorácka a sousedních regi-
onů vystoupí národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, ženy a děti 
z Jinošova, ženy z Březníka, Podhorácký soubor obce Ketkovice, Stár-
ci z Ostrovačic, Podskalák z Troubska, Turkovan z Laviček, Džbánek 
z Martínkova, Pramínek z Jihlavy a Drahan z Blanska. Festival se koná 
v čase tradičních bítešských hodů, kdy je možno navštívit mnoho dal-
ších doprovodných kulturních akcí.  Mimo pohostinství, kavárny a 
cukrárny jsou otevřeny hodové sklípky ve dvorech a v podzemí někte-
rých měšťanských domů i v přilehlých ulicích s nabídkou dobrého jídla 
a pití. V městském muzeu bude otevřena vlastivědná a mineralogická 
expozice a výstava ke 140. výročí SDH ve Velké Bíteši, v klubu kultu-
ry výtvarná výstava, v základní umělecké škole výstava bonsají, v cho-
vatelském areálu výstava drobného zvířectva, na horní straně náměstí 
jarmark lidových řemesel. Večer je na nádvoří domu čp. 5 posezení 
u cimbálu.                                                                                                    Foto: -ss-

Bítešské hody 2012
Horká letní neděle se dá strávit různě, většinou to lidi láká k vodě. 
Ten, kdo však zavítal v neděli 8. července na pole do Rudy u Velké-
ho Meziříčí, rozhodně neprohloupil. Na pátém ročníku Traktorfestu 
se sešlo na 3 600 návštěvníků, sjelo se 66 traktorů a určitě měli všichni 
o zábavu postaráno. Hlavním tématem dne byly samozřejmě traktory 
domácí i tovární výroby, které si návštěvníci mohli prohlédnout, ale také 
je vidět v akci. 41 traktorů soutěžilo v tahání, ve zručnosti i pomalosti. 
Nejatraktivnější soutěží však byl určitě polygon, při kterém málokterý 
„závodník“ zůstal suchý a čistý.
Soutěže byly připraveny i pro netraktoristy a děti, o další doprovod-
ný program se postaralo rádio Vysočina. Přes den bylo skutečně velké 
horko, ale dalo se přežít díky možnosti osvěžení pod venkovními spr-
chami, dostatku jídla i pití.
V této chvíli děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a všem 108 po-
řadatelům, bez kterých by se nám nepodařilo celou akci uskutečnit. 

                            -kd-, foto: archiv obce Rudy
(Mediálním partnerem akce byl týdeník Velkomeziříčsko.)

Traktorfest v Rudě navštívil rekordní počet lidí

Přeháňky, vítr a nízká teplota neodradila více než 200 spokojených 
účastníků a 67 soutěžících. Mistrovství pořádané 14. 7. 2012 občan-
ským sdružením Zeměkoule Vysočina nabízelo návštěvníkům bohatý 
doprovodný program. Kromě trampolíny, nafukovací lezecké stěny, 
skákacího hradu, malování na obličej a lukostřelby si návštěvníci moh-
li prohlédnout značkové zahradní vybavení, motocykly, vyzkoušet své 
znalosti v dopravním kvízu BESIP nebo zhlédnout několik vystoupení 
cvičených psů od partnerské organizace Agility Velké Meziříčí. 
Umístění soutěžících: 
Kategorie 0–3 roky: 1. Šimon Katolický; 2. Jakub Chmelíček; 3. Nikola 
Havelková. Kategorie 4–6 let: 1. Michal Havelka; 2. Bára Nováková; 3. 
Josef Vodák. Kategorie 7–10 let: 1. Magdaléna Hrubá; 2. Eliška Hrubá; 
3. Petra Kašová. Kategorie 11–17 let: 1. Eva Janáková; 2. Simona Kozá-
ková; 3. Dušan Horák. Kategorie 18–49 let: 1. Oldřich Sedlák; 2. David 
Šachl; 3. Jan Kratochvíl. Kategorie 50+ let: 1. Ilona Číhalová; 2. Zdeněk 
Bláha; 3. Josef Voda.
Velké poděkování patří sponzorům a partnerům akce. A těším se na 
setkání na nějaké další akci nebo za rok opět na kuličkách (předběžné 
datum je stanoveno na neděli 16. 6. 2013).

Michal Číhal, prezident Zeměkoule Vysočina, foto: archiv autora

První ročník závodu ve cvrnkání kuliček se vydařil

Město Velké Meziříčí vyhlásilo soutěž  

ROZKVETLÉ MĚSTO
Více informací v Turistickém a informačním 

centru  města Velké Meziříčí
www.mestovm.cz

společný koncert v rámci 
Velkomeziříčského kulturního léta

náměstí 12. 8. 2012 v 17 hodin

Restaurace JUPITER pořádá v sobotu 18. srpna 
od 19 hodin na nádvoří kina posezení 

u kytary spojené s grilováním. Neváhejte, 
vezměte své kamarády a známé a přijďte pose-
dět, zazpívat si a něco dobrého zakousnout.

GrilovaČka v Jupiteru

sobota 18. srpna

19 hodin

Paura (hardcore from Brazil) 
Integrity is not for sale – Euro-
paen summer tour 2012
Brazilská hardcorová legenda 
PAURA opět v České republice! 
V rámci letního turné po Evropě 
se představí 21. 8. 2012 v  Rock 
Depu ve Velkém Mezříčí. 
Jako podpora vystoupí Mawataki 
(etno-hardcore/Velké Meziříčí) a 
Filthyminds (hardcore/Brno).
Svůj vůbec první koncert v Čes-
ké republice odehrála Paura na 
Rudafestu, kde se amigos ne-
smírně líbilo, s  pořadateli navá-
zali vazby a domluva nad šťopič-
kou lahodného moku se po dvou 

letech stává realitou. Byl to rok 
2010, kdy PAURA absolvovala 
svoji vůbec první návštěvu Ev-
ropy. Podle slov 
zpěváka Fabia 
chtěli kluci po le-
tech účinkování 
na scéně absolvo-
vat něco nového. 
Něco, co by jim vlilo novou krev 
do žil. 
A proto se rozhodli, že se podí-
vají do Evropy. Nikdy však ne-
mysleli na to, že by se zde objevili 
hned napřesrok v roce 2011 a už 
vůbec ne hned o dva roky pozdě-
ji v roce 2012. Loňské tour neslo 

název Scars of history tour, letoš-
ní pak Integrity Is Not For Sale.
Začátky této grupy sahají do 

roku 1995, kdy se 
dali dohromady 
4 amigos. V té 
době ještě všich-
ni hráli ve svých 
původních kape-

lách a skupina Paura pro ně byla 
jen „bokovka“. V roce 1996 vydali 
první CD, které zaznamenalo 
u fanoušků nečekaný úspěch. Ješ-
tě v tom samém roce rozhodli, 
že se kapela rozroste o druhého 
kytaristu. Od té doby vydali ješ-
tě dalších 5 CD: Reflex of Diffe-

rence (1998), The Myth is Dead 
(2002), Youkillusweovercome 
(2005), Reverse the flow (2007) 
a poslední novinkou je History 
bleeds. 
(Více např. na: https://www.facebook.
com/events/405104679527150/; www.
myspace.com/paura3rdworld; Filthy-
minds/www.facebook.com/pages/Fil-
thyminds – bandzone.cz/filthyminds; 
Mawataki www.facebook.com/pages/
Mawataki/60216836298
Mawataki – http://bandzone.cz/ma-
wataki; https://www.facebook.com/
events/405104679527150/; http://
www.myspace.com/paura3rdworld

Za pořadatele Stanislav Slezák

Paura – 21. 8. 2012 
v Rock Depu
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VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

■ Pionýr dvousedadlový, po-
jízdný bez dokladů, 1.800 Kč. El. 
pečicí troubu, funkční 200 Kč, el. 
pečicí troubu novější 400 Kč. Ces-
tovní PB dvouplotýnkový vařič 
s bombou a kufrem, 300 Kč. Litin. 
radiátor, 5 článků 50×15 cm, 400 
Kč. dřevotřísku, 4 ks 220×140×2 
cm, 50 Kč. Drenážní trubky 
o průměru 10 cm, 4 Kč. Kame-
ninovou rouru, novou, světlost 
20 cm, 1 m,  120 Kč. Vzducho-
vá čerpadla na olej, naftu ze 
sudu, 300 Kč. Tel.: 566 522 741. 
■ Starší funkční ledničku Ca-
lex. Objem 225 l, výška 110 cm. 
Cena 200 Kč. Tel.: 777 005 231.
■ Letošní ječmen a pšeni-
ci 450 Kč/q. Tel.: 608 750 072.
■ Vybírač brambor (čert) za 
frézu Vari. Cena dohodou. Tel.: 
605 299 908.
■ Nápravu na dvoukolovou káru, 
kola 10,5×16. Tel.: 733 240 772.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Odběr ihned. Dále prodám kár-
ku (dvojkolák), cirkulárku, diody 
na svářečku, vzduchové sbíječky. 
Tel.: 737 857 566.
■ Kotel na uhlí Dakon URP-16, 
málo používaný; dále prodám 
převodovku Tatra 805 a nové po-
loosy; převodovku na malotrak-
tor z Garanta nebo z Čepela. Tel.: 
606 157 522.
■ Golfový kočár zn. Cavalletta 

po jednom dítěti, barva zeleno-
oranžová, polohovací záda. Cena 
dohodou. Tel.: 606 479 785.
■ Dívčí oblečení, letní, 11 až 16 
let. Levně. Volejte večer. Tel.: 
732 908 611.
■ Kamna na pevné palivo FILEX 
typ F 1458 (Thorma Filakovo), 
původní cena 5.800 Kč nyní za 
polovinu. Použité jednu sezonu. 
Tel.: 605 086 068.

■ Garážová vrata – výklopná, po-
užitá, funkční. Tel.: 728 685 443.
■ Zachovalý domeček (boudu) 
pro psa vlčáka. Tel.: 737 979 539.
■ Malotraktor nebo frézu do-
mácí nebo tovární výroby. Mám 
zájem i o lištovou sekačku zn. MF 
70, VARI nebo REFORM. Platba 
hotově. Tel.: 739 704 374, e-mail: 
patamat75@email.cz
■ Starý motocykl Jawa – ČZ 350, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové — dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do 
zbraní, nábojnice, vojenské uni-
formy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vato-

vané kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám garáž ve Velkém 
Meziříčí, 21 m2. Bližší in-
formace na tel.: 732 356 290.
■ Prodáme byt 3+1, družstev-
ní, ve Velkém Meziříčí. Tel.:
 777 651 911.
■ Prodám panelový byt 3+1 v 
zatepleném domě. Nové el. to-
pení, plastová okna. Jižní stra-
na. Velmi pěkný. Dále prodám 
garáž na ulici Na Výsluní VM. 
Ceny dohodou. Tel.: 739 155 940.
■ Prodám   slunný byt 3+1 v OV 
na ulici Ke Třem křížům ve Vel. 
Meziříčí. Byt se nachází ve zdě-
ném obytném domě v 1. NP. Je 
po částečné rekonstrukci s no-
vými plastovými okny. K bytu je 
k dispozici zahrádka o výměře 
37 m2, sklep, komora, 2  sušár-
ny a kočárkárna. Byt má garáž, 
která je přímo v domě, pros-
torný balkon, zděnou kouplenu 
s vanou a samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže 
je 77,48  m2. Volný je od srpna 
2012. Cena dohodou. RK nevo-

lat. Tel.: 776 798 182, 773 959 464.
■ Prodám  byt 2+1 ve Vel. Bíteši
v OV, ve 2. patře panelového 
domu s výtahem. Plocha bytu je 
57 m2, balkon, sklepní kóje. Volný 
od 1. 10. 2012. Dům je zateplen  
novými plastovými okny. RK ne-
volat. Tel.: 739 628 277. 
■ Prodáme patrový rodinný 
dům v obci Vídeň. Dvě samo-
statné bytové jednotky. Cena 
2.750.000 Kč. Tel.: 773 190 888.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel. 
Meziříčí. Více na tel.: 732 848 492.
■ Koupíme rodinný dům v  této 
lokalitě nebo okolí, možno i 
k rekonstrukci. Volejte nebo 
pište SMS na tel.: 737 887 121.
■ Prodám stavební pozemky 
v k. ú. Jabloňov. P.   č. 1 322  o výměře 
4 358 m2, inženýr. sítě v těsné blíz-
kosti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.

■ Pronajmeme byt 2+kk s orien-
tací na JZ ve zrekonstuovaném 
domě ve Vel. Meziříčí. Výměra 
58 m2, umístěný v 2. NP. Koupel-
na + el. boiler, samostatné WC, 
starší kuchyňská linka s el. spo-
rákem, přímotopy sazba D45d, 
krbová kamna na dřevo, inter-
net, satelit, bezpečnostní dveře, 
vratná kauce. Volný od konce 
srpna 2012. Tel.: 777 328 124. 
■ Pronajmu byt 3+1 v panelo-

vém domě na ulici Poštovní. 
Nájem 4.600 Kč+3.000 Kč zálohy 
na el. energie. Tel.: 608 636 583.
■ Hledám pronájem v RD 
nebo bytu, velikost 1+kk, 1+1 
ve Velkém Meziříčí + oko-
lí, nejlépe Měřín a okolí. Cena 
dohodou. Tel.: 732 846 836.
■ Pronajmu nový byt 2+kk 
na ulici Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu cihlový byt 3+kk na 
ul. Čermákova ve Velkém Meziří-
čí. Slunný, částečně zařízený, nej-
lépe dlouhodobě. Volný od polo-
viny srpna 2012. Tel.: 606 403 508.
■ Kdo pronajme menší RD ve 
Velkém Meziříčí. Později s mož-
ností odkupu. Tel: 725 778 999. 
■ Pronajmu prostorný slunný 
byt 3+1 s krásným výhledem na 

Vel. Meziříčí, ul. Nad Tratí. Bal-
kon, garáž, sklep, skleník. Nájem 
7.000 Kč/měsíc. Tel.: 732 923 825.

■ SŠ, 52/176, nekuřák hledá spor-
tovně založenou přítelkyni. Poz-
ději možno více. Tel.: 720 232 626.

ProDáM - KouPíM - VyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti Různé

Prodám

Pronajmu 

Nemáte čas na údržbu za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Nabízím kompletní sečení 
trávy. Tel.: 728 385 122.

Montáž žaLuZie, roLe-
ty sítě, PVc, Koberce.

caha teL.: 602 950 763.

Zajistím péči o dítě ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Mám VŠ vzdě-
lání pedagogického směru. 
Tel.: 776 598 282.

náplň práce: 
•	 Vedení	účetnictví,	fakturace
•	 Příprava	reportů,	mezd
•	 Administrativní	podpora	servisního	oddělení	firmy
•	 Komunikace	a	spolupráce	s	mateřskou	společností		
	 v	Německu

Požadavky: 
•	 Ukončené	středoškolské	vzdělání
•	 Min.	2	roky	praxe	na	obdobné	pozici
•	 Aktivní	znalost	AJ	slovem	i	písmem	nutnou		 	
	 podmínkou,	NJ	výhodou
•	 Schopnost	týmové	spolupráce	a	efektivní	komunikace
•	 Uživatelská	znalost	práce	s	PC	(MS-Office)
•	 Ochota	vzdělávat	se	v	oboru	činnosti
• Řidičský	průkaz	sk.	B

nabízíme:
•	 Plný	pracovní	úvazek	
•	 Pracovní	smlouvu	na	dobu	určitou
•	 Nástup	možný	ihned

Účetní – administrativa

Perspektivní	pracovní	příležitost	v	mladé,	dynamické	
a	rychle	se	rozvíjející	společnosti,	dobré	pracovní	prostředí	
a	podmínky.	V	případě	zájmu	o	nabízenou	pozici,	zašlete	
prosím	svůj	životopis	v	českém	a	anglickém	jazyce	
na	email	toufarova@envitec-biogas.cz

Telefonica O₂ přijme 
nové spolupracovníky 
do pobočky v Jihlavě. 

Plat 28 tis. Tel.: 606 067 500.

Nádražní 27,  594 01  Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese:

ELEKTROMONTÉR
Nástup možný ihned.

Požadujeme: vyhlášku č. 50/78 Sb.
Kontakt: ing. Josef Bednář – 777 567 060, Jiří Pól – 775 567 061

Pronajmu prodejnu 
ve středu města 

Velkého Meziříčí.
Tel.: 732 988 285.

Spotřebitelé mají jasno – jedním z hlavních důvodů, proč si poři-
zovali satelitní televizi, byl fakt, že byla poskytována bez poplatků. 
Navzdory tomu, co se zákazníci dočtou na jejich internetových 
stránkách, u velkých poskytovatelů této služby v České republice to 
už neplatí. Od září totiž začnou vybírat měsíční servisní poplatek 
ve výši 29 korun. A to není všechno! Tomuto poplatku bude nej-
prve předcházet povinná výměna dekódovacích karet – za dalších 
600 korun. Týká se to 85 procent trhu. Proti proudu jdou ovšem 
poskytovatelé kabelových televizí v čele s Nej TV. Ta nadále nabízí 
televizní programy v digitální DVB-T kvalitě v ceně každého inter-
netového tarifu. Základní televizní nabídka čítající všechny hlavní 
české programy (a případně dle lokality doplněná o regionální ka-
nály) vás tak společně s internetem díky tomu přijde až o desítky 
korun levněji, než by tomu bylo se satelitem třeba i bez interneto-
vého připojení.                                           -www.nej.tv, 800 944 800- (PI)

Podvod satelitních 
společností: Zpoplatnili, 
co mělo být zdarma

 

DISKONT A PRODEJ LEVNÉHO NÁBYTKU 
A  NÁBYTKOVÝCH DÍLŮ

Dům Nábytku NEKO 
otevřel v prvním patře na ploše 450 m2

Připravili jsme pro vás: 
NEJLEVNĚJŠÍ  MATRACE již od 999 Kč/ks (100 ks skladem)
Rošty lamelové již od  650 Kč/ks
Dvojlůžka již od  3.990 Kč (postel, rošt, matrace)
Sedačky již od  6.990 Kč
Obývací stěny již od  2.600 Kč
Kuchyňská pracovní deska 1 cm/1 Kč
Dvířka kuchyňských linek od 20 Kč/ks
Do 15. srpna 2012 AKCE: PRODEJ NÁBYTKU BEZ NAVÝŠENÍ

www.neko–vm.cz

● měsíční splátky na 8 a 13 měsíců
► hotovost až do domu

tel.: 604 631 555

až 50.000 Kč 

Požadujeme:
- ÚSO v oboru elektro, vhodné i pro absolventy středních škol
- praxe v elektrovýrobě a vyhláška 50 § 5 až 6 výhodou 
- základní znalost práce na PC, základní znalost AJ výhodou
- řidičský průkaz skupiny B
- práci v nepřetržitém pracovním režimu, odpovídající zdravot- 
  ní způsobilost
Náplň práce: 
- příprava kabelů a vodičů ke zkouškám, obsluha zařízení VN     
 zkušebny               
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení, možnost profesního růstu,  
 zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, výhodné   
 závodní stravování, další výhody dle KS).
Nástup září 2012.

Kontakt: Milota Miroslav, vedoucí výroby, tel.: 566 511 540
Přihlášky přijímá  útvar personalistiky, tel. : 566 511 553 

e-mail: marie.sejrkova@nktcables.cz

nkt cables Velké Meziříčí k. s., člen skupiny NKT
Průmyslová 1130, 272 01 Kladno
Výrobní areál:
U Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí

přijme zaměstnance na pozici 

KONTROLOR ZKOUŠEČ

SALON BEAUTY

721 306 258, 608 269 862

Zveme všechny dámy, 
pány i děti do 

nového kadeřnictví 
na náměstí v Měříně. 

Nabízíme nové střihy, barvy 
i účesy, komfort, příjemné 

prostředí, příznivé ceny!►

►
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Blahopřání

sPoLečensKá rubriKa DiVaDLa

Byla zahájena rezervace permanentek pro divadelní sezonu 
Podzim 2012 v Jupiter clubu. Rezervace přijímá programové oddě-
lení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena permanentky 1.000 Kč 
a 900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanent-
ce získáte poukázku na dvacetiprocentní slevu na oběd nebo večeři 
v restauraci Jupiter. Stručný přehled představení: ● úterý 25. září 2012 – 
S Pydlou v zádech; hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík a další ● říjen 2012 – Smrtelná vražda; hrají: Vanda Hybnero-
vá, Martin Písařík, Michal Novotný ● úterý 9. října 2012 – Půldruhé 
hodiny zpoždění; hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica ● středa 14. 
listopadu 2012 – Frankie a Johny; hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

VÝstaVa

www.knihovnavm.cz

Taneční kurzy v Jupiter clubu jsou určeny především pro dospívající 
mládež ve věku od 16 let. 
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte. Kurz 
bude zahájen v pondělí 17. září 2012 a zakončen v prosinci 2012. Při-
hlásit se můžete do 14. září 2012. V rámci výuky kurzu proběhne 11 
lekcí – 1× v týdnu (vždy v pondělí), Ples v bílém a závěrečná Barevná 
prodloužená. Dnem výuku je pondělí a tančí se ve velkém sále Jupiter 
clubu. 
1. kurz začíná v 17 hodin (Gymnázium, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní), další 2. kurz začíná v 19 hodin (Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie, Střední škola řemesel a služeb, ostatní). Lektoři jsou 
z taneční školy  STARLET -  Taneční škola manželů Buryanových Brno. 
Hudební doprovod zajišťujeme z kvalitních nahrávek z CD, o prodlou-
žené se pak tančí za doprovodu živé hudby.  Cena kurzu činí 900 Kč. 
Můžete se přihlásit se třídou nebo i individuálně. Kurzovné zahrnuje 
všechny základní lekce, Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená. 
Platbu vyžadujeme v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo hromad-
ně za celý ročník, školu. Každý účastník kurzu se prokazuje na lekcích 
legitimací. Během kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup je umožněn pouze ve společenském oděvu. Informace a 
přihlášky získáte na  program. oddělení Jupiter clubu tel.: 566 782 004, 
566 782 005, otevřeno po–pá 8–16 h, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – 
taneční.                                                                                                                         -hs-

taneční KurZy 2012 V JuPiter cLubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám opět v tomto roce nabízí Po-
hodové taneční pro dospělé. Jde o taneční hodiny pro dospěláky, kteří 
v mládí chodili „za taneční“ nebo je zcela vynechali, a také pro tance-
chtivé, kteří doplňují své taneční umění a vzdělání. Kurzy jsou určeny 
pro začátečníky a mírně pokročilé všech věkových kategorií.
Přijměte pozvání do našich prostor velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-páro-
vých tanců. Výuku povede lektorka Vlasta Buryanová z Taneční školy 
STARLET Brno. Nabízíme vám osm příjemných večerů, začínáme
v pondělí 8. října 2012 ve 21 hodin, končíme v pondělí 26. listopadu 
2012, v případě zájmu pokračujeme v kurzu pro pokročilé od ledna 
2012. Uzávěrka přihlášek je 5. října 2012. Cena kurzu 1.600 Kč pro 
taneční pár. Přihlášky přijímá a bližší informace poskytuje od 20. srp-
na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004-5, 
e-mail: program@jupiterclub.cz.

Taneční pro dospělé – 
začátečníky i pokročilé

Kurz společenského 
chování a tance pro školy

❧ Měla jsem vás ráda,
chtělo se mi žít,
však přišla nemoc zlá,
a já musela odejít. ❧

Dne 11. srpna 2012 by se dožila 
82 let naše babička, prababička, 
paní

Milena Zezulová
z Velkého Meziříčí.

Za vzpomínku děkuje vnučka 
Kateřina s manželem a synem.

❧ Již nemůžeme Ti blahopřát, 
jen kytičku květů na hrob Ti dát 
a s láskou vzpomínat. ❧

Dne 2. srpna jsme vzpomněli 
5. smutné výročí, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 

Karel Pipa 
ze Stránecké Zhoři.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami.

V úterý 14. srpna si připomeneme nedožité sté narozeniny naší milo-
vané maminky, paní 

Anežky Vondráčkové z Mostišť. 

Opustila nás 12. dubna před šestnácti lety. 

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

❧ Vyřiďte pozdrav každému, 
kdo měl mě rád. 
Mně se už nikdy nerozední, 
já budu věčný spánek spát. 
Neplačte, že jsem odešla, 
ten klid a mír mi přejte, 
jen krásnou, tichou vzpomínku 
si na mě zachovejte. ❧

Dne 19. srpna 2012 vzpomenu 
2. smutné výročí úmrtí mé drahé 
manželky, paní 

Emilie Kordulákové 
z Jívoví.

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel. 

Nezemřela, spí, má-li sen, je krásný. 
Zdá se jí o těch, které milovala a kteří ji milovali. 

❧ Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, 
ten s námi žije dál, ten nezemřel. ❧

Dne 13. srpna 2012 uplyne 15 let, kdy od nás odešla naše maminka 
a babička, paní

Bohumila Bratránková.
Dne 14. října 2012 to bude 25 let, kdy nás opustil tatínek a dědeček, 
pan 

Josef Bratránek z Radenic. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.  Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 9. srpna uplyne 10. smutné 
výročí od tragického úmrtí 

Veroniky Peroutkové 
z Pustiny.

Děkujeme všem, 
kteří nezapomněli.

 
Rodina Peroutkova

10. 8. 17.00 KUSPOKON 
  (folková skupina z Velkého Meziříčí)
 20.00 STETSON 
  (country kapela z Velkého Meziříčí) 
11. 8. 21.30 promítání filmů
12. 8. 17.00 ŽALOZPĚV 
  (akustická hudba z Vysočiny, www.zalozpev.cz)
  6 TET – folkové uskupení z Velkého Meziříčí
18. 8. 20.00 FORTIX – skupina mladých hudebníků, hrající 
  vlastní tvorbu, www.bandzone.cz/fortix
25. 8. 17.00 Orchestr a pěvecký sbor ZUŠ VM 
26. 8. 17.00 Divadlo IKAROS – muzikálové písničky

Ochotnický divadelní soubor Budišov a Jupiter club, s .r. o., uvedou
operetu o třech dějstvích v nové úpravě Jiřího Baldy 

TULÁK
v sobotu 22. září 2012 v 18.00 ve velkém sále JC. Vstupné: 80 Kč 
v předprodeji, 100 Kč na místě. Předprodej vstupenek bude zahájen 
na programovém oddělení JC. Změna programu vyhrazena.

❧ Kytičku na hrob pokládáme,
je v ní skrytý vroucí dík,
s láskou stále vzpomínáme, 
bylo krásné s tebou žít.
Dnes pokojně odpočíváš,
kde smuteční vrby drží stráž,
my navždy v srdci uchováme
Tvoji milou tvář. ❧

S úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. srpna 2012 vzpomene-
me 3. smutné výročí, kdy od nás 
odešel náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a kamarád, pan 

Karel Mateja z Jakubovic.

Dne 9. 8. 2012 oslaví náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a zeť, 
pan 

Zdeněk Pešek z Mostišť
již 60 let svého tvůrčího života.

Milý Zdendo, ke Tvému životnímu 
jubileu Ti přejeme hodně zdraví 
a děkujeme Ti za Tvou stálou obě-
tavou pomoc. 

Vzpomínky

Vzpomínky

Ať dlouhá léta Tě máme mezi sebou. Ať pevná kolena stále máš a na 
nich vnoučata kolébáš a do práce se těšíváš. 
Ať štěstí Tě nikdy neopouští a všechno zvládneš levou zadní. 
A láska nechť Tě hřeje, jak sluníčko na obloze. 

To Ti přejí ze srdce manželka a děti, 
sladkou pusu posílají vnoučata Michaela, Verunka a Radík. 

K přání se připojují babi a děda Bradáčovi. 

Ochotníci z Budišova představí Tuláka

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
18. 9. Fotograf z Velkého Meziříčí, přenáší ing. Miloslav Fialka
25. 9. Spisovatelka Božena Němcová – pobyt v Polné,
 přednáší Jan Prchal

Přednášky vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti, o. s. při Jupiter clubu – Září 2012 

Více informací poskytne Zuzana Herodesová, Jupiter club, Náměstí 
17, Velké Meziříčí, www.jupiterclub.cz, program@jupiterclub.cz, tel.: 
566 782 001, 739 000 071. 

www.bandzone.cz/fortix

VeLKoMeZiříčsKé KuLturní Léto
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hoDnocení háZené MLaDších a starších žáKyň V soutěžníM ročníKu 2011/2012 

Mladší žákyně
V letošním soutěžním roční-
ku se družstvo mladších žákyň, 
stejně jako v loňském, potýkalo 
s nedostatečným počtem hráček. 
Velkým problémem také bylo vě-
kové složení družstva. Hrála zde 
děvčata ročníku narození 1999, 
která už s házenou začala dříve, 
ale také děvčata ročníků narození 
2001–2003, která s házenou te-
prve začínala. Většina týmu tak 
patřila do kategorie minižaček. 
V neposlední řadě bylo velkým 
problémem to, že některá děvčata 
pojala tréninky spíše jako krou-
žek míčových her a minimální 
docházkou se tak „přibrzdila“ ve 
výkonnostním růstu.
Mladší žákyně hrály v tomto sou-

těžním ročníku východočeskou 
divizi, která probíhala turnajo-
vým způsobem. Bylo sehráno pět 
mistrovských turnajů na podzim 
a pět na jaře. Děvčata podávala 
střídavé výkony, v jarní části se-
zony se již začal tvořit ucelenější 
tým. Mezi sedmi zúčastněnými 
družstvy – Havlíčkův Brod A, B, 
Žirovnice, Pardubice, Ledeč nad 
Sázavou, Turnov, jsme se umístili 
v tabulce na celkovém 5. místě. 
Soupeřky v mistrovských i tur-
najových zápasech byly fyzicky 
podstatně zdatnější, což pro naše 
dívky bylo náročné mnohdy psy-
chicky.
Mimo soutěžních turnajů se 
družstvo zúčastnilo pěti vesměs 
mezinárodních akcí. Dvakrát 

obsadilo druhé místo a jednou 
třetí místo. Po celou sezonu se 
družstvo opíralo o výkony bran-
kářky Jarmily Šabacké, která 
byla čtyřikrát vyhlášena trenéry 
zúčastněných družstev nejlepší 
brankářkou, a o střelecké dispo-
zice Agáty Uchytilové, jež se stala 
třikrát nejlepší střelkyní turnajů.
Během soutěžního ročníku hrá-
ly: Jarmila Šabacká – Agáta Chy-
tilová, Tereza Pavlíčková, Lenka 
Pacalová, Eliška Buchtová, Lucie 
Teplá, Klára Singerová, Denisa 
Zezulová, Markéta Pospíšilová, 
Jana Badalíková, Lucie Mejzlíko-
vá, Kristýna Kovářová, Alžběta 
Kameníková, Nikola Musilová. 
Trenérka Radka Jelínková.
Vedoucí družstva Lenka Pacalo-
vá, Tomáš Vidlák.
Úspěšná a dlouholetá trenérka 
Radka Jelínková se rozhodla, 
doufejme, že dočasně, pozastavit 
svoji práci při výchově mládež-
nických družstev. Děkujeme za 
obětavou, časově náročnou 
a zodpovědnou práci.

Starší žákyně
Družstvo starších žákyň starto-
valo v soutěžním ročníku 2011–
2012 ve východočeské divizi, 
která čítala celkově čtyři týmy: 
Havlíčkův Brod, Pardubice, Ži-
rovnice. Účastnické celky se 
v podzimní části utkaly ve čtyřech 
soutěžních turnajích. Předsezon-

ním cílem našeho kolektivu bylo 
zajistit si postup do žákovské ligy, 
což se nám podařilo, a to díky vy-
rovnaným výkonům a umístěním 
na celkově druhém místě po pod-
zimní části. Pravou prověrkou 
výkonnosti hráček před vstupem 
do celostátní soutěže nejlepších 
družstev jednotlivých regionů 
žákovské ligy byla účast na me-
zinárodním listopadovém turnaji 
v Pardubicích. O perníkové srdce 
se utkalo celkem osm družstev, 
zpestřením byla účast ukrajin-
ského výběru. Náš nově se tvořící 
kolektiv obstál a obsadil celkové 
čtvrté místo za družstvy Zlín B, 
Odessa, Jindřichův Hradec. Za 
námi pak skončily účastnice le-
tošního červnového finálového 
kola žákovské ligy a vítězky PHC 
Praha – hráčky Kobylis, dále há-
zenkářky Mostu, Poruby a domá-
cích Pardubic. Nejlepší hráčkou 
turnaje na postu křídla byla oce-
něna Eliška Koudelová.
Za výrazný úspěch je nutno po-
važovat lednovou účast Denisy 
Janečkové a Kateřiny Kopečkové 
v celostátním výběrovém kempu 
nadějí v Nymburku, kam byly 
nominovány za oblast Morava 
jih.
Třetí lednový víkend byl oddíl 
házené TJ Sokol Velké Meziří-
čí vybrán jako pořadatel 1. kola 
prestižní celostátní soutěže žá-
kovská liga. Po porážkách od fa-

vorizovaného týmu Zlín B a loň-
ských přebornic České republiky, 
hráček DHC Plzeň, jsme podlehli 
v přímé postupové konfronta-
ci severomoravskému zástupci 
dívčí házené HC Hlučín. Pouhý 
bod získaný za remízu s děvča-
ty z Kobylis a tudíž celkové páté 
místo nestačilo na postup do dal-
ších kol. Zklamání z vyřazení si 
děvčata vynahradila vítězstvím 
v únorovém domácím turnaji – 
V. ročníku Memoriálu Eduarda 
Klapala.
Jarní odvetná část soutěže výcho-
dočeské divize z důvodu odhlá-
šení týmu Pardubic se „smrskla“ 
pouze do třech soutěžních turna-
jů. Na konci května se družstvo 
posíleno o brankářku Havlíčko-
va Brodu zúčastnilo XV. ročníku 
ITS Kunovice, kde i přes mini-
mální počet hráček ukázalo svo-
ji vnitřní sílu a obsadilo celkově 
devátou příčku. Samotný závěr 
sezony zakončila většina dívek 
sedmým místem na turnaji v plá-
žové házené.
Kádr a hlavní údernou osu druž-
stva tvořily vesměs hráčky roč-
níku narození 1997–1998, které 
navíc v průběhu sezony herně 
doplňovaly úspěšný tým prvoli-
gových mladších dorostenek, 
a dále dívky narozené 1999–2000 
z kategorie mladších žákyň.
V průběhu podzimní části skon-
čila s aktivní házenou odchovan-

kyně třebíčské házené Vendula 
Sedláčková, na lednovém turnaji 
v barvách mladších dorostenek 
došlo k vážnému poranění ruky 
Kateřiny Záviškové, která již do 
dalších utkání ani turnajů v prů-
běhu jara nezasáhla. V jarní čás-
ti došlo k podstatnému snížení 
tréninkové docházky některých 
hráček, což se projevilo i v jejich 
slábnoucí herní výkonnosti.
Pro nadcházející soutěžní ročník 
bude snahou zachovat soutěžní 
tým starších žaček. Většina dívek 
ročníku narození 1997 opouští 
tuto věkovou kategorii a přechází 
do kádru mladších dorostenek.
Hrály: Šabacká Jarmila – Janeč-
ková Denisa, Koudelová Eliška, 
Kopečková Kateřina, Doležalová 
Romana, Bačová Soňa, Uhlířová 
Eva, Nejedlá Michaela – přestou-
pila před začátkem sezony 
z oddílu Spartak Třebíč, Zezulo-
vá Veronika, Závišková Kateři-
na, Uchytilová Agáta, Zezulová 
Denisa. Trenéři Vincenc Záviš-
ka, Matušíková Radka, vedoucí 
družstva Partlová Edita.

Rádi bychom touto cestou oslo-
vily dívky se zájmem o pohyb, 
aby přišly posílit naše řady.
Začínáme v úterý 14. srpna od 
17.30 hodin ve sportovní hale za 
Světlou ve Velkém Meziříčí.

-záv-
Foto: archiv oddílu házené

JM liga st. žáci
Do soutěže Jihomoravské ligy 
(JM) bylo přihlášeno 11 druž-
stev. Cílem pro letošní rok bylo 
umístit se do třetího místa. V 
podzimní části se nám to bohu-
žel nepodařilo, a tím jsme přišli 
o možnost startovat v žákovské 
lize. Nicméně v době, kdy probí-
haly první turnaje žákovské ligy, 
jsme se potýkali s větším množ-
stvím zraněných a nemocných 
hráčů, takže bychom zřejmě v 
této kvalitní soutěži těžko kon-
kurovali. Abychom neměli oproti 
soupeřům herní manko, absolvo-
vali jsme zimní turnaje v Třeboni 
(3. místo) a Novém Veselí. O Ve-
likonocích jsme se zúčastnili také 
Prague handball cupu a v červnu 

na závěr sezony také Polanka 
cupu. Po zlepšených výkonech v 
jarní části, kde jsme podlehli v 
pěkném zápase pouze nejlepší-
mu celku soutěže Novému Veselí, 
jsme obsadili celkově 2. místo v 
Jihomoravské lize. Kádr tohoto 
družstva není příliš široký, ale 
o to větší kvality skrývá. Tomáš 
Blaha se stal 3. nejlepším střel-
cem soutěže s 220 nastřílenými 
brankami. 
Velice dobře jak v obranné, tak 
v útočné fázi na rozehrávce se 
prezentoval Martin Janíček. Zá-
kladní pilíř obrany tvořil Filip 
Macoun a velkou zbraní tohoto 
družstva byl rychlý přechod do 
útoku, který často zakončoval 
křídelník Martin Fiala. Dobře 

se také prezentovali věkově ješ-
tě mladší žáci Filip Svoboda na 
pravé spojce a nejlepší brankář 
soutěže Vojtěch Drápela. Indivi-

duální výkony těchto hráčů pak 
usnadnily kolektivní pojetí hry 
a dovolily tak prosadit se i ostat-
ním hráčům. Od Nového roku 

se rozšířil počet tréninků na tři 
v týdnu, zde je nutné kluky po-
chválit za docházku na tréninky. 
Na hráčích byl patrný výkon-
nostní růst, sebevědomí a zkuše-
nosti, které nasbírali především 
na kvalitně obsazených turnajích, 
které jsme odehráli. 
Jelikož v příštím ročníku dochází 
k reorganizaci soutěží a družstvo 
starších žáků by hrálo oblast Vy-
sočiny s minimální konkurencí, 
bylo rozhodnuto, že v příštím 
ročníku přejde celý tým do kate-
gorie mladšího dorostu, kde bu-
dou hrát 2. ligu. 
Nebude to jednoduché konkuro-
vat fyzicky vyspělejším týmům, 
ale věříme, že se kluci s touto si-
tuací dobře vyrovnají.

Sestava družstva starších žáků: 
Vojtěch Drápela (1 branka / 20 
odehraných utkání) – Tomáš 
Blaha (220/20), Martin Janíček 
(126/17), Martin Fiala (90/18), 
Tomáš Stupka (58/11), Michael 
Ambrož (46/19), Filip Svoboda 
(33/20), Filip Macoun (21/18), 
Tomáš Frejlich (15/18), Tomáš 
Pažourek (5/17), trenér Lad. Ši-
dlo, ved. družstva Petr Kácal.

hoDnocení fotbaLu MLaDších žáKů

V sezoně 2011/2012 hráli mladší žáci ročník 2000 krajský přebor, ve 
kterém skončili na 4. místě. Dokázali, že fotbal hrát umí. Jejich přístup 
k tréninkům i zápasům byl zodpovědný. Tento tým také pomáhal star-
ším žákům ročník 1997 a U 12 v lize ml. žáků, kde byli platnými hráči. 
Někteří ještě jezdili hrát za výběr okresu Žďár nad Sáz., kde skončili na 
2. místě. Bohužel to k postupu nestačilo. Tato sezona byla úspěšná jak 
pro hráče, tak trenéry. Poděkování patří též rodičům za přístup k celé 
sezoně. Přeji hodně štěstí do nové sezony. 
Náš tým tvoří tito hráči: Burian Martin, Bula Lukáš, Chalupa Patrik, 
Koudela Miloš, Partl Pavel, Pavelec Šimon, Požár Tomáš, Voneš Jan, 
Vošmera Filip, Sysel Matěj. Trenéři: Kořínek Jaroslav, Partl Pavel.

-jk,pp, foto archiv FC VM-

hoDnocení háZené starších žáKů V soutěžníM ročníKu 2011/2012

-šid-, foto archiv
1. Nové Veselí 20 19 1 0  694:376 39
2. Velké Meziříčí 20 15 0 5  616:444 30
3. Ivančice 20 15 0 5  639:487 30
4. Brno 20 13 2 5  597:464 28
5. Telnice 20 10 1 9  583:504 21
6. Bohunice 20 10 1 9  526:516 21
7. Dolní Cerekev 20 10 0 10  464:461 20
8. Juliánov 20 8 0 12  516:562 16
9. Sokolnice 20 5 0 15  411:655 10
10. Kuřim 20 2 1 17  359:564 5
11. Újezd u Brna 20 0 0 20  330:702 0

hoDnocení LeDního hoKeJe - oDchoVanec PaVeL Zacha

V současné době je Pavel Zacha (15 let, výška 188 cm, váha 83 kg) prá-
vem považován hokejovými scouty a agenty za velkou naději českého 
hokeje. Výrazně k tomu přispěla úspěšná minulá sezona v dresu Bílých 
Tygrů Liberec i v české reprezentaci. V Liberci naskočil dokonce letos 
v březnu ve svých 14 letech k extraligovému zápasu juniorů proti Zlí-
nu, kde byli hráči starší i o 7 roků. A zvládl jej výtečně. Po této zkoušce 
se trenéři nechali slyšet, že jeho cesta v příští sezoně mezi juniory a 
snad i do mužů je otevřená. To je také jeden z důvodů, proč prozatím 
odolal možnosti odejít pod dohled bývalé jedničky draftu NHL Pa-
trika Štefana do elitních amerických dorosteneckých soutěží do Los 
Angeles, manažera Ovsjannikova do Detroitu, stejně jako návrhům 
trojnásobného vítěze Stanley Cupu a uznávaného agenta Gilla Lupiena 
do hokejové akademie v Montrealu. Rozhodl se prozatím jít „českou 
cestou“ až do Tipsport extraligy dospělých a potom jako hotový hráč 
teprve do zahraničí. To ale v případě, že se mu doma podaří plnohod-
notně proniknout mezi muže už v 16 nebo v 17 letech. V opačném 
případě by bylo vhodnější volit vyhlášenou zámořskou juniorskou 
ligu. Tak prozatím zní rozhodnutí realizačního týmu, konzultované 
s několika úspěšnými místními podnikateli, kteří Pavla roky na jeho 
cestě podporují, stejně jako tento postup vřele doporučují jeho hráčští 
agenti z agentury Eurohockey Services Michal Sivek a Vladimír Vůj-
tek. Od  května je v Liberci zapojen střídavě do přípravy se starším 
dorostem i s juniorkou. V uplynulé sezoně obstál jako nejmladší hráč 
v reprezentaci šestnáctiletých pod vedením trenéra Roberta Reichela. 
Na jaře absolvoval dva přípravné kempy reprezentace sedmnáctiletých 
pod trenérem Jiřím Veberem. Ukázat se v čerstvě dosažených 15 letech 
v české „osmnáctce,“ již v dubnu čeká MS v Soči, to je skutečně rarita. Pavel Zacha st.

V rámci reprezentační sedmnáctky jej trenéři považují za hráče s nej-
tvrdší střelou. V průběhu minulé sezony hrál v nároďáku centra 2. a 3.  
lajny jako o rok mladší hráč, na minulém soustředění v centru trenéra 
české reprezentace Hadamczika v Kravařích nastupoval v 1. lajně.
A jaká byla uplynulá sezona?
V jejím rámci odehrál Pavel Zacha ml. neuvěřitelných 112 zápasů. V 
reprezentaci šestnáctiletých, v extralize juniorů, staršího i mladšího 
dorostu. V obou nejmladších kategoriích bral republikové medaile. 
Bronzovou na MR mladšího dorostu a stejný kov získal také v extralize 
staršího dorostu, když ve vyřazovacích bojích play-off Liberec vypadl 
až v souboji o finále se Spartou. Pokud jde o osobní statistiky, v těch se 
velmi výrazně odpoutal od ostatních stejně starých hráčů v rámci re-
publiky. Např. v základní části extraligy staršího dorostu zaznamenal 
25 kanadských bodů, zatímco druhý nejlepší český hráč stejného roč-
níku narození měl jen 7 bodů. V posledních 2 letech v Liberci výrazně 
akceleroval svůj sportovní vývoj.  Vedení klubu opakovaně hovoří o 
tom, že do mužů by mohl vstoupit do jednoho nebo dvou let na velmi 
solidní pozici. Nejen na několik střídání za utkání. Je pravdou, že pro 
hráčův rozvoj má význam pouze skutečně plnohodnotné zařazení do 
týmu s velkým prostorem na ledě. To ale bude záležet hlavně na spor-
tovní výkonnosti, zdraví a formě. Své si k tomu také řekne nový trenér, 
kterého vedení Bílých Tygrů před sezonou angažovalo. Je jím bývalý 
osobní trenér Jaromíra Jágra Marian Jelínek. Jeho přítomnost v Liberci 
představuje také jeden z důvodů, proč převážilo rozhodnutí zůstat a 
dál se hokejově rozvíjet v Česku. Jelínek je nejuznávanější trenérskou 
kapacitou v oblasti sportovní psychologie a práce s mentalitou hráčů. 
Přednáší mimo jiné i na FTVS. 
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MSD D Muži A Podzim 2012
datum kolo začátek místo odjezd
11. 8.   1. 16.30 Bystřice–VM 14.30
19. 8.   2. 10.15 VM–Líšeň
26. 8.   3. 16.30 Bystrc–VM 14.30
2. 9.   4. 10.15 VM–Polná
8. 9.   5. 16.00 Napajedla–VM 13.00
12. 9. 15. 17.00 VM–Hodonín 
16. 9.   6. 10.15 VM–Třebíč 
23. 9.   7. 16.00 Vrchovina–VM 14.00
30. 9.   8. 10.15 VM–Pelhřimov 
6. 10.   9. 15.30 Vracov–VM 12.30
14. 10. 10. 10.15 VM–Bohunice 
21. 10. 11. 15.00 Vyškov–VM 13.00
28. 10. 12. 10.15 VM–Otrokovice 
3. 11. 13. 14.00 Spytihněv–VM 11.00
10. 11. 14. 14.00 Tasovice–VM 11.30
18. 11. 16. 10.15 VM–Bystřice 

roZPis utKání fc VM PoDZiM 2012

1. A třída Muži B Podzim 2012
datum kolo začátek místo odjezd
11. 8. 1. 16.30 Štěpánov–VM 14.30
19. 8. 2. 16.30 Stonařov–VM 14.30
26. 8. 3. 10.00 VM–Křoví 
2. 9. 4. 16.00 Přibyslav–VM 14.00
9. 9. 5. 16.00 VM–Kouty 
16. 9. 6. 15.30 Vrchovina B–VM 13.45
23. 9. 7. 10.00 VM–Rantířov 
30. 9. 8. 15.30 Rapotice–VM 13.45
7. 10. 9. 10.00 VM–Želetava 
14. 10. 10. 15.00 Herálec–VM 13.00
21. 10. 11. 10.00 VM–Budišov/Nárameč
28. 10. 12. 14.30 Ždár n S. B–VM 12.45
4. 11. 13. 13.30 VM–Třebíč B 

Připravil: Libor Deket
       Další informace najdete na webu FC Velké Meziříčí

roZhoVor s háZenKářKaMi

Představujeme úspěšné odcho-
vankyně velkomeziříčské házené, 
které svoje hráčské umění roz-
víjí v současné době v barvách 
SCM DHK Zora Olomouc. Po 
náročné sezoně si našly chvíli 
času na krátké zhodnocení je-
jich dosavadních úspěchů. Již 
šestou sezonu úspěšně působí v 
interligovém týmu Anna Gebre 
Selassie, studentka Univerzity 
Palackého Olomouc a seniorská 
reprezentantka České republiky. 

Mezi šestnáctkou nejlepších dí-
vek ročníků narození 1992-1994 
hájila barvy Českého týmu na 
červencovém Mistrovství svě-
ta juniorek i Ivana Salašová – v 
současné době studentka spor-
tovního gymnázia, opora stříbr-
ného týmu starších dorostenek, 
hráčka prvoligových žen a inter-
ligového týmu SCM DHK Zora 
Olomouc.
Plné znění obsáhlého rozhovo-
ru čtěte na našem webu. -red-

V sobotu 28. července 2012 se ve Stránecké Zhoři na Žďársku konal za 
účasti prezidenta agrární komory ČR Jana Veleby jezdecký den, který 
pořádala místní jezdecká stáj Granus. Diváci mohli zhlédnout přehlíd-
ku chladnokrevných a teplokrevných koní v zápřahu, barrel race a dále 
si mohli zasoutěžit v parkuru bez koní či s dětmi v klasické židličkové 
hře.  V rámci jezdeckého dne proběhly i hobby soutěže, dvoufázové 
skákání do 80cm, 90cm, 100-110cm a 110-120cm.
Tropický letní den přilákal do Stránecké Zhoře desítky sportovních 
dvojic a také spoustu diváků, kteří odměňovali každého jezdce po 
dojetí co cíle potleskem. Ve startovní listině bylo vidět mnoho začí-
najících koní i jezdců, kteří tyto závody využili k nabrání zkušeností. 
„Parkur nebyl příliš obtížný. Koníci mně šlapali úžasně, nespadlo nám 
ani jedno rahno. Dokonce je nepřekvapily ani obrovské cívky na kabe-
ly, použité jako stojany u jednoho skoku, kolem kterých mnoho koní 
ani neprošlo,“ hodnotí parkur již zkušenější jezdkyně Petra Tunklová, 
která se svými dvěma koňmi, Lancelotem a Tramínem, posbírala ve 
dvou soutěžích celkem čtyři mašličky, a to v soutěži do 110cm za třetí 
a páté místo a v soutěži do 120cm za druhé a páté místo. 

(Zdroj: www.Redakce zeSedla.cz, foto: Lukáš Krajíček)

bLahoPřání K JubiLeu

Josef Rosický – 65
V pondělí 9. července se dožil 
významného životního jubilea 
65 let Josef Rosický. 

Když chtěl začít s kopanou ve 
Velkém Meziříčí, tak ještě neměl 
žákovský věk, a tak nedostal při-
hlášku. Ale potom to šlo jako po 
drátkách. Žáci, dorost B a A s tre-
néry Miklíkem a Zahradníkem 
a potom VZS v posádce Lavičky 
u VM a první rok hry za B tým 
mužů. A od roku 1968 pravidel-
ně nastupoval v A týmu mužů, 
který v sezoně 1972/73 vykopal 
první historický postup do Kraj-
ského přeboru Jihomoravského 
kraje. Podzim 1979 znamená 
ukončení hráčské kariéry a dal-
ší pokračování se svojí „velkou“ 
láskou – kopanou. A to v pozici 
rozhodčího. Postupně získal III., 
II. a v roce 1985 I. třídu, a to zna-
menalo již pískat MSD. Následně 
rozšířil svoje fotbalové aktivity o 
funkci krajského delegáta JMFK 
v Brně. Pískal řadu zajímavých 
utkání – mezinárodních, starých 
gard repre ČSSR, Sparty, Slávie 
i Amfory. Po vážném svalovém 
zranění v roce 1993 skončil s 
pískáním v divizi (pokračoval již 
jen v nižších soutěžích) a začal 
pracovat i jako delegát ČMFS na 
Moravě a byl také členem výboru 
Asociace rozhodčích v Brně. Pra-
coval i na žďárském okrese, kde 
byl řadu let ve výkonném výbo-
ru, jehož předsedou byl nezapo-
menutelný Karel Zlonický. Z jeho 

rukou obdržel roku 1985 diplom 
jako nejlepší rozhodčí. Na tur-
naji okresních rozhodčích 26. 6. 
2012 v Rantířově mu za jeho tři-
atřicetiletou dobu strávenou na 
hřištích celé Moravy, poděkoval 
za OFS Žďár n. Sázavou předseda 
komise rozhodčích Josef Bajer a 
předal mu upomínkovou plake-
tu. Dalšího velkého ocenění se 
jubilantovi dostalo 2. července na 
losovacím aktivu KFS Vysočiny z 
rukou předsedy Miroslava Vrzáč-
ka v podobě plakety „Osobnost 
fotbalu KFS Vysočina“, za mimo-
řádný přínos fotbalu na Vyso-
čině. Také obdržel upomínkový 
skleněný míč ke svému jubileu z 
rukou předsedy OFS Ždář n. Sáz.
Pepo, k Tvým krásným narozeni-
nám a také do dalších let Ti přeje 
hlavně hodně zdraví, spokojenosti 
v rodinném životě, životní pohody 
a radosti nejen v z výsledků  velko-
meziříčských týmů, ale i z výkonů 
syna Pavla a vnuka Jakuba s píš-
ťalkou, výbor FC Velké Meziříčí. 
To samé Ti také přejí kamarádi z 
Velmezu a samozřejmě i já.

Otto Doležal, FC VM

Pátek 20. července 2012 byl až do večerních hodin pátek jako každý 
jiný. Pro Stanislava Stupku, bývalého hráče FC VM a také dlouholeté-
ho trenéra, který v letošní sezoně trénuje nejmladší přípravku, byl však 
jiný. Opět se rozhodl navečer navštívit trénink starých pánů ‚Velmezu‘. 
Dobře si zahrál a vydal se na cestu k domovu. Poslední dvojice pánů 
– ing. Josef Kopečný a Milan Todorov měli Standu před sebou na do-
hled asi 15-20 metrů. Vidí, jak se k nim otáčí, jako by chtěl něco říci a 
najednou jeho tělo bezvládně padá jako podťaté na hrudník a na levou 
tvář. Ihned přibíhají k němu, otáčí jej a zjišťují, že nedýchá. J. Kopečný 
se mu vší silou snaží rozevřít sevřené čelisti z křeče, a když se to poda-
ří, tak M. Todorov na několik pokusů uvolňuje zapadlý jazyk. Zjišťují 
ale, že nemají mobil. Tak Pepa volá o pomoc. To uslyší neznámá žena 
a také Pavel Jeřábek a nezávisle na sobě běží k nedalekému domu ro-
diny MUDr. Jiřího Kašeho. Otevírá MUDr. Iveta Kašová, volá RZP a 
manžela, jenž spěchá k místu neštěstí. Následuje odborná masáž srdce 
a umělé dýchání, až do příjezdu RZP s MUDr. Petrem Blaťákem, kteří 
v oživování pokračují. Následuje převoz do jihlavské nemocnice. Po 
týdnu pobytu je propuštěn do domácího léčení. Stanislav Stupka všem 
touto cestou děkuje. Otto Doležal, FC VM

PoDěKoVání Za Záchranu žiVota

JeZDecKÝ Den

turnaJ V MaLé KoPané - starobrno cuP PetráVeč

Dne 14. 7. 2012 se uskutečnil 2. ročník turnaje v malé kopané Starobrno 
Cup 2 Petráveč. Zúčastnilo se 9 týmů s těmito výsledky: 1. Petráveč, 2. 
Moolloowoolloo Bay, 3. Dolní Heřmanice, 4. Sport Club Alle, 5. La Bu-
cañeros, 6. Predátoři, 7. Oltec Gang, 8. Vikingové alias Sluníčka, 9. Hro-
ši Brno „C“. Turnaj probíhal od 8.00 do pozdních odpoledních hodin, 
poté byla možnost dále posedět u opékaného selete s možností poslechu 
hudby. Děkujeme za podporu sponzorům, jako hlavní sponzor pivovar 
Starobrno, mediální partner týdeník Velkomeziříčsko. Mezi ostatní firmy, 
co se podílely na uskutečnění akce, patří: Agados, zastoupení interneto-
vého obchodu Adidas Liborem Smejkalem ml., Adam Bartl - výškové a 
lešenářské práce, Zahradnictví Rozmarínek, WIEGEL, Auto od strejdy, 
Evra spol s. r. o., Paramont, Alpa, Vlastimil Dvořák revize has. přístrojů 
a hydrantů, Renault Malec s. r. o., Řeznictví a uzenářství u Burdů, Kadeř-
nictví Jana Zezulová, Sport Club Alle, Jan Janíček Cykloservis, Pepíno-
stav, Stavebniny Jiří Pavelčík. Rohodčímu Radku Teplému a všem, kteří 
nám byli při organizaci turnaje nápomocni, hráčům i divákům za účast 
na turnaji patří dík.

Za pořadatele Aleš Žák, Adam Bartl, Mgr. Helena Bartlová

tréninKy fotbaLoVÝch PříPraVeK

Od úterý 7. srpna začaly tréninky fotbalovým přípravkám ročníků 
2002, 2003 a 2004, a to na hřišti s umělou trávou. Trénovat se dále 
bude v úterý a pátky v 15.30 hodin.

Zdeněk Veselý, FC Velké Meziříčí

Atletický oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad šikovné děti 
(orientačně od 6 do 14 let), které chtějí sportovat a závodit.
Bližší informace na webových stránkách www.atletikavelmez.cz.

nábor Dětí Do atLetiKy

V neděli 29. 7. se v Lavičkách uskutečnilo 11. kolo Extraligy ČR v po-
žárním útoku. Soutěž probíhala ve sportovním areálu u dálnice, který 
byl vybudován již v roce 2011 hlavně pro účely hasičského sportu. 
Letošní ročník se konal pro úspěch v této obci již podruhé. Do areálu 
se v sobotu v podvečer sjely týmy z ten samý den konaného 11. kola 
extraligy v Sedlejově (okr. JI), aby se pobavily a načerpaly nové síly do 
nedělního soutěžního dne. V areálu bylo přichystáno zázemí jako WC, 
sprchy, stanové městečko, umývárny, rozsáhlé parkoviště i bohaté ob-
čerstvení. V neděli od 9.15 byla zahájena samotná soutěž v požárním 
útoku, jíž se zúčastnilo 46 týmů mužů a 10 týmů žen z celé ČR. V prů-
běžné tabulce po sobotním závodě v Sedlejově figurovalo na prvním 
místě v kategorii mužů družstvo Nevcehle (okres Jihlava) se 102 body, 
Lavičkám patřilo 3. místo s 91 body. V kategorii žen byly na prvním 
průběžném místě Chrášťany (okres Litoměřice) s 50 body. 
Nedělní dopoledne v Lavičkách bohužel zastihl ne příliš dlouhý, ale 
silný déšť, který ovšem stačil na promoknutí běžecké tratě, a tím zhor-
šení podmínek pro soutěžení. V další části dne se počasí zlepšilo a 
dovolilo předvádět lepší soutěžní výkony. V samotné soutěži nedo-
končilo nebo bylo diskvalifikováno 14 týmů mužů, mezi které bohužel 
patřilo i družstvo domácích Laviček a jeden tým žen, kterým se soutěž 
nepovedla. Nakonec zvítězil mezi muži časem 16,88s Plumlov (okres 
Prostějov), na druhém místě se umístila Trnava (okres TR) s časem 
16,96s a na třetím místě Benetice (okres Třebíč) s časem 17,41s. Mezi 
týmy žen se radovala děvčata z Vitiněvsi (okres Jičín) s časem 17,13s, 
druhé místo obsadil Radíkov (okres Přerov) s časem 17,17s a třetí byly 
Chrášťany s časem 17,21s. V celkovém pořadí se po soutěži v Lavič-
kách mezi muži dále na prvním místě drží tým Nevcehle se 134 body 
(Lavičky 5. místo a 95 bodů) a mezi ženami tým Radíkova, který byl v 
Lavičkách druhý. Do konce letošního ročníku extraligy zbývají 3 kola, 
tudíž tým Laviček již na obhajobu titulu z roku 2011 zřejmě pomýšlet 
nemůže, ale o třetí bronzovou příčku bude ještě usilovně bojovat.

Text a foto: SDH Lavičky

extraLiga V PožárníM ÚtoKu


