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Dětské středisko Březejc funguje již šedesát let

Bílé čáry napovídají řidičům

V ulicích Velkého Meziříčí se 
objevilo nové vodorovné do-
pravní značení. A to v místech, 
kde měli někteří řidiči problém 
s pravidlem přednosti v jízdě. 
Bílé čáry tak přibyly zejména 
v sídlišti Čechovy sady a na 
komunikaci u radnice. Mimo 
to bylo ještě vyznačeno šikmé 
stání u polyfunkčních domů v 
ulici Pod Hradbami.

„V rámci letošního rozpočtu na 
dopravní značení jsme zvolili 
právě tyto oblasti, kde měli řidiči 
častěji problém s tím, že nevědě-
li – kdo komu má dát přednost 
v jízdě,“ uvedl vedoucí odboru 

dopravy velkomeziříčské radnice 
Jiří Pospíchal a dodal, že jedním 
z takových nejproblematičtějších 
míst je křižovatka, kde se připo-
juje lokalita Zelený kout. Tam je 
nyní nepřehlédnutelná bílá vodo-
rovná čára, která řidiče jedoucí 
po Čermákově ulici dolů ke sběr-
ným surovinám upozorní na to, 
že má dát přednost zprava. Stejné 
dopravní pravidlo, a tudíž i zna-
čení platí v celém sídlišti Čechovy 
sady, na což ostatně upozorňuje i 
svislá dopravní značka na obou 
vjezdech do něj. Tak jako někteří 
řidiči mnohdy přednost zprava 
přijíždějícím vozidlům nedali, 
jiní to zase činili i tam, kde ne-

měli. A to v místech, kde jsou vý-
jezdy od jednotlivých bytových 
domů na Čermákově ulici. Nyní 
jim bílá plná čára jasně říká, že 
jde o místo mimo komunikaci, 
a tudíž autům vyjíždějícím od 
těchto bytovek přednost dávat 
nemají. Nejen přednost zprava, 
ale i správné parkování dělá ně-
kterým řidičům problémy. Projet 
Čechovými sady kvůli autům, 
která parkují přímo v křižovat-
ce či v úzké vozovce, je mnohdy 
docela potíž. Dopravní předpisy 
přitom hovoří zcela jasně – při 
stání musí zůstat pro každý směr 
jízdy volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 metry. 
Vozidlo navíc musí stát až pět 
metrů před hranicí křižovatky, 
aby nebránilo ve výhledu projíž-
dějícím řidičům. Do budoucna se 
Čechovy sady mají dočkat celko-
vého nového dopravního řešení. 
Město na to má již zpracovanou 
studii. Podle informací Jiřího Po-
spíchala se ale zatím připravuje 
jen projekt na malou okružní kři-
žovatku pod oběma základními 
školami.

Dětské středisko (DS) Březejc 
si letos připomíná již šedesát 
let od svého založení. 

Původně ozdravovna byla vybu-
dována v  roce 1952 z  finanční 
sbírky, kterou uspořádal Adolf 
Kačer mezi krajany v  Americe. 
Středisko sloužilo dětem zmrza-
čeným za 2. světové války a  těm 
postiženým obrnou. Postupem 
let byla ozdravovna přebudována 
na  moderní komplex pro zdra-
votně postižené klienty. Šedesáti-
letou existenci si vedení střediska 
a jeho klienti, zaměstnanci a po-
zvaní hosté připomněli oslavou, 
která se konala v areálu uprostřed 
lesů v pátek 14. září.
První dva roky po založení stře-
diska se v  něm konaly jen letní 
ozdravné pobyty pro děti z ÚSP 
Brno-Kociánka. Od května 1954 
byl zahájen celoroční provoz. 
Děti se střídaly po  6 týdnech, 

přijížděly i  se svými pedagogy 
a fungovala tam i základní škola. 
Přibývalo dětí tělesně handicapo-
vaných s  následným mentálním 
postižením a postupně docházelo 
ke změnám ve výuce. V roce 1980 
zahájila činnost Zvláštní škola 
Březejc a  děti v  areálu žily celo-
ročně. V roce 2000 byly přebudo-
vány prostory – pokoje, jídelna 
a půdní vestavba, kde vznikl ate-
liér. Tam se klienti zdokonalují 
v zácvikových kurzech. Vzdělání 
jim pak zajišťuje tamní ZŠ a  SŠ 
Březejc. Pozvaní hosté, sponzoři, 
současní i  bývalí klienti, rodiče, 
přátelé, představitelé měst a obcí, 
škol či ministerstva byli svědky 
toho, jak skvěle mohou připra-
vit program a  celé odpoledne se 
dobře bavit děti s postižením. Ty 
spolu s  vedením a  zaměstnanci 
střediska připravily bohatou na-
bídku, v  níž si našel to své snad 
každý. Úvodní scénka klientů 

a zaměstnanců včetně vedoucího 
Miroslava Štěpánka inspirova-
ná Večerníčkem byla podtržena 
nápadem s papírovými čepicemi 
této známé postavičky, které si 
dali na  hlavu hosté – mezi nimi 
i dlouholetá bývalá vedoucí Věra 
Nestrašilová. Všichni poté spo-
lečně přihlíželi magickým kous-
kům profesionálního kouzelní-
ka, výsadbě památného stromu 
v areálu, koncertu Petra Bendeho 
a jeho skupině, ukázkám dravých 
ptáků, soubojům rytířů i karatis-
tů, ladným křivkám břišních ta-
nečnic, vystoupení skupiny BSB 
a dalšímu. Slavnostní odpoledne 
moderoval Jiří Doležal, který 
pozval přítomné také na  občer-
stvení z  dílny SŠŘS či DS a  dal-
ších. A kdo toho měl málo, mohl 
se vydat na  prohlídku budov 
nebo se jen tak vyhřívat na  la-
vičce na slunci, které Březejckým 
opravdu přálo.

Oslavy DS Březejc se nesly v duchu Večerníčka. Na celé odpoledne byl připraven 
bohatý program. (Více fotek na straně 4 a na našem webu.) Foto: Iva Horká

otevřeno po–pá  9–17;  so  8–12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

AKCE!!!
AKCE !!!  
19.–26. 9. 2012
 Túje smaragd  40–45 cm za 50 Kč
Nejhezčí a nejoblíbenější túje 
na živé ploty
… akce platí do vyprodání zásob.

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
AKTUÁLNĚ: 
sloupové jabloně – 6 odrůd, 
hrušně, třešně, švestky.
Podzimní trvalky, okrasné trávy.
Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17, pá 8–12, 13–18

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Bílé čáry přibyly i na křižovatce pod ZŠ, která má být 
v budoucnu okružní. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Kulturní léto se osvědčilo, radnice 
bude v akci pokračovat
Velkomeziříčské kulturní léto 
se osvědčilo, radnice bude 
v akci pokračovat. Přehlídka 
místních umělců pod názvem 
Velkomeziříčské kulturní léto 
sklidila pozitivní ohlasy. 

Radnice bude tuto akci pořádat 
i příští rok, už teď ví, jak ji vylep-
šit. Řekl to starosta Radovan Ne-
cid. „Zaznamenal jsem desítky 

pozitivních ohlasů od obyvatel 
našeho města a další desítky 
námětů na drobná vylepšení,“ 
pochvaloval si starosta. Nejdů-
ležitější změnou pro příští rok 
bude vytvoření webové aplikace, 
pomocí, které budou moci pořa-
datelé předem své akce rezervo-
vat. „Tím dosáhneme zejména 
toho, že program kulturního léta 
bude znám předem a budeme 

tak moci pořadatelům pomoci 
s prezentací ve Velkomeziříčsku 
a na internetu,“ naplánoval sta-
rosta. Radnice uvažuje i o tom, 
že by pódium a lavičky k sezení 
natrvalo pořídila. „Pronájem 
pódia stál peníze, ale pokud by-
chom o kulturním létu uvažovali 
dlouhodobě, určitě by se vyplati-
lo zařízení koupit,“ řekl  Necid. 

Havlova ulice u nás nebude
Velkomeziříčská letopisná komise nedoporučila 
městské radě a zastupitelstvu, aby některou z ulic 
pojmenovali po prvním porevolučním preziden-
tovi Václavu Havlovi. 

„Několik lidí se na mne obrátilo se žádostí pojme-
novat náměstí či nějakou ulici po prezidentu Hav-
lovi. Možnost posoudila letopisná komise, která 
své stanovisko zdůvodnila ve  třech bodech. Tím 
nejvážnějším důvodem je podle mne fakt, že taková 
ulice by zřejmě byla nová, čili na okraji města, a to 
by bylo osobnosti formátu V. Havla nedůstojné,“ 
domnívá se starosta Radovan Necid. Druhým důvo-

dem je to, že Velké Meziříčí, pokud pojmenuje ulici 
po nějaké osobnosti, dodržuje úzkostlivě úzus, aby 
ona osobnost měla s městem nějakou vazbu. Václav 
Havel ve městě vlastně nikdy oficiálně nebyl. „Tře-
tím důvodem je to, že zde nepojmenováváme ulice 
po politicích. Pokud bychom udělali v případě Hav-
la výjimku, určitě bychom pak neměli zapomenout 
na prezidenta Svobodu, který měl k našemu městu 
rozhodně blíže, a to nejen geograficky,“ řekl Necid. 
Letopisná komise je poradním orgánem městské 
rady a  je složená z  místních osobností, které mají 
z povahy svého povolání či zájmu blízko k historii 
a místopisu města a okolí. –měú–

 Pokračování na straně 4

Iva Horká

 !  NOVINK A ! 
Lékarna KŘIŽANOV 

nabízí:
SLEVOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKA

Přijďte a informujte se 
o výhodách nové slevové karty.

Benešovo nám. 257, Křižanov
Tel.: 566 543 453, e-mail: tilia.krizanov@seznam.cz

Blíží se již XVIII. ročník drakiády
Letošní drakiáda se koná v neděli 
7. října 2012 na Fajtově kopci.
Přípravný výbor se i  letos obrací 
na místní podnikatele se žádostí 
o sponzorský dar.
Stejně jako finanční a věcné pří-
spěvky uvítáme i vaši organizač-
ní výpomoc při konání drakiády 

samotné. Proto, máte-li o  tento 
druh pomoci zájem, obraťte se 
pro bližší informace na  Josefa 
Komínka a Pavla Janštu. 
Za  vaše případné příspěvky 
a dary vám srdečně děkujeme.

Přípravný výbor drakiády
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Značku Vysočina – regionální 
produkt nově získala i rodinná 
firma Řeznictví a uzenářství 
Malec z Velkého Meziříčí 
za svoje Meziříčské uzeniny 
a zabijačkové speciality. 

Debrecínské párky, klobásy, 
šunku či tlačenku a  mnohé dal-
ší produkty z  jejich výroby tak 
ocenila certifikační komise jako 
kvalitní domácí potravinu. Zá-
kazníkům tato značka garantuje 
zejména místní původ výrobku, 
vazbu na  Kraj Vysočina, kvalitu 
produktu nebo také šetrnost k ži-
votnímu prostředí. Certifikát Vy-

sočina – regionální produkt pře-
dal hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek spolu s  předsedkyní 
certifikační komise Marií Černou 
pěti novým držitelům v  úterý 
11. září v  hotelu Gustav Mahler 
v  Jihlavě. Spolu s  Jiřím Malcem 
certifikát obdrželi i  Petr Pro-
cházka za  Ovocný mošt z  Telče, 
Včelí farma Nosek za  pastovaný 
med, medovinu a Eliščiny medo-
vé placičky, dále Cílené bylinné 
směsi z  Bylin Nový svět, a  také 
komunitní škola Krok za krokem 
z Rychlova za svoje autorské kras-
lice, pomlázky a vánoční ozdoby.
„Jednotlivých certifikovaných 
výrobků už bude určitě stovka,“ 
vypočítala předsedkyně komise 
Marie Černá. Přičemž podotkla, 
že z certifikovaných regionálních 
potravinářských výrobků už by 
se dala sestavit velmi slušná hos-
tina, na níž by si všichni pochut-
nali, neboť by se skládala z  pro-
věřených potravin. „Měli jsme 
čest voňavé výrobky z  produkce 
Řeznictví a  uzenářství Malec 

ochutnat a  opravdu nejen voní 
po  mase, ale také je obsahují,“ 
dodala ještě při předávání certifi-
kátu velkomeziříčskému výrobci. 
Ten potvrdil, že produkty z  jeho 
výroby opravdu neobsahují žád-
né separáty, ale jenom maso. To 
s  sebou nese samozřejmě i  vyšší 
cenu výrobku, oproti potravinám 
s náhražkami. „Snažíme se ji ob-
hájit právě kvalitou. I proto jsme 
se pokusili získat značku regio-
nální produkt, abychom lidem 
naše výrobky ještě více přiblížili,“ 
uvedl Jiří Malec. Dostat regionál-
ní produkt a  regionální potravi-
nu do prodejní sítě k zákazníkovi 
a podporovat ji je důležitým úko-
lem pro vedení kraje, jak připo-
mněl hejtman Jiří Běhounek. To 
je ostatně i hlavním smyslem této 
aktivity. 
„Bylo by dobře, kdybychom spo-
lečnými silami vytvořili možnost 
distribuce těchto regionálních 
produktů,“ zmínil hejtman s tím, 
že to asi nelze řešit přes řetězce 
nadnárodních společností, ale 

určitě přes prodejny menší. 
Meziříčské uzenářské výrobky 
a  zabijačkové speciality se tak 
dostaly na  seznam regionál-
ních produktů Kraje Vysočina 
vedle dalších, jimž Zemědělská 
a ekologická regionální agentura 
ve  spolupráci s  Asociací regio-
nálních značek udělila certifikát 
již dříve. Z Velkomeziříčska jsou 
to například tvarohové a  šlehač-
kové dezerty, listové těsto, nebo 
uzenářské a  lahůdkářské výrob-
ky a  paštiky od  Milana Slámy 
z  Velké Bíteše, zahradní nádoby 
a  plastiky občanského sdružení 
Slepíši, stejně jako celozrnné křu-
pavé placky od Zdeňka Švestky – 
obojí z Tasova–, keramika Zdeň-
ka Skřivánka z Velkého Meziříčí, 
pšenično-žitný chléb či svatební 
koláčky z  bítešské Jeřábkovy pe-
kárny, zelenina, brambory a mák 
Luboše Pospíšila také z Velké Bí-
teše a konečně i farmářské jogur-
ty a  tvaroh od  rodiny Němcovy 
z Netína u Velkého Meziříčí.

Meziříčské uzeniny jsou novým regionálním produktem

Martina Strnadová

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný ochutnává 
nový regionální produkt Jiřího Malce. 2x foto: 
Martina Strnadová

Bioplynka má svá pro i proti, klady zatím převažují
Plánovaná výstavba bioplynové 
stanice u obchvatu na Třebíč 
znamená levnější teplo pro 
místní školy, levnější údržbu 
zeleně ve městě a finanční 
přínos do městské kasy. Na 
druhou stranu je zde riziko 
zvýšené dopravy. Velkomezi-
říčsku to řekl starosta Radovan 
Necid. 

„Bioplynka zatím prochází pro-
cesem schvalování u státních 
úřadů a žádný z nich dosud ne-
shledal nic, proč by za městem u 

obchvatu nemohla stát. Já osobně 
vidím rizika v dopravě, snažím 
se ale na věc dívat realisticky, bez 
emocí,“ řekl starosta. Nejvyšší 
objem dopravy je během kampa-
ně, to znamená svozu kukuřice v 
době, kdy se sklízí. Ta trvá dvacet 
dní a v tu dobu by k bioplynové 
stanici mělo denně přijet 21 aut 
s kukuřicí. Běžný provoz podle 
sčítání Ředitelství silnic a dálnic 
je v této lokalitě 461 aut denně, 
to znamená, že dovoz materiálu k 
bioplynové stanici zvýší dopravu 
o necelých pět procent v průběhu 

20 dní. Travní siláž se naváží prů-
běžně během roku a počet aut za 
den je zhruba poloviční. „To jsou 
plánovaná čísla, která má radnice 
k dispozici s tím, že u ostatních 
materiálů jde o počet aut řádově 
nižší. Pokud je provozovatel sta-
nice dodrží, nemělo by Velké Me-
ziříčí zvýšenou dopravu téměř 
poznat,“ řekl Necid a dodal, „dal-
ším argumentem může být to, že 
provozovatel má podle svých slov 
smlouvy se zemědělci na jihu od 
města, to znamená, že hlavní část 
dopravy přijede od Třebíče a tedy 

nepovede přes naše město.“
Velké Meziříčí by naopak mělo 
získat levnější teplo pro veřej-
né budovy. Provozovatel nabídl 
vybudování teplovodu a dodá-
vání tepla za cenu 150 korun za 
GJ po dobu dvaceti let. To je asi 
za třetinu ceny plynu. „Pro naše 
dvě základní školy a dům s pečo-
vatelskou službou jde o úsporu 
zhruba 1,5 milionů korun ročně. 
Další úsporou je likvidace hmoty 
po sečení trávy na veřejných plo-
chách. Dnes ji vozíme až do Žďá-
ru a nově do Dolních Heřmanic, 

likvidace v bioplynce by zname-
nala úsporu kolem sta tisíc korun 
ročně,“ spočítal starosta. Radnice 
s provozovatelem také vyjednala 
dotaci na sport a kulturu ve výši 
6,5 milionů korun za dvacet let.
Je třeba připomenout, že tyto 
údaje měli k dispozici zastupite-
lé, kteří se výstavbou bioplynky 
u obchvatu zabývali. Naprostou 
většinou záměr výstavby podpo-
řili. 
„Příliš se kolegům ze zastupitel-
stva nedivím. Pokud totiž celý 
záměr shrnu, město někde ušetří 

a zároveň získá. V součtu to dělá 
necelé dva miliony korun ročně. 
Na druhou stranu jde o zařízení 
za městem, jehož hladký provoz 
garantují státní úřady svým po-
volením,“ prohlásil starosta Ra-
dovan Necid a dodal, že sobně 
bude pečlivě hlídat to, aby vše, co 
provozovatelé slibují, také dodr-
želi. Týká se to zejména frekvence 
dopravy a provozního řádu. Pak 
by totiž Velké Meziříčí, to zname-
ná, my všichni, kteří zde žijeme, 
mělo na výstavbě bioplynové sta-
nice získat. -měú-

Místo po domově důchodců si radnice nechá jako zálohu
Demolice starého domova důchodců ve Velkém Meziříčí běží 
podle plánu, firma by měla stihnout termín dokončení, který je 
na konci září. Radnice chce pozemek nechat jako rezervu pro své 
vlastní budoucí záměry. Dnes ještě neví, co na místě bude. Řekl to 
starosta Radovan Necid. 

„Zastupitelé se shodli, že pozemek nechtějí prodávat. Upřímně řeče-
no není ani komu. Nevím o nikom, kdo by chtěl ani bývalý domov 
důchodců, ani pozemek, který zůstane po jeho demolici,“ vysvětlil 
starosta Necid. Demolice budovy probíhá podle plánu, firma by měla 
stihnout plánovaný termín ukončení, který je na konci září. „V průbě-
hu bourání se vyskytly problémy s prašností v suchých dnech. Velmi 
důrazně jsem firmě připomínal nutnost kropení a stálého úklidu sil-
nic. Zaznamenal jsem dílčí stížnosti občanů, které jsme neprodleně 
řešili,“ řekl Necid. O zbourání bývalého domova důchodců rozhodlo 

zastupitelstvo poté, co dva na sobě nezávislé znalecké posudky určily 
havarijní stav stropů budovy, původně určené pro kancelářský provoz. 
První posudek měl k dispozici krajský úřad a na jeho základě nejprve 
rozhodl o stavbě zbrusu nové budovy za městem. Druhý pak vznikl 
kvůli záměru radnice využít opuštěnou budovu pro své účely. „Uká-
zalo se, že oprava stropů byla finančně neúnosná. Nenašel se navíc 
žádný investor, který by o budovu měl seriozní záměr. Demolice byla 
jediným řešením,“ popsal starosta Necid.  Bourání přišlo na 3,9 mi-
lionů korun, třetinu z této částky městu uhradí formou dotace kraj. 
O budoucnosti pozemku rozhodnou zastupitelé v budoucnu. „Je to 
dobré místo v centru města a rozhodnutí o jeho využití přesahuje jed-
no volební období. Proto se vážně zabývám plánem vypsat na tento 
záměr architektonickou soutěž. Mně osobně by se nejvíc ze všeho líbil 
malý městský park, ale bude samozřejmě především záležet na dohodě 
zastupitelů,“ uzavřel starosta Text: měú, foto: Martina Strnadová

Chatovali o chodnících, silnicích i kamionech
Proběhl první poprázdninový a celkově devátý chat se starostou 
Velkého Meziříčí Radovanem Necidem. Zájemci psali svoje dotazy 
na webových stránkách města ve čtvrtek třináctého září a starosta 
jim v ten den odpoledne hodinu odpovídal.

Co občany města nejvíc zajímá či tíží? Nejenom pro tentokrát se hlav-
ním tématem stala doprava ve městě. Lidé se ptali na opravy chodníků 
a silnic, plánovanou výstavbu nových komunikací tam, kde je zeleň či 
zákazové značky pro kamiony. Hned první dotaz směřoval na opravu 
chodníku na Vrchovecké (viz foto na straně 4), kde je již po výstav-
bě kanalizace nově vyasfaltovaná silnice. „Váš podnět není ojedinělý. 
Nový chodník od zimního stadionu po lávku přes řeku postavit chce-
me, záleží jen na financích. Projekt je hotový, rozpočet této stavby je 
téměř 750 tisíc korun a na to zastupitelstvo peníze nevyčlenilo. Zbývá 
jediné, najít peníze v jiné kapitole, a nebo chodník postavit příští rok,“ 
uvedl Radovan Necid a přitom ujistil, že chodník v daném místě určitě 
bude. Další rozbitá komunikace obtěžuje nejenom obyvatele místní 
části Mostiště, ale všechny, kteří cestují do nemocnice sv. Zdislavy. Ti 

se dočkají opravy již letos. Podle starosty jsou kanalizace i vodovod 
na daném místě hotovy a termín pro opravu silnice je do konce listo-
padu. „Silnice k nemocnici je krajská. Pokoušíme se dohodnout s kraj-
skou správou silnic opravu povrchu v celé šíři, to znamená prakticky 
novou silnici. Předběžně nám to slíbili, ovšem podepsáno nic není,“ 
dodal ještě starosta.
Na setkáních občanů se starostou v  Jupiter clubu i při dalších příle-
žitostech se již mnohokrát diskutovalo o  tzv. malém obchvatu měs-
ta a napojení z parčíku za branou do bývalého areálu Svitu za řekou. 
Na stejné téma došlo i při chatování. Zda vyroste most přes řeku Ba-
linku spolu s  okružní křižovatkou na  Ostrůvku závisí na  plánované 
výstavbě Lidlu. Ale zda ten bude postaven, či nikoliv je stále nejisté, 
jak jsme ostatně již mnohokrát psali. Akce není záležitostí města. Zato 
malý obchvat je v územním plánu města již od roku 1996.
„Byl navržen zejména kvůli snížení hluku na Novosadech. Pokud si 
vzpomínám, územní plán tehdy prošel veřejnou diskuzí. Takovéto 
strategické záměry, budované desítky let, není možné měnit nějak jed-
noduše.  Pokračování na straně 4

Vláda vyhlásila prohibici
V kraji Vysočina nebylo prozatím hlášeno žádné úmrtí ani podezření 
na otravu nebezpečným metylakoholem, který se objevil v lahvích po 
celé České republice a má na svém kontě už přes dvacet obětí. V dů-
sledku této aféry s pančovaným alkoholem byla v ČR vyhlášena prohi-
bice. Policisté v Kraji Vysočina se proto o uplynulém víkendu zaměřili 
na kontroly objektů, kde se alkohol prodává. Podle policejní zprávy 
jich prověřili téměř 600 a do akce se zapojilo celkem 170 policistů. 
Některé provozovny byly kontrolovány opakovaně. Od čtvrtečního 
večera, kdy policisté začali kontrolovat nejdříve stánky a poté, co se 
zákaz prodeje alkoholu rozšířil plošně na úplný zákaz prodeje lihovin 
s vyšším obsahem alkoholu jak 20%, provedli až do úterního rána v 
celém kraji 2657 kontrol. O víkendu se pak zaměřili na mimořádné 
sportovní a kulturní akce, kde by mohlo hrozit, že organizátoři budou 
alkohol prodávat. „K žádnému zjištění, že by se tak stalo, ale nedošlo," 
uvedla tisková zpráva policie.
Podle posledních výsledků vyšetřovatelů jde s největší pravděpodob-
ností o fatální omyl pančující mafie, než o záměr. Obviněno bylo již 23 
lidí, dalším podezřelým je policie na stopě. Iva Horká
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Jupiter club (JC), s. r. o. Velké 
Meziříčí oslavuje v letošním 
roce 20. výročí svého vzniku. 

JC je kulturně společenská or-
ganizace, která provozuje svou 
činnost v  komplexu budov, jež 
vznikly sloučením několika 
středověkých domů. Z  průčelí 
jsou jednoznačně čitelné domy 
dva, přičemž i dům vlevo vznikl 
sloučením dalších středověkých 
domů, což dokládá zalomení 
fasády a  půdorysu. Dům vlevo 
(restaurace a sál) je dvoupatrový, 
s asymetricky umístěným průjez-
dem. Dispozice přízemí domu je 
hloubkový čtyřtrakt, v  přízemí 
zachovávající menší úseky rene-
sanční výsečové klenby. Obdob-
ně jsou zachovány renesanční 
klenby i v prvním patře. Evidenč-
ní listy památkového úřadu 
uvádí dobu vzniku kolem roku 
1560. Původně zde sídlil hostinec 
U Černého orla, ve druhé polovi-
ně 18. st. zde byly kanceláře kraj-
ského úřadu Jihlavského kraje, 
dalších 100 let sídlo pošty. V roce 
1926 objekt zakoupil místní So-
kol, který v první polovině 30. let 

20. století zrealizo-
val projekt přístavby 
„Sokolovna Velké 
Meziříčí“ (dnešní 
velký sál). Ve  2. pol. 
60. let 20. století pro-
běhla generální opra-
va sokolovny a  pří-
stavba galerie v  SZ 
části objektu. Z  pra-
vé strany v  řadové 
zástavbě navazuje 
dvoupatrová budova, 
která byla postavena 
po roce 1973 na mís-
tě historického domu 
č. p. 18. Vnější výraz 
této novostavby splňuje podmín-
ky zapojení do  historické okolní 
zástavby svým tříosým průčelím 
s kletovanou omítkou a s vykro-
jenou atikovou římsou. Historie 
kulturního zařízení sahá do roku 
1964, kdy vznikl Jednotný klub 
pracujících ROH Vysočina. 
V  roce 1985 vznikl Sdružený 
klub ROH Velké Meziříčí.  Dneš-
ní Jupiter club, s.r. o. vznikl v roce 
1992 (viz snímek vlevo) jako ná-
stupce SKP Vysočina a JKP, který 
byl začleněn pod organizaci Ka-

blo. Zakladatelem společnosti 
bylo město Velké Meziříčí, TJ 
Sokol a  OS Kovo Kablo Velké 
Meziříčí. V  současné době je 
stoprocentním vlastníkem spo-
lečnosti město, městská rada 
vykonává funkci valné hroma-
dy. 
Činnost JC je velmi rozmanitá 
a rozsáhlá. Ze statistického hle-
diska lze konstatovat, že do kul-
turního centra přišlo v průběhu 
dvaceti let cca 1,3 milionu ná-
vštěvníků. V  naší programové 

nabídce naleznete společenské 
a  kulturní akce – divadla, vý-
stavy, koncerty, plesy, festivaly. 
Z  tradičních akcí připomenu 
např. 4klíče k  velkomeziříč-
ské bráně, Evropský festival 
filozofie, adventní světýlka, 
vánoční koncert, Kruh přátel 
hudby, hudební festival Con-
centus Moraviae, charitativní 
ples a  další. Velkou podporu 
věnujeme našim zájmovým 
útvarům. Pod JC pracují velmi 
úspěšná Vlastivědná a  genea-

logická společnost, loutkoherecký 
soubor, Stetson, studentská diva-
delní uskupení A.I.D.S., Studna, 
Ikaros a  další. Jupiter club, s.r.o. 
je také vydavatelem týdeníku 
Velkomeziříčsko a  od  dubna le-
tošního roku provozuje restaura-
ci Jupiter.  Nedílnou součástí naší 
práce je také pronájem prostor. 
Zajišťujeme dle požadavků zá-
kazníků školení, semináře, kon-
gresy, konference, firemní akce, 
rauty, rodinné oslavy, svatby, 
pohřby atd. Současné požadavky 

a  trendy v  ob-
lasti pořádání 
kulturních 
i  společen-
ských akcí kla-
dou na společ-
nost specifické 
požadavky, 
které se nám 
stále s  většími 
obtížemi daří 

zajistit.  Střecha nad velkým sá-
lem má své již za  sebou a  přes 
dílčí opravy je stále náročnější 
zabránit zatékání vody na galerie 
i sál. Vlivem spodních vod a na-
rušené izolace máme problémy 
s  podlahou velkého sálu, vlní se 
a  je jen otázkou času kdy dojde 
k jejímu vzedmutí tak, že provoz 
sálu bude zcela eliminován. Proto 
JC dlouhodobě usiluje o  rekon-
strukci stávajících prostor, pře-
devším v části bývalé sokolovny, 
s  cílem vytvoření komplexního, 
kulturně společenského centra, 
které by napomohlo ke  zkvalit-
nění kulturně společenských, 
školících i  vzdělávacích služeb, 
umožnilo bezbariérový přístup, 
zajistilo vyšší kvalitu sanitárních 
a hygienických podmínek. 
Velmi jsme přivítali rozhodnutí 
a  podporu vedení města Velké 
Meziříčí zahájit ve  druhé po-
lovině roku 2013 rozsáhlou re-

konstrukci velkého sálu Jupiter 
clubu. Věříme, že se plánovaná 
realizace podaří a  organizovaná 
kultura, která oslaví v  roce 2014 
padesát let svého trvání, dostane 
ten nejkrásnější dárek, moderní 
multifunkční sál (viz studie na 
snímcích dole).
V  měsíci říjnu bychom vám 
velmi rádi přiblížili prostřed-
nictvím „Prezentační přehlídky 
činností JC“ naše aktivity, zamě-
řené především na spolupráci se 
zájmovými útvary a organizace-
mi, kterým JC zajišťuje zázemí 
i technickou podporu pro jejich 
činnost. Říjen bude plný diva-
delních i hudebních vystoupení, 
přednášek, na  které vás samo-
zřejmě co nejsrdečněji jménem 
všech zvu. Program naleznete 
v našem týdeníku, na webových 
stránkách i v KAM. 

Mgr. Milan Dufek, 
ředitel Jupiter clubu

1. Když zavzpomínáte na úplné 
začátky vašeho působení, jak to 
vypadalo v DDM, když jste po-
prvé překročila jeho práh?
Vzpomínám si velice dobře. 
Hlavní vchod do  budovy DDM 
byl tenkrát z  průjezdu, který 
propojuje školské zařízení s míst-
ním řeznictvím. Zrovna probíhal 
v prodejně příjem masných pro-
duktů, a  proto v  průjezdu stálo 
velké, dodavatelské auto. Zdolá-

vala jsem překážky s  úsměvem, 
našla hlavní vchod do  DDM 
a  položila si otázku. Je hlavní 
vchod budovy z  průjezdu pro 
děti a  další návštěvníky zaříze-
ní bezpečný? Jak jsem si tenkrát 
na  vlastní otázku odpověděla, 
znáte. Odpověď zná každý, kdo 
školské zařízení navštěvoval nebo 
navštěvuje. Osobně si vzpomí-
nám na tehdejší prostory budovy, 
materiální a  technické vybavení. 

Děkuji, že jsem měla možnost 
pokračovat a podílet se s týmem 
spolupracovníků na  dalším roz-
voji školského zařízení, ve  vý-
chovně-vzdělávacím procesu 
v dalších letech.
2. Jaké byly vaše osobní začátky 
v DDM?
Úžasné. Stále jsme něco rekon-
struovali, plánovali, realizova-
li. Celý život nerada přešlapuji 
z  místa na  místo, mám radost, 
když se může něco změnit k lep-
šímu. Ráda jsem se učila všemu 
novému, prospěšnému. Ráda 
jsem nové znalosti a  zkušenosti 
uváděla do praxe.
3. Kolik dětí a  lektorů měl 
DDM, kolik dětí a  pedagogic-
kých pracovníků má nyní, jaká 
je udržitelnost aktivit?
V  roce 1991 bylo v  pravidelné 
zájmové činnosti zaevidováno 
520 dětí pod vedením 82 exter-
ních a  interních pedagogických 
pracovníků. V  současné době je 
v  evidenci pravidelné zájmové 
činnosti 1150 dětí, mládeže a do-
spělých, kteří se vzdělávali v době 
svého volného času pod vedením 
36 externích a interních pedago-
gických pracovníků. Některé pra-
videlné aktivity se v  DDM udr-
žely dlouhá léta a musím říci, že 
i v současnosti se těší zájmu z řad 

příznivců. Jde o  aktivity, které 
nepodléhají módním trendům 
ve společnosti. 
Aktivity podléhající módnímu 
trendu ve  společnosti se těší zá-
jmu pouze několik málo roků 
a pak se nahrazují další požado-
vanou aktivitou z řad veřejnosti.
4. Co všechno se pod vaším ve-
dením změnilo, vybudovalo?
Bylo provedeno mnoho staveb-
ních prací v  budově, její rekon-
strukce, vybudovala se plynová 
kotelna, vznikly nové učební pro-
story, dílny. Materiální vybavení 
po  pedagogické, psychologické 
a  hygienické stránce se začalo 
prolínat a  v  současné době již 
má podnětný, příjemný ráz pro 
všechny zaměstnance a  návštěv-
níky školského zařízení. Změnily 
se formy zájmového vzdělávání, 
rozšířily se cílové skupiny klientů 
zájmového vzdělávání o  dospělé 
uchazeče, vznikla nadstandardní 
nabídka zájmového vzdělávání 
pro veřejnost. Umožnili jsme 
rovnost možností vzdělávání se 
v každém věku. Otevřeli jsme se 
veřejnosti, spolupracovali s  or-
ganizacemi, institucemi ve městě 
i v okolních obcích, získali práv-
ní subjektivitu, vznikli maskoti 
DDM. Různých změn, rekon-
strukcí budovy bylo opravdu 

mnoho a  nelze je zde všechny 
vyjmenovat.
5. Došlo k  velkým změnám, co 
se týče programové nabídky, 
které aktivity ubyly a naopak?
Programová nabídka je pestřej-
ší o  vzdělávací programy, akce 
na klíč, tábory, pobytové akce pro 
děti a seniory, příležitostné akce, 
metodickou a odbornou pomoc, 
výstavy, soutěže či kulturní pro-
gramy. Nabídka zájmového vzdě-
lávání byla dříve pouze pro děti 
ZŠ a studenty SŠ. Nyní je tomu ji-
nak. Děti mateřského věku a do-
spělí navštěvují zájmové vzdělá-
vání v DDM také. 
6. Co považujete za svůj největší 
osobní úspěch ve  vedení DDM 
za těch více jak dvacet let?
Úspěchů bylo hodně, ale neby-
ly to úspěchy jenom moje. Byly 
to úspěchy nás všech, všech za-
městnanců DDM, klientů, rodi-
čů, spolupořadatelů, sponzorů, 
účastníků, řemeslníků, úředníků, 
mediálních partnerů, podnikate-
lů, zástupců místních i  okolních 
škol, zřizovatele zařízení a mno-
ha dalších. Všem touto cestou 
z celého srdce děkuji.
7. Jaké byly z  vašeho pohledu 
děti tehdy a nyní? Zpozorovala 
jste nějakou změnu?
Často si kladu tuto otázku, ale 

vždy docházím ke  stejnému zá-
věru. Děti se prostě chovají jako 
děti. Jejich chování, jednání 
ovlivňuje daná společnost, rodi-
na, kamarádi, technika, módní 
trendy atd. Zadíváte-li se dítěti 
do  očí, usmějete se a  prohodíte 
nějaké pěkné slovíčko, tak zjis-
títe, že dítě je dítětem v  každé 
společnosti a  my dospělí máme 
možnost být jeho vzorem. To 
samé platí směrem k  mládeži, 
k  mladým lidem. Změna tam 
ale určitě je. Dle mého pohledu 
dnešní děti mají daleko větší vě-
domosti a  znalosti díky technic-
kým možnostem. Ale co opravdu 
znají málo, jsou klasické pohád-
kové bytosti, klasické pohádky – 
kde dobro vítězí nad zlem.

 Připravila: Iva Horká

PODĚKOVÁNÍ
Redakce týdeníku Velkomezi-
říčsko děkuje bývalé ředitelce 
DDM jak za rozhovor, kte-
rý našemu týdeníku formou 
emailu poskytla, ale také
za  dlouhodobou spolupráci.
Ing. Ivana Horká, šéfredaktor-

ka týdeníku Velkomeziříčsko

Jupiter club letos slaví dvacet let od svého vzniku

rozhovor s bývalou ředitelkou domu dětí a mládeže ve velkém meziříčí květoslavou koudelovou

Bývalou ředitelku DDM Velké Meziříčí K. Koudelovou 
přijalo vedení města a poděkovalo jí za působení ve 
funkci. Foto: Martina Strnadová

Budova před dvaceti lety. Foto: archiv 
Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Architektonická studie víceúčelového sálu Jupiter clubu - vlevo venkovní pohled 
zezadu a od západu, vpravo interiér nového sálu. Ilustrační foto: ateliér WIK
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Chatovali o chodnících, silnicích...
Pokračování ze strany 2
Na druhou stranu se diskuzi na toto 
téma nijak nebráním,“ vysvět-
lil Necid tazatelce, které se stejně 
jako mnohým dalším nelíbí, že by 
obchvat zasáhl do  zeleně parku 
Čechovy sady. Dle odhadu by měl 
skutečně zasáhnout asi pět procent 
celkové plochy parku, přičemž se 
předpokládá vykácení asi třice-
ti stromů v  jeho dolní části. To by 
ale mělo být nahrazeno novou vý-
sadbou. Stížnosti lidí na  kamiony, 
které stále víc komplikují provoz 

ve městě a snaha města, vypořádat 
se s tímto problémem – nejsou žád-
né novinky. Stejnému tématu se vě-
novaly i dvě zprávy v minulém čís-
le. Řešením by mohlo být například 
rozšíření mýta i  na  silnice II. tříd, 
stavby obchvatů, nebo zákazové 
značky pro kamiony... Asi ani jedno 
není ideální či snadno realizovatel-
né, snad až na  to poslední. „Chce-
me využít zkušeností ze sousedních 
zemí a  hlavně z  Plzeňského kraje. 
Jde o  jednoduchou značku zákazu 
vjezdu aut nad 18 tun s dodatkovou 

tabulkou výjimky pro dopravní ob-
sluhu. Značka by měla být umístěna 
před vjezdem do  obcí, kterých se 
zatížení kamiony kvůli objíždění 
dálnice týká,“ popsal Necid a dodal, 
že takovému řešení musí být naklo-
něny krajské orgány. „Jednal jsem 
o tom i s českými dopravci a shodli 
jsme se, že by to bylo nejrychlejší 
a nejjednodušší, co se dá s kamio-
ny u nás, anebo třeba v Měříně, či 
Stránecké Zhoři udělat,“ uzavřel 
starosta.

Text a foto: Martina Strnadová

Hosté si na zahájení oslav nasadili papírové čepičky, 
jaké nosil Večerníček. Foto: Iva Horká

Petr Ocelík z Prahy dokázal, že jeho řemeslo diváky 
stále táhne. Kouzlí již 20 let. Foto: Iva Horká

Kromě ukázky dravců, šermířské šou a dalších, se 
mohli přítomní svézt na koních. Foto: Iva Horká

Na oslavách nechyběl ani zpěvák Petr Bende. Nyní 
přijel ale poprvé s celou kapelou. Foto: Iva Horká

Fotogalerie z oslav šedesátého výročí založení dětského střediska březejc ― 14. 9. 2012

Nový strom zasadil ředitel Kociánky J. Podlucký 
s náměstkem z MPSV D. Kafkou. Foto: Iva Horká

Nejvíce účinkujících měl orchestr a sbor z místní 
umělecké školy. Foto: archiv redakce

Kulturní léto se osvědčilo, radnice bude v akci pokračovat
Starosta navíc dodal, že stejně tak je možné vylepšit i  ozvučení 
a osvětlení. Zkusíme najít nějaký grant, ze kterého bychom tyto věci 
financovali.“ Velkomeziříčské kulturní léto je akce, při které dala rad-
nice místním pořadatelům kulturních akcí na celý srpen k dispozici 
na zdejším náměstí pódium s elektřinou. Samotná náplň pak byla zce-
la v režii jednotlivých místních kapel, či pořadatelů. V centru města se 
tak vystřídala country muzika s dechovkou, promítaly se filmy, nebo 
vystoupily děti z místní umělecké školy (viz foto vlevo). 
„Je logické, že občas došlo k  nějakému organizačnímu šmodrchan-
ci, ale to k takovéto živelné akci i tak trochu patří. Na druhou stranu 
se nevyskytl žádný problém s  hlukem či bezpečností, a  to považuji 
za nejlepší zprávu z letošního nultého ročníku. Je třeba velmi nahlas 
poděkovat pracovníkům Jupiter clubu, kteří se akce ujali a pomohli 
z ní vytvořit něco vskutku výjimečného,“ doplnil starosta Necid. 
„Zpočátku jsem se k této akci stavěl skepticky, protože bylo velmi málo 
času na přípravu, propagaci a také nedostatek organizačních pracovní-
ků na zajištění akce,“ hodnotí kulturní akci ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek, „protože jsme pro období Velkomeziříčského léta měli již uza-

vřený plán dovolených. Po všech peripetiích však hodnotím zmíně-
nou akci jako zdařilou, která jistě obohatila život města o prázdninách 
a položila dobrý základ pro uspořádání dalšího ročníku.“ 
Podle Dufkových slov v průběhu srpna na náměstí vystoupilo devět 
hudebních uskupení a  uskutečnilo se jedno filmové promítání. Pře-
hlídka vyvrcholila tradiční soutěží Čtyři klíče k velkomeziříčské brá-
ně, ve které se v zábavných i sportovních disciplínách už léta utkávají 
družstva Velkého Meziříčí, Velké Bíteše, Měřína a Křižanova. 
„Akci zhlédlo půl druhé tisícovky diváků. Chtěl bych poděkovat všem 
účinkujícím, kteří by jistě přivítali krom možnosti vystoupit, přede-
vším větší technickou pomoc, například v  podobě ozvučení jejich 
produkce,“ dodal ředitel Jupiter clubu s tím, že s nápadem uspořádat 
tuto akci přišla městská rada, která chtěla také zpočátku zastřešit celou 
organizaci akce. Úvahy o  postavení dřevěného pódia, které by stálo 
na náměstí celé dva měsíce, vzaly za své, především z důvodu bezpeč-
nostních norem. V červnu byl vyzván k součinnosti Jupiter club, s. r. 
o., a postupně tak přešly všechny organizační záležitosti na jeho bedra.

Zprac.: Iva Horká

 Pokračování ze strany 1

Také vedoucí střediska M. Štěpánek se účastnil hry 
o Večerníčkovi. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

bohoslužby
Středa 19. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – o. Parajka. 
Čtvrtek 20. 9.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka, Mos-
tiště 18.00 mše sv. – o. Parajka. Pátek 21. 9.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, 
domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Parajka. Sobota 22. 9.: 7.00 mše 
sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 23. 9.: 7.30 mše sv. – 
o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše 
sv. – o. Prajka. Bory mše sv. – pátek 21. 9.: Dolní Bory 17.30 adorace 
nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. Parajka; neděle 23. 9. Horní Bory 
9.45 – o. Parajka.
Farní oznámení: Příležitost ke svátosti smíření a pokání v pátek 
14.00–15.30, adorace nejsvětější svátosti.
V sobotu v  19.30 bude 2. příprava na manželství. Rozvrh hodin na 
náboženství ve šk. r. 2012/13 najdete ve vývěskách a na internetových 
stránkách děkanství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti a děkuji 
za přípravu soutěže Toulky velkomeziříčským děkanstvím a za přípra-
vu dožínek a farního dne, dále za sbírku minulou neděli – 31.000 Kč. 
Zaplat’ Pán Bůh.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 23. 9. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM, více na  www.ac-vm.cz, Mgr.  František Kameník, e-mail: 
kamenikf@centrum.cz.

O přetvářce
Ostrůvek ve  Velkém Meziříčí byl 
o  víkendu 7.–9. 9. 2012 otevřen 
všem příznivcům teraristiky, ale 
také lidem, kteří se o  chov zví-
řat v  teráriích zajímají nebo si je 
jen chtěli prohlédnout. Přes 200 
návštěvníků se tu setkalo s  plazy, 
pavouky, různými druhy švábů 
a diskutovali s chovateli Martinem 
Maláčem a Jiřím Bajerem o proble-
matice chovu těchto živočichů.
Odvážlivci si mohli hady pohladit, 
podržet v rukách či si je dát kolem 
krku a vyfotit se s nimi ve fotokout-
ku „Džungle“. Pro mnohé sáhnout 
si na hada byl nevšední zážitek stej-
ně jako zjištění, že had není slizké 
zvíře, ale má příjemnou kůži. 
Výstavu zahájila Evropská noc pro 
netopýry, které se v pátek zúčastni-

lo na 30 lidí. Přivedla je sem zvěda-
vost dozvědět se více o této skupině 
savců, podívat se na živé netopýry 
a  vyzkoušet si práci s  echolokáto-
rem, který detekuje zvuky netopý-
rů. V průběhu soboty i neděle byla 
na Ostrůvku také možnost ochut-
nat nevšední pokrmy z  hmyzu 
– sarančata v  grilovacím koření, 
chléb z  moučných červů, perník 
zdobený cvrčky a  slané tyčinky 
s  drcenými červy. Pokrmy zaujaly 
nejen fajnšmekry z řad dospělých, 
ale také děti, které byly při ochutná-
ní mnohdy odvážnější.
Komu ochutnávka unikla, má 
možnost se s pokrmy z hmyzu se-
tkat také během Dnů zdraví, které 
se budou konat 3. a 4. října ve Vel-
kém Meziříčí.

Ostrůvek byl plný hadů, pavouků a další havěti

Text a foto -chal-

IV: Poslyšte, pane archiváři, tak 
mě napadá, představili jsme to 
naše RETROČTENÍ dostatečně?
Jistě, velká korespondenční sou-
těž, výprava do  dávné minulosti 
Velkého Meziříčí, klání v překla-
dech regionálních historických 
listin. Ale stačí to? Což tak rychlá 
slovní přestřelka? Krátká otázka, 
stručná odpověď. Souhlasíte?
MŠ: Určitě! Osvěty není nikdy 
dost, a  soutěž, která tu dosud 
nebyla, může u  potencionálních 
zájemců stále ještě vzbuzovat 
drobné pochyby. 
IV: Fajn. Tady je moje první otáz-
ka: Musí mít soutěžící nějaké his-
torické vzdělání?
MŠ: Historickou průpravu naše 
soutěž rozhodně nevyžaduje. Do-
bové souvislosti k ukázkám totiž 
napoví připojený komentář. Oče-
kával bych spíše chuť vyzkoušet si 

práci historiků a touhu dobrat se 
s pomocí krátké ukázky odpově-
di na  připojenou otázku. Starost 
mně spíš dělá, jak a kde si zájemci 
opatří všech pět zadání?
IV: Objeví je postupně týden 
co týden od  10. září do  8. října 
v městské knihovně, informačním 
centru i  Velkomeziříčsku. Také 
na  gymnáziu, v  hotelové škole, 
domově pro seni-
ory, nebo na půdě 
archivu či vlasti-
vědné a  genealogické společnos-
ti. Též na  www.knihovnavm.cz či 
www.obchodyvm.cz. Ptám se: Ja-
kého původu jsou soutěžní ukázky?
MŠ: Rád bych zdůraznil, že 
všechny mají bezprostřední vztah 
k  Velkému Meziříčí. Pocházejí  
z  rozmezí 15.–20. století a  jejich 
originály jsou uloženy ve  zdejší 
pobočce státního okresního ar-

chivu. Dobové archiválie určitě 
uvidíme během slavnostního 
vyhlašování výsledků, ale vědí 
soutěžící kdy, kam a jak výsledky 
svého snažení odevzdat?
IV: V  týdnu od  15. do  21. října 
do  městské knihovny nebo in-
formačního centra, a  to osobně 
či poštou. Očekáváme záplavu 
zalepených obálek, v  nichž vždy 

najdeme kar-
tičku se jmé-
nem, adresou, 

telefonem soutěžícího a zejména 
všech pět – klidně neúplných 
a  nedokonalých – přepisů úryv-
ků a odpovědí na otázky. Mimo-
chodem na  těchto dvou místech 
budou k  dispozici všechna již 
vyhlášená zadání po  celou dobu 
klání. A mě napadá:  Kdo vlastně 
vybere výherce?
MŠ: Odevzdané výsledky posou-

dí tříčlenná komise, kde kromě 
nás dvou zasedne ještě znalkyně 
zapálených duší a  předsedkyně 
zájmového sdružení amatérských 
badatelů, Helena Švecová. Vítě-
zové RETROČTENÍ by se pak 
měli dočkat i  nějakých hodnot-
ných cen, ne? 
IV: Dárkové poukazy na  nákup 
knih ve výši 2.000, 1.500 a 1.000 Kč 
předáme při společenském setkání 
v  knihovně 1. listopadu. Jistě při-
jdou vedle soutěžících také zástup-
ci mediálního partnera, kterým je 
Velkomeziříčsko, a  představitelé 
města, protože tato neobvyklá hra 
probíhá v  rámci grantového pro-
gramu Zdravé město. 
Povídali si: Martin Štindl, vedou-
cí pobočky SOkA Žďár nad Sáza-

vou, a Ivana Vaňková, ředitelka 
MěK Velké Meziříčí

(Více o retročtení na str. 6.)

retročtení

V  rámci Evropského roku aktiv-
ního stárnutí a mezigenerační so-

lidarity se 30. srpna 2012 uskuteč-
nilo setkání seniorů z domovů pro 

seniory a dětí z dětských domovů 
Kraje Vysočina ve  vzdělávacím 
středisku Chaloupky ve  Velkém 
Meziříčí.
Akce se zúčastnilo 14 seniorů 
ze šesti domovů pro seniory v 
Třebíči, Náměšti, Proseči Obo-
řiště, Ždírci, Havlíčkově Brodě 
a  Velkém Meziříčí, a  17 dětí ze 
tří dětských domovů v  Jemnici, 
Hrotovicích a Náměšti. Nejmlad-
ší Haničce byly tři roky a nejstarší 
účastnice Marie již oslavila 87. 
Pracovníci vzdělávacího střediska si 
pro všechny připravili pestrý a zají-
mavý program, jehož součástí bylo 
poznávání seniorů a dětí navzájem. 

V dopolední části si účastníci zahrá-
li bingo, další aktivitou bylo pozná-
vání předmětů z dob našich před-
ků, následovalo porovnání zážitků 
z  prázdnin seniorů před mnoha 
lety a v dnešní době. Na oběd odjeli 
účastníci do  Domova pro senio-
ry VM, který si zároveň prohlédli, 
a po polední přestávce následovala 
ruční výroba bylinkových mýdel. 
Někteří senioři i  děti napsali svůj 
zážitek, či životní příběh a všechny 
budou použity spolu s fotografiemi 
z  akce ve sborníku Střípky aneb 
Most mezi generacemi.

Mgr. Táňa Křížová, KrÚ Kraje 
Vysočina, foto: archiv Chaloupky 

Vytvářejí most mezi generacemi

Další města, která jsme spolu 
s  MUDr.  Jiřím Kašem navštívili 
v rámci získání informací o pro-
vozu krytého bazénu, byla Hlin-
sko v Čechách a Skuteč.
Získáváme informace o tom, kdo 
je majitelem zařízení, kdo provo-
zovatelem, v kterém roce byl uve-
den bazén do provozu, jaké byly 
investiční náklady, jaká je veli-
kost hlavního bazénu, velikost 
a  druh satelitů, jaká je nabídka 
služeb, roční provozní náklady, 
roční obrat, kdo dotuje event. de-
ficit apod.
Ředitelé sportovišť či správ-
ci bazénů jsou k  nám velmi 
milí, sdílní a  přátelští. Umožní 
nám fotodokumentaci, prove-
dou nás celým objektem a  ne-
věřícně kroutí hlavou nad tím, 

že v  našem městě máme tolik 
let problém bazén prosadit.
Vyjma Vyškova je provoz ba-
zénu všude dotován, řádově 
od dvou do osmi milionů korun 
ročně. A jak nám sdělili všichni 
svorně, je to služba občanům 
a  zkrátka na  všem se vydělávat 
nemůže...
Největší úděs jsme zažili ve měs-
tě Skuteč. Ředitel sportovišť 
Mgr.  Tomáš Kopecký se nám 
maximálně věnoval, objel s námi 
ve Skutči všechna jejich sportovi-
ště a ještě ukázal i zrekonstruova-
ný kulturní klub.
Vzhledem k  tomu, že město 
Skuteč má asi šest tisíc obyva-
tel, to co jsme viděli a  slyšeli, 
nám přišlo SKUTEČně nesku-
tečné.

Nová sportovní hala s  maximál-
ním sportovním vyžitím, vedle 
zimní stadion.
Krásný penzion pro seniory 
ve středu města a hned vedle krás-
ný krytý bazén, rozlehlé koupaliště 
s tobogánem a nakonec nově zre-
konstruovaný kulturní klub (roz-
lohou je budova rozsáhlejší než 
budova JC v našem městě). Rekon-
strukce stála 26 milionů korun!
Nová fasáda, okna, nové sály, 
technika.
Zajímavostí je podlaha v  klubu, 
pokud je sál určen k pořádaní ple-
sů, podlaha je rovná, pokud se vy-
užije k  promítání filmů, podlaha 
se nadzvedne do určitého sklonu.
Dle slov Mgr.  Kopeckého má 
na  těchto službách občanům 
velkou zásluhu jejich starosta, 

a  slovy pana magistra: „Politici 
chápou, že je to služba občanům, 
tak o  každoroční dotaci ani ne-
diskutují.“
Dospěla jsem k  názoru, že my, 
občané Velkého Meziříčí, jsme 
klamáni a v umělém strachu udr-
žováni, že na  nic nejsou peníze 
a na zbytečnosti, jako je krytý ba-
zén ve  městě, abychom konečně 
už zapomněli.
Vkrádá se mi otázka, proč měs-
to uvažuje o půjčce 100 milionů 
korun na  opravu Jupiter clubu, 
když ve Skutči postačilo milionů 
dvacet šest?
Z  takové horentní částky by se 
dalo jistě pořídit oboje, pokud se 
neuvažuje ovšem o  zlatých ko-
houtcích na toaletách.

Libuše Kotoučková

Skutečné ve Skutči, neskutečné ve Velkém Meziříčí

Cesta pohádkovým lesem byla pro nás, Zhořáky, po delší době premi-
érou. A moc nás těší, že hodně vydařenou! Děkujeme za to především 
hojné účasti převážně místních dětí.
Kdo se v sobotu 8. září vydal na procházku naším lesem, potkal se 
hned v úvodu s přátelským indiánem. Ten posílal všechny po stopách 
tajemného čarodějova učně a oblečené neoblečené královny Koloběž-
ky. Dále vedla cesta ke stanovištím středověkých lučištníků i novo-
dobých hasičů. U hajného Robátka bylo zapotřebí přesné mušky při 
střelbě ze vzduchovky. Vodník lákal děti na pentličky a lovení rybiček 
z rybníčku. Hlavně ti nejmenší se trochu báli při návštěvě Čerta a Káči, 
a proto z pekla rychle pospíchali k dědovi Vševědovi, aby ho poprosili 
o jeho tři zlaté vlasy. Ježibaba neuhlídala před větrem střechu svojí 
perníkové chaloupky, a tak ji děti za perníček pomohly opravit. Pak 
už jen zbývalo navléknout princezničce její poztrácené korále. A hurá 
zajezdit si na koníkovi – poděkování patří jezdecké stáji Granus. Pří-
jemnou tečkou na závěr bylo opékání klobásek na ohni. 

Sdružení Františky Stránecké, foto: archiv sdružení

Cestovali do pohádky

Bible na více místech varuje před přetvářkou. Je to však vůbec možné 
se nepřetvařovat? Neocitáme se běžně v situacích, kdy nám loajalita 
a  zásady slušného chování zabraňují projevit své rozhořčení? Zdvo-
řilost s sebou nutně nese kus určité přetvářky, když člověk neříká na-
hlas, co si myslí a co cítí. To je ovšem přetvářka takřka pozitivní, neboť 
se děje v určitém sebezapření, zmlknutí, na pomoc dobrému vztahu. 
Tento způsob loajálního mlčení by snad bylo lépe ani přetvářkou ne-
nazývat. Nejde tu totiž o pokrytectví na obranu sebe sama, ale spíše 
o zdvořilou vlídnost a vstřícnost. Že nám druzí hned nevynadají, když 
na nás mají vztek, to přece není zase tak špatné.
Existuje ovšem také přetvářka negativní, opravdová, pokrytecká. Do-
chází k ní tam, kde nám nejde o gentlemanství či loajalitu, ale o uhá-
jení vlastních pozic, o  zatemnění pravdy ve  vlastní prospěch, o  to, 
abychom vypadali lépe, než jací jsme. To je přetvářka, jak ji bohužel 
známe, to je pokrytectví – když tajíme své chyby a svá selhání a děláme 
se lepšími, když předstíráme vlastní dobrotu na úkor druhých, na úkor 
jejich důvěry či důvěřivosti. Takováto přetvářka je zlo, jehož je třeba se 
vyvarovat, od něhož je třeba se distancovat.
Někdy se říká, že největší překážkou a  největším pohoršením dneš-
ního křesťanství je rozdělení církví. Myslím, že tomu tak není. Mám 
za to, že největší překážkou a největším pohoršením dnešního křesťan-
ství je právě zbožné pokrytectví, náboženská přetvářka, a tedy z ní ply-
noucí nevěrohodnost. Na to je dnes společnost – a je to dobře – velmi 
citlivá, když církev „káže vodu a pije víno“, když církev má plná ústa 
nabádání, které si sama k srdci nebere. Zbožné pokrytectví, nábožen-
ská přetvářka po právu odpuzují. Moc si vážím těch, kteří žádnému 
pokrytectví nepropadli a poctivě mu vzdorují, stejně jako lidí zdvoři-
lých, vlídných a vstřícných. Pavel Janošík
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Evropský týden mobility ve Velkém Meziříčí
I v tomto roce nás čeká 11. ročník Evropského týdne mobility (16.–22. 
září). Evropská komise vyhlásila pro letošní rok téma „Pohyb správ-
ným směrem!“. 
Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má 
za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou do-
pravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních dru-
hů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme vidět, 
že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům 
a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má 
Evropský týden mobility pomoci. Nedílnou součástí tohoto projektu 
bude opět Evropský den bez aut (20. září). 
I v letošním roce se obyvatelé Velkého Meziříčí mohou opět těšit na 
bohatý program akcí, které pořádá město ve spolupráci s partnery.
Celý týden od 16. – 22. 9. 2012 bude probíhat:
▶ Soutěž Za skřítky do Balinského údolí
Žáci se sami nebo s rodiči vydají po připravené trase do Balinského 
údolí. Trasa bude vyznačena na mapě, která bude na ZŠ k rozebrání. 
Cestou budou plnit úkoly ze soutěžního lístku, který bude součástí 
mapy. (Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí)
▶ Výtvarná soutěž pro děti mateřských škol
„Mámo, táto, půjdem pěšky“ – Děti z mateřských škol se mohou při-
hlásit do výtvarné soutěže. Vybrané obrázky budou vystaveny ve vý-
lohách Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí a nejlepší z nich budou 
odměněny věcnými cenami. (Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí)
Středa 19. 9. 2012
▶ Soutěž Prodluž si život, buď aktivní
Soutěžní odpoledne pro žáky základních škol. Tato soutěž se usku-

teční ve velkém sále v Jupiter clubu Velké Meziříčí. Soutěžící utvo-
ří šestičlenná družstva dle kategorií: I. kategorie pro žáky 4. a 5. tř. 
(8.30–10.00), II. kategorie pro žáky 6. a 7. tř. (8.30–10.00). (Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí)
Čtvrtek 20. 9. 2012 
▶ Evropský den bez aut. Auta za koně – poníky
Kampaň zahájíme výměnou aut za dopravu šetřící naše ovzduší a pro-
středí. Poníci budou po celý den přepravovat děti po uzavřené komuni-
kaci u Mateřského centra: 8.30–12.00 hodin je akce určena pro předem 
pozvané mateřské školy; 15.00–17.00 hodin pro širokou veřejnost. Bě-
hem dne bude připravena tvůrčí dílna. (Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi Velké Meziříčí, Ostrůvek).
K účasti na celé akci byli přizváni tito partneři: Městská policie Velké
Meziříčí, Policie ČR, Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, Kopretina 
– centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, žáci a studenti škol ve 
městě, Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí, Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek a Město Velké Meziříčí.
O podpisu Charty 2012 – Evropský týden mobility probíhajícím ve 
dnech 16.–22. 9. 2012, rozhodla Rada města kladně na svém zasedání 
8. 8. 2012.
Ve čtvrtek 20. 9. 2012 bude uzavřena část centra města – komunikace 
Ostrůvek. 
Akce proběhne za finanční podpory Kraje Vysočina.                   -měú-

evropský týden mobility 16.–22. 9.

Jméno, příjmen, kontakt (tel., e-mail, adresa)
Mám zájem o účast v kurzu:
1. Angličtiny pro začátečníky, doba konání: 
a) dopoledne   b)odpoledne
2. Opakovacím kurzu němčiny
3. Internet a jeho využití
4. Základy ovládání PC

montáž žaluzie, role-
ty sítě, pvc, koberce.

caha tel.: 602 950 763.

DOSTUPNÉ PŮJČKY
www.solidnifinance.cz

tel.: 777 479 982

soutěž retročtení – 2. část 

ZADÁNÍ č. 2) korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro týden od 17. 9. 2012
Komentář k ukázce
Už posledně jsme ,,manévrováním" s nouzovou pamětní knihou na-
kročili cestu k 18. století a prostřednictvím dnešního textu v něm ještě 
chvíli zůstaneme. Opustíme však příležitosti slavnostní a svou pozor-
nost zaměříme spíše na dny všední, kdy městem, ležícím na důležité 
spojnici Brna s Jihlavou, plynul nepřetržitý proud cestujících osob, 
zvířat i věcí. Dobové formy jejich přepravy celkem názorně představí 
připojená ukázka. My pro úplnost historické představy dodejme, že 
mýto se ve Velkém Meziříčí vybíralo sice od ,,nepaměti", ale ve pro-
spěch městské pokladny až od poloviny 16. století kdy se zdejší pern-
štejnská vrchnost zbavila povinnosti péče o cesty (1531) a Meziříčští 
získali od krále Ferdinanda I. privilegium na vlastní myto ,,městské" 
(1557). Výše poplatků v ukázce pak respektuje další potvrzení tohoto 
privilegia Ferdinandem III. roku 1650. Příjmy z mýta sloužily nejen 
k udržování cest, ale v této době také k obnově 19 mostů! Není pro-
to divu, že zrušení privátních mýt Josefem II. znamenalo pro město 
značnou finanční újmu. Navzdory všemožným protestům panovník 
po roce 1782 ponechal ve Velkém Meziříčí pouze myto zemské.

Pravidla hry 
Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech 
od 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10. vždy 
nové zadání v městské knihovně, informač-
ním centru, ale také ve Velkomeziříčsku či 
na www.knihovnavm.cz. (Všechna před-
chozí zadání budou po celou dobu soutěže k 
dispozici v knihovně a informačním centru.)
Pokusí se o přepis označené části (vyjma to-
hoto zadání) do dnešní češtiny a odpověď 
na otázku. Odevzdá všech pět (i neúplných) 
řešení do městské knihovny nebo informač-
ního centra v týdnu mezi 15. a 21. 10., a to 
osobně nebo poštou (rozhoduje razítko na 
obálce). 
V zalepené obálce musí být ještě lístek se 
jménem, adresou a telefonem soutěžícího. 
Odborná porota vyhlásí 1. 11. při společen-
ském setkání všech zúčastněných výherce 
knižních poukazů v ceně 2.000 Kč, 1.500 Kč 
a 1.000 Kč.

MAS MOST Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí zahájí v říjnu 2012 cyklus 
systematických vzdělávacích kurzů určených především pro seniory. 
Kurzy pro seniory jsou speciálně vytvořeny tak, aby vyhovovaly vyšší 
věkové skupině. Cizí jazyk nebo ovládat počítač a internet se může 
člověk naučit v každém věku. Senioři se umí lépe soustředit a mohou 
věnovat více času na přípravu. Kurzy jsou také dobrou příležitostí po-
tkat se se svými vrstevníky. Cena nebude vysoká, bude propočtena dle 
počtu účastníků. V nabídce jsou:
☐ Výuka jazyků
1. Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky
Je pro vás připraven pilotní, 10hodinový kurz, který je určen pro se-
známení s angličtinou (tvorba jednoduchých vět se slovesem být a 
mít, osobní a přivlastňovací zájmena, podávání základních osobních 
informací a tvoření otázek na ně. Konverzace o rodině a přátelích, 
množné číslo, popisování lidí. Mluvení o sobě a svých každodenních 
činnostech, zálibách, koníčcích, zvycích atd.). Po tomto kurzu budete 
připraveni přihlásit se do navazujícího jazykového programu.
2. Opakovací 10hodinový kurz němčiny
Účastí v kurzu si můžete osvěžit vaše dosavadní znalosti, projít s lek-
torem základní gramatiku a jednoduchou konverzaci. Po tomto kurzu 
budete připraveni přihlásit se do navazujícího jazykového programu.
Kurz jazyků poskytuje možnost zapojit se všem, kteří nenašli odvahu 
začít se učit cizí jazyk ve veřejných kurzech, nebo neměli možnost ja-
zyk studovat. Právě pro tyto osoby je určen laskavý, nenáročný a levný 
kurz základů cizího jazyka. 
Výuka jazyků bude probíhat v mírnějším tempu, v hodinových úse-
cích, zatím bez učebnic, písemné podklady dostanete vždy před za-
hájením výuky.
☐ Obsluha PC, internet
1. Kurz „Internet a jeho využití“ – 10 hodin. Obsah kurzu:
Účastníci se naučí používat textové programy, psát a přijímat e-mailo-
vé zprávy a vyhledávat informace na internetu atd.
2. Základy ovládání PS – 10 hodin
Kurzy budou zahájeny – říjnu 2012, budou probíhat 1× týdně, termín 
bude upřesněn. Kurz angličtiny může probíhat jak v dopoledních, tak 
odpoledních hodinách, ostatní kurzy pouze v odpoledních (podvečer-
ních) hodinách. Cena kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků. Jazyko-
vé kurzy se budou konat v učebně Jupiter clubu Velké Meziříčí, u dalších 
kurzů bude místo včas oznámeno. Přihlaste se, v kurzech pro seniory se 
vzděláte a poznáte nové přátele. Přihlášky: do 5. 10. 2012, e-mailové 
adrese: mikroregion@atlas.cz,  tel.: 566 782 013,  731 112 713, nebo 
osobně v kanceláři Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Jupiter 
club (místnost vedle redakce Velkomeziříčska) v dopoledních hodi-
nách. Můžete rovněž vyplnit písemnou přihlášku a zaslat ji na adresu: 
MAS Most Vysočiny, Náměstí 17, Jupiter club, 594 01 Velké Meziříčí

►PRODÁVÁME
20TÝDENNÍ 
NOSNICE 
Hrbov 42
Tel.: 737 477 773

Lékárna v Třebíči 
přijme magistru/magistra do lékárny 
v Třebíči Borovině. Možno i na zkrácený úvazek, 

i bez atestace,  provoz bez víkendů, 
nástup možný ihned. Tel.:  774 415 640. 

▶ ▶

ZADÁNÍ č. 2

Soutěžní úkol

lze použít i další list papíru  zde odstřihnout

Přepište do dnešní češtiny první tři řádky ukázky.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Jaké dopravní prostředky podléhaly poplatkům městského mýta?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

Ukázka č. 2:

zápis do jazykových 
kurzů 24.–25. 9. 

14–17 h Mlýnská 6 
tel.: 776 644 460

Jazyková škola 
Honzík VM 

Vodoinstalace – topenářské, 
zednické... Rekonstrukce byt. 
jader, koupelen, vč. dodání ma-
teriálu. Tel.: 606 157 522.

PRÁCE I PŘI ZAMĚSTNÁNÍ
TEL.: 733 274 995

Kurzy hlavně pro seniory 

Korespondenční soutěž  RETROČTENÍ aneb Výprava do dávné mi-
nulosti Velkého Meziříčí, Městské knihovny Velké Meziříčí a Státního 
okresního archivu pracoviště Velké Meziříčí probíhá v rámci granto-

vého programu Zdravé město města Velké Meziříčí za mediální pod-
pory týdeníku Velkomeziříčsko.
1. ČÁST SOUTĚŽE - UKÁZKA – byla zveřejněna 12. 9. 2012

Obec Martinice vyhlašuje výběrové řízení 
na pronájem pohostinství v obci Martinice.

Zájemci mohou posílat svoje přihlášky na adresu: 
Obec Martinice, Martinice 52, 594 01 Velké Meziříčí

Pohostinství je k pronájmu od 1. října 2012

O₂ Jihlava 
přijme konzultanta
 pro stávající zákazníky.

Tel.: 606 067 500

PRÁCE–BRIGÁDA
nabízím info a možnost 

spolupráce v oblasti 
připravované 

DŮCHODOVÉ 
REFORMY

Možno i jako brigádu. 
Případná dlouhodobá 

spolupráce možná.
Info: po-ne 8-18 hodin

Tel.: 777 211 215

Otevíráme stylově 
– s vůní levandule  
3. 9. –13. 10. 2012

Firma Rose-M
Náměstí 84/8 

(stará pošta) Velké Meziříčí
nabízí 

☐ Šaty do tanečních
☐ Podzimní kabátky
☐ Bundy vel. 38-60

Z A K Á Z KO V É
 K R E J Č O VS T V Í

Vázání kytic na přání, zajiště-
ní květinových vazeb, balení 
dárků, pečení dekoračních 
perníčků, kurzy pro tvořivé, 
poradenství, kompletní sva-
tební servis od A do Z – to vše 
vám mohu nabídnout v nově 
otevřeném obchodě. Více in-
formací u Marie Markové,
obchod Komenského 3, VM
e-mail:mariekytka@seznam.cz
tel.: 604 275 457
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VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

Seznámení

Různé

klasické a harmonizační masáže 
(např. celá záda 250–300 Kč)

MASÁŽE – M. CINKOVÁ
Otínská 18, Měřín
tel.: 777 347 569

Areál  Kozlov
MOŽNOST PRONÁJMU 

BUDOV
Info: Otto Rybníček, Kozlov 17

Tel.: 566 543 464

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

hledá k dlouhodobému pronájmu

OBJEKT, KTERÝ UVAŽUJE VYUŽÍT 
JAKO PŘEKLADIŠTĚ ODPADŮ

Požadované parametry:
 ▶ Minimální rozměry objektu v metrech: délka 30 – 40, 
šířka 20, světlá výška 6

 ▶ Umístění objektu: Velké Meziříčí případně jeho okolí do 
vzdálenosti 10 km s dobrým komunikačním napojením 
a napojením na inženýrské sítě

Bližší informace podají:
Jiří Zachar – 566 781 080
Zdislava Oplatková – 566 781 083
Jiří Oulehla – 566 781 212
Antonín Šilhavý – 566 781 213

Korespondenční adresa:  
Město Velké Meziříčí, kancelář starosty, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

☐ Gramatika s českým
 lektorem 5×60 min.
☐ Konverzace s britským  

lektorem 5×60 min.
Termín: středa 15.30–16.30

Příjem přihlášek
do 21. září 2012

Kontakt: ECO Velké Meziříčí 
tel.: 602 325 108

e-mail: 
eco-prochazkova@seznam.cz

NOVINKA VE VÝUCE 
ANGLIČTINY

■ El. pečicí troubu vhodnou na 
sušení ovoce – 200 Kč. Dále pro-
dám litinový radiátor 5 čl., 50 ×15 
cm – 400 Kč. Dřevotřísku 5 ks 
220×140×2 cm – 50 Kč. Drenážní 
trubku 10 cm  – 4 Kč. Kamenino-
vou rouru novou sv. 20 cm×100 – 
120 Kč. Vzduchotlaková čerpadla 
na čerpání oleje, nafty, benzinu ze 
sudu – 300 Kč. Rotační el. sekačku 
na trávu, š. nože 30 cm – 600 Kč. 
Tel.: 566 522 741.
■ El. olejový radiátor,  220 V, 
2 000 W, tři stupně regulace + 
plynulá, stojí na kolečkách. Dále 
prodám obyčejné dětské kolo, 
pláště 32×4,00. Tel.: 608 204 557.
■ Štěňata křížence, matka krát-
kosrstá kolie, otec drsnosrstý je-
zevčík. Odběr koncem října, cena 
500 Kč na pokrytí očkování a od-
červení. Tel.: 775 363 633, Tasov.
■ Ford Focus Combi, 1.6 TDCi, 
80 kW, r. v. 2006, najeto 138 tis., 
stříbrná metalíza, servisní kniha, 
klimatizace, litá kola, rádio CD, 
hagusy, el. okna, zrcátka, 6× air-
bag, pravidelný servis, nové brz-
dy, olej, filtry, cena 127.000 Kč. 
Dohoda jistá. Tel.: 777 321 877.
■ Švajc kyslík acetylen – kom-
pletní, vše plné, hadice 50 m a  2 
sady komplet hořáků, dvoukolo-
vý vozík pod lahve. Dále prodám 
převodovku masivní 4rychlostní z
 čepela na malotraktor. Nové 2 po-
loosy Tatra 805. Tel.: 606 157 522.
■ Piáno, cena 10.000 Kč. Doho-
da možná. Tel.: 774 535 086.
■ Oblek pánský, černé barvy, 
velikost 48 (výška 182 cm), málo 
nošený. Původní cena 1.700 Kč, 
nyní 1.000 Kč. Tel.: 605 144 684.

■ Radiátory plechové, zánovní, 
bílé barvy – 3 ks. Dále prodám 
plastové samokrmítko pro prase. 
Cena dohodou. Tel.: 739 083 414.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Ma-
rabel, Belana, Adéla. Odběr asi 
od poloviny září. Tel.: 607 299 168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Brambory  Adéla. Cena 4,80 Kč/
kg. Tel.: 566 544 005, 723 411 357.
■ Brambory, 6 Kč/kg, růžové Ra-
dana–AB, červené Bella–B, žluté 
Marabel–B, Viktoria–BA, Jelly–B. 
Při větším odběru nad 150 kg za 
5kč/kg. Tel.: 777 552 144, e-mail: 
polickoseborov@seznam.cz
■ Válendu s úložným prostorem 
90×200 cm. Cena dohodou. Dále 
prodám dětské kolo Author Vl-
tima, červené, vhodné pro dívky 
8–11 let. Cena dohodou. 
Tel.: 737 170 994.
■ Pionýr Jawa 50–20, nové 
pneu, STK do 7. 8. 2013. Po-
jistka placená, pojízdný, vý-
borný stav. Tel.: 603 922 594.
■ Jídelní stůl ovál na jedné sou-
stružené noze 110×74 cm + 4 
židle. Zakázková práce, dřevo 
olše, krátce používané + 8 látko-
vých sedáků. Cena za vše 7.800 
Kč. Dále prodám konferenční 
stolek – obdélník, dýha, barva 
mahagon 120 × 56 cm, výška 51 
cm, na kolečkách, nahoře na dře-
věné desce ještě sklo. Cena 800 
Kč. Dvoukřídlá modřínová vrata, 
použitá, š. 2,5 m × v. 2 m, možno 
použít do garáže nebo kůlny. Cena 
dohodou, levně. Tel.: 728 790 016.
■ Túje na výsadbu živého plotu
výška nad 100 až 150 cm (Thuja 

Occidentalis), husté, 130 Kč/ks. 
Dále prodám Buxus – zimostráz, 
modříny a sazenice dubu (do 
lesa). Termín dodání: září, říjen. 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 888 283, 603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 
■ Jawu 50 Pionýr, typ 21 Sport, r. 
v. 1971, platný T. P., první majitel, 
tel.: 739 155 940.
■ Balíky slámy – malé. Tel.: 
566 544 005.
■ Na cirkulárku rám, motor, hří-
del  atd. Dále prodám obrazy od 
malíře  Cardy. Tel.: 608 495 522.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.
■ Učebnice:  Word, Excel 2003, 
s počítačem nejen k maturitě 1. 
díl (Navrátil); Technika admi-
nistrativy 1. – pro SŠ; Právo pro 
SŠ (R. Ryska); Ekonomie 2008 (J. 
Švarcová); Angličtina – (Hori-
zons 2 s CD (Oxford); Dějepis pro 
SOŠ; Dějiny lit. od středověku do 
poč. 19. st.; Literatura 19. a poč. 
20. st.; Přehled čs. literatury 20. st. 
(všechny  V. Prokop); Čítanka čs. 
a světové literatury pro 1. roč. SŠ; 
Matematika pro SOU 1. díl; Zbo-
žíznalství 1. díl pro SŠ. Volejte 
po 18. hodině – tel.: 737 607 148.

■ Kdo daruje či levně pro-
dá staré pánské jízdní kolo 
i nepojízdné? Tel. 739 094 327.
■ Staré věci z  2. světové  války, 
např. helmu, bajonet, opasek – 
výstroj, kabát, kalhoty a jiné oša-
cení, i poškozené, do sbírky. Tel.: 
733 585 091.
■ 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 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, sta-
ré fotografie vojáků, staré pivní 
lahve s nápisem atd., z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám garáž 21 m² pod 
Družstevní ulicí. Cena 
130.000 Kč. Tel.: 732 356 290.
■ 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, prostor-
ný balkón, zděnou koupelnu 
s vanou a samostatné WC. Celková 
plocha bytu bez garáže je 77,48 m2. 
Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel.: 776  798  182, 773  959  464.
■ Prodám byt ve Velké Bíteši 
U Stadionu, 2+1 v OV s plochou 

57 m² ve 2. patře, balkón a sklepní 
kóje. Dům je zateplený s novými 
plastovými okny. Cena 1,2 mil.  
Kč, RK nevolat. Tel.: 728 087 729.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Cena 900 tis. Kč (sleva možná). 
Tel.: 776 337 344.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 571 593.
■ Prodám RD 5+1 v Rudě, poze-
mek 679 m², 2 garáže, velmi hez-
ké místo. Cena 2,25 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné loka-
litě Velkého Meziříčí, 1.450 tis. 
Kč (dohoda možná). Výborná 
dostupnost na vlak, autobus, 
v blízkosti školka. Nedaleko je pří-
rodní oblast Balinské údolí vhod-
ná pro rekreaci. Možnost při-
koupení garáže. RK nevolat! Tel.: 
775 273 725.

■ Pronajmu nový byt 2+kk (74 m²) 
od 1. 10. na ul. Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu krásný byt 3+1, ul. 
Nad Tratí ve VM. Sklep, garáž, 
půda, skleník. Krásný výhled na 
Vel. Meziříčí. Nájem 7.000 Kč/mě-
síc + účet za elektřinu.  Volejte po 
18. hodině na tel.: 732 923 825.
■ Pronajmu byt 3+1 v panelo-
vém domě na ul. Poštovní. Ná-
jem 4.600 Kč + 3.000 Kč zálohy 
na energie. Tel.: 608 636 583.

■ Koťátka do dobrých rukou. 
Volejte večer. Tel.: 732 908 611. 
■ Starší nábytek za odvoz. Tel.: 
737 607 148 po 18. hodině.
■ Věnuji koťátka, naočkovaná, 
odčervená. 2 kocourci, 1 kočička.
Tel.: 602 550 931.
■ Koťátko. Kocourek je přítulný, 
nebojácný. Tel..: 605 182 943

■ Pomohu s matematikou stu-
dentům a žákům SŠ, VŠ, VOŠ a 
ZŠ, a to ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
734 599 064.
■ Nabízím doučování matema-
tiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší 
ročníky víceletých gymnázií. Cena 
100 Kč/hod. Tel.: 605 936 237.

■ Je mi 31 let a  hledám dívku 
k  seznámení. Samota je zlá. 
Jsem částečně invalidní důchod-
ce. Mám rád jízdu na kole, jsem 
nekuřák. Meziříčsko, Třebíč-
sko. Tel.: 732  441  727 (i  SMS).

prodám - koupím - vyměním

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Prodám

Pronajmu 
Kdo pronajme menší rodin-
ný dům ve  Velkém Meziříčí. 
Později s možností odkupu. Tel: 
725 778 999. 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6, p. Procházková 
tel.: 602 325 108, email: eco-prochazkova@seznam.cz

JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
Od října 2012 otevíráme jazykové kurzy pro začátečníky, 

pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.
Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem. 
V jednom kurzu max. 4–6 osob, preferujeme 

osobní přístup ke každému z účastníků. 
PŘÍJEM přihlášek do 21. září 2012 

na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

nabídka 
inzerce pro 
předvolební 

kampaŇ
k objednávce 

placené plošné 
inzerce do 

velkomeziříčska 
nabízíme 
otištění 

pr článku 
zdarma.

více na tel.: 
566 782 009 
739 100 979

e-mail: 
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz
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Blahopřání

společenská rubrika

Vzpomínky

Vzpomínka

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
18. 9. Velkomeziříčský fotograf Vilém Vilímek, přenáší ing. M. Fialka
25. 9. Spisovatelka Božena Němcová, pobyt v Polné, přednáší Jan Prchal
2. 10. Mlýny na Dolní Oslavě, přednáší Karel Stejskal
16. 10. Bosna a Černá Hora, přednáší ing. Ondřej Herzán
23. 10. Na kole po Kanadě, přednáší Stanislav Michal
30. 10. Kuba, přednáší ing. Jaroslav Pazdera

Přednášky vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti, o. s. při Jupiter clubu – září/říjen 

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol VM
přijme nové tanečníky a tanečnice 

www.kosatky.tym.cz, tel.: 739 470 248, Tomáš Vidlák 

Zapojte se do hodnocení soutěže Rozkvetlé město
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Rozkvetlé město. Do soutěže se mohli při-
hlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící ve 
Velkém Meziříčí.
Soutěží se ve dvou kategoriích:
•	 květinová	výzdoba	oken,	balkonů	a	lodžií,
•	 květinová	výzdoba	předzahrádky,	která	je	viditelná	z	ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech:
Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrádek
Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu města 
www.mestovm.cz
•	 hlasovat	bude	možné	do	úterý	25. září 2012 včetně
•	 hlasovat	bude	možné	pouze	jednou	z	jedné	IP	adresy,	a	to	přidě-	
 lením hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii
•	 u	jednotlivých	fotografií	bude	zobrazen	aktuální	počet	hlasů.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v každé kategorii spolu s předá-
ním cen proběhne ve čtvrtek 4. října 2012 v 16 hodin na malé scéně 
Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Květiny Šmak, Zahradnictví Flouma, Zahradnictví Molnár

-měú-

Soutěž Rozkvetlé město

Den dětí, matek nebo otců zná jistě každý. Kolik z nás ale někdy slyšelo 
o Mezinárodním dni seniorů? Tento svátek, týkající se našich dědečků 
a babiček, připadá na první říjnový den a ve světě se slaví již od roku 
1998. Protože v České republice žije kolem tří milionů obyvatel nad 55 
let věku, neměli bychom na ně zapomínat a popřát jim. Způsobů, jak 
den seniorů oslavit, je mnoho. Vnoučata mohou babičky a dědečky 
vzít do divadla, nebo je možné ho oslavit doma v kruhu rodinném 
s kávou a dobrým zákuskem. 
Další možností je ale maminky, tatínky, babičky a dědečky vzít 30. září 
na Masarykovo náměstí v Jihlavě, kde se uskuteční již druhý ročník 
Svátku seniorů. Program, začínající v jednu odpoledne, přítomným 
zpestří například Eva Pilarová, Eva a Vašek, Naďa Urbánková a další. 
Více informací je možné nalézt na www.svateksenioru.cz                 -lp-Oznamujeme smutnou zprávu, 

že z našich řad odešel rodák z na-
šeho města, pan 

MUDr. Bohumil Ptáček.

Svou životní pouť zakončil v ne-
dožitých 70 letech dne 8. září 
2012.
Zemřel po delší nemoci v kruhu 
své rodiny v daleké Jihoafrické 
republice, která byla více než 20 
let jeho domovem.

Na vynikajícího odborníka, dobrého člověka, spolehlivého, veselého 
kamaráda a spolužáka nikdy nezapomeneme!
Čest jeho památce!

Za zdejší příbuzné: Mgr. Andrea Svobodová – neteř, rodina Vítkova
Za kamarády: Ing. Karel Sobotka, Václav Štipák

Dne 20. 9. 2012 se dožívá 65 let paní 

Heda Panáčková z Olší nad Oslavou. 

Zároveň 25. 11. 2012 oslaví s manželem 
40 let společného života.

Mnoho štěstí, pevné zdraví, spokojenost, boží požehnání a za vše díky.

 Rodina Hladíkova z Kadolce

❧Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.❧

Dne 23. září 2012 uplyne již 25 
let, co nás navždy opustila ma-
minka a babička, paní 

Ludmila Matulová 
z Dobré Vody.

Stále vpomíná syn a dcera 
s rodinami.

V těchto dnech se znovu spoju-
jeme kolem naší milované paní 
profesorky 

Marie Mezlíkové-Žákové 

(14. 8. 1917–20. 9. 2002) 
z Velkého Meziříčí, abychom si 
tak s úctou připomněli její obě-
tavou lásku, statečnost a vědomí, 
že víra v dobro, které kolem sebe 
celý život šířila, nezůstala zapo-
menuta. 

Otiskla se do mnoha duší, dodnes v nich probouzí radost, dává jim 
pocit jistoty, bezpečí a nikdy nekončící naděje.

S vděkem zůstává i A. Blahová

❧ Očím jsi odešel, v srdcích jsi 
zůstal...❧ 

Dne 21. 9. 2012 uplyne 6. smutné  
výročí úmrtí pana 

Stanislava Kazdy 
ze Stránecké Zhoře.

S láskou vzpomíná rodina.

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
ve středu 3. 10. 2012 od 8 do 17 hodin 

a ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 8 do 14 hodin.

pořádá 
SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

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

Dnes, 19. září 2012, vzpomíná-
me 5. smutné výročí úmrtí naše-
ho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, pana 

Stanislava Kudiovského 
z Rudy.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn  a dcery s rodinami.

Úplně nový program ZUMBA SENTAO – nový trend, který dostane 
do zumby i posilování (posilují se břišní svaly, nohy i ruce).
Myslíte si, že už vás nemůže nic zaskočit? Jste na omylu, zumba SEN-
TAO je spojení klasické zumby a cvičení na židličce. Skvěle se odre-
agujete a navíc pěkně posílíte problémové partie. Cvičení se židlemi, 
přičemž židle neslouží k pohodlnému sezení, ale jako posilovací ná-
stroj. Neváhejte a přijďte to vyzkoušet! Zumba je určená pro všechny 
bez ohledu na taneční zkušenosti, věk a kondici. Zumba vám dokáže, 
že cvičení může být zábavou. Každý čtvrtek, začíná se 18. října 2012       
18.30 – 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu od 14 let neomezeně.
Cvičení vede zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy AURA. 
S sebou si vezměte pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití,  ručník, 
dobrou náladu. Nabízíme: 
1) Předplatné –  6 lekcí – 300 Kč/50 Kč 1 lekce  (18. 10. , 25. 10, 1. 11., 
8. 11., 15. 11., 22. 11. a dále pokračování v lednu 2013)
2) Jednotlivé vstupy: 70 Kč/1 lekce
Nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Přihlášky tel.: 
566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.cz, tel. kontakt, nejpoz-
ději do 11. 10. 2012.                                                                                         -hs-

Zumba Sentao v Jupiteru

Máme za sebou letní zájezd do Olomouce a tento měsíc, tak jako 
každý rok, začneme moštovat vámi dovezené ovoce, pokud se 
urodilo. Začínáme v sobotu 22. 9. od 8 do 12 hodin na moštárně 
na Fajtově kopci a moštování bude pokračovat každou následující 
sobotu – jak v září tak i v říjnu. V případě dalších dotazů kontak-
tujte např. Martina Marka, tel.: 604 712 787.

 Za výbor ČZS Z. Nedopil 

Zahrádkáři slyšte... 
Moštování ovoce

Volnočasovka, o. s. – nabízíme zájmové kluby pro malé i dospělé, 
pravidelná činnost probíhá převážně v odpoledních a večerních hodi-
nách, jedenkrát týdně v měsících říjen až květen (výjimkou jsou pouze 
Počítač pro vás, kde probíhá výuka říjen až duben). Celkový rozsah 
výuky činní cca 37 hodin. Další info včetně ceníku klubů naleznete na 
www.volnocasovka.cz, na tel.: 728 826 123 nebo osobně v našem sídle 
každý všední den 9–11 a 14–16 hodin, adresa: Poříčí 1256/11 VM, bý-
valé fitcentrum na poliklinice.                                                                       -pb-

uzávěrka společenské rubriky – pátek ve 12 hodin
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divadla

● úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech; hrají: Josef Dvořák, Marké-
ta Hrubešová, Rostislav Trtík a další ● říjen 2012 – Smrtelná vražda; 
hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný ● úterý 9. 
října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění; hrají: Daniela Kolářová, Mi-
lan Lasica ● středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny; hrají: Tereza 
Kostková, Aleš Háma ● neděle 18. listopadu 2012 – Vražda
Cena permanentky 1.000 Kč a  900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke  každé zakoupené permanentce získáte poukázku na  dvacetipro-
centní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter. 
Prodej: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001)

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej abonentek nové sezony.  Cena přenosné abonentky je 
590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a studenty 350 Kč a zahrnuje vstup-
né na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako dárek k abonent-
ce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu v restauraci Jupiter, 
prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abonenty je připraven 
šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.
Více informací a podrobný přehled koncertů na www.jupiterclub.cz 
nebo na tel.: 566 782 004 (005, 001), 739 000 071.
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Čtvrtek 11. 10. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Petr Malásek & František Kop Quartet – Klasika potkává další žánry
Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska jdoucí v jeho šlépě-
jích, pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé, Marty Kubišové a Jaroslava 
Svěceného se představí s František Kop Quartetem s širokým hudeb-
ním záběrem. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka
▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Dechové kvinteto Belfianto Quintet
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Sólo pro Jaromíra Zámečníka
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání Shadow Quartet & Hudební show

koncerty výstavy

uvede ochotnický divadelní soubor Budišov a Jupiter club, nová úpra-
va Jiřího Baldy.
Sobota 22. 9. 2012 v  18 hodin ve  velkém sále JC. Vstupné: 80 Kč 
v předprodeji, 100 Kč na místě, prodej vstupenek na program. odděle-
ní Jupiter clubu, tel.: 566 782 004. Změna programu vyhrazena.

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

na téma Zdravá výživa, kinosál Jupiter clubu, úterý 9. 10. v 16 hodin, 
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč. Prodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001, změna 
programu vyhrazena. 

zpívá Edita Adlerová, tančí Lola Karpenko, kostýmy 
připravil módní návrhář Osmany Laffita

pátek  5. 10. 2012, velký sál 
v 19.30 hodin, vstupné: v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč, rezervace a prodej na program. odděle-
ní JC (po–čt  8–16, pá 8–14) nebo na tel.: 566 782 004 
(001). Změna programu vyhrazena!

neděle 21. 10. 2012, kinosál Jupiter clubu v 19.30 hodin. Vstupné: 
předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. Rezervace a prodej na pro-
gram. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001) 

Taneční kurzy v Jupiter clubu jsou určeny především pro dospívající 
mládež ve věku od 16 let. Naučíte se zde nejen základům společenské-
ho tance, ale též pravidla společenského chování. 
Zahájení kurzu bude 17. 9. 2012, zakončení v prosinci 2012. Přihlásit 
se můžete do 14. 9. 2012 na program. oddělení Jupiter clubu. V rámci 
výuky proběhe 11 lekcí – 1× v týdnu (vždy v pondělí), Ples v bílém, 
závěrečná Barevná prodloužená.
Více na www.jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004  

taneční kurzy v jupiter clubu

Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé všech věkových kategorií. 
Nabízíme výuku standardních, klasických, moderních a latino-páro-
vých tanců pod vedením lektorky Vlasty Buryanové z Taneční školy 
STARLET Brno. Začínáme 8. 10. 2012 ve 21 hodin, končíme 26. 11. 
2012, v případě zájmu pokračujeme v kurzu pro pokročilé od ledna 
2013. Uzávěrka přihlášek 5. 10. 2012. Kurzovné 1.600 Kč/taneční pár.  
Přihlášky přijímá a informace poskytuje program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.cz.

Kurz pro dospělé – pokročilí i začátečníci

Kurzy pro školy

Kurz keramiky 
v Jupiter clubu

Pod vedením Hanky Cejpkové proběhne v Jupiter clubu opět kurz 
keramiky. Zahrnuje 16 lekcí, (lekce – 2 vyučovací hodiny), zahájení 
kurzu bude 4. 10. 2012, ukončení 31. 1. 2013, probíhá v keramic-
ké dílně v JC (suterén), cena zahrnuje materiál (2 balíky hrnčířské 
hlíny na osobu, výpal keramiky), kurz probíhá vždy ve čtvrtek cca 
v 16 hodin,při větším početu zájemců se uskuteční 2 kurzy (tj. první 
15.00 – 16.30 hodin, druhý 17.00 – 18.30 hodin).
Seznámíte se s různými technikami – modelování a výroba dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. Přihlášky na 
tel.: 566 782 004 – 5, programové oddělení Jupiter clubu, uzávěrka 
přihlášek 1. 10. 2012. www.jupiterclub.cz

Úterý 25. září 2012, velký sál JC, 19.30 hodin – S Pydlou v zádech
Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legen-
dární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel. 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Španělský večer s Carmen, flamencem 
a kostýmy Osmanyho Laffity

výstavní síň 
jupiter clubu

11.–27. 9. 2012
prac. dny 8–16  hodin

neděle 28. 10. 2012 
v 19.30 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu, vstupné: 
200 Kč, rezervace 
a prodej vstupenek na pro-
gramovém oddělení Jupi-
ter clubu, tel. 566 782 004, 
001 (po–čt 8.00–16.00, 
pá 8.00–14.00).

Tulák – opereta o třech dějstvích

kresby a fotografie 
miroslava mácy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
JARMILA DVOŘÁKOVÁ

PROZÁŘENÉ SLUNCEM
DO 3. 10. 2012  www.knihovnavm.cz

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí zve všechny malé diváky na 
pohádku s loutkami marionetami

SKÁKAVÁ PRINCEZNA.
Sobota 22. a 29. 9. 2012 v 15 hodin, malá scéna JC, 
vstupné 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (005), 
program. oddělení JC, po–čt v 8–16 hodin, 
v pá 8–14 hodin.
Skákavá princezna je veselá pohádka o třech dějstvích. 
Velkou úlohu zde má vypravěč, který celou pohádku dětem vyprá-
ví. Princezna je zakletá zlým čarodějem a princ se ji vypraví zachránit 
a jak to dopadne, přijďte se podívat. Pohádka je vhodná i pro menší děti.                                                                                   

Divadelní sezona 2012

Beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

Slade
26. 10. 2012 ve 20 hodin
Jupiter club Velké Meziříčí, 
vstupné: předprodej 590 Kč, 
na místě 650 Kč

Die Happy
2. 11. 2012 v Jupiter clubu 
Velké Meziříčí,
vstupné: předprodej 450 Kč, 
na místě 490 Kč
Předprodej 
Slade a Die Happy:
Jupiter club Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004, (005, 001); 
eM Moda, Vrchovecká 72, Velké 
Meziříčí, tel.: 564 409 319; Jihlava 
CA Ježek Drahomíra Šmerglová, 
Třebíč Top dovolená, spol. s r. o., 
Žďár nad Sázavou Cestovní agen-
tura Vysočina Tour, síť Ticket-
portal. www.jupiterclub.cz
www.ticketportal.cz

Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time

Koncert Josefa Zímy a Yvetty Simonové

DISCO s DJ BONDEM

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá 
ve středu  24. října 2012

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 11 do 15 let.

Vstupné:  40 Kč.
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Druhé kolo malé kopané začalo výhrou Lesáků
Liga veteránů
Tentokrát veteráni z  Křižanova 
dorazili a  změřili síly s  Lesáky 
VM.
Lesáci VM – SK FC Křižanov 5:0 
(2:0)
Branky a  střelci: všichni Lesá-
ci VM – 9.’ Valička Roman, 16.’ 
Chmelíček Zdeněk, 40.’ Vidlák 
František, 43.’ Valička Roman, 
45.’ Chmelíček Zdeněk. Bez ka-
ret. Rozhodčí: Radek Teplý.
Křižanovští dorazili v  počtu 5+1 
proti hojnému počtu hráčů sou-
peře. Hned od  začátku započal 
tlak sehraných Lesáků na  branku 
hostí. V  prvním poločase stříleli 
nadějně Vidlák a Valička, který se 
již v  9. minutě prosadil. Za  chvíli 
nastřelil tyč hbitý útočník Zbyněk 
Solař. Křižanov vyrážel do protiú-
toků, které obrana Lesáků úspěšně 
odrážela. Poločas uzavřel gólem 
Zdeněk Chmelíček. 2:0 pro Lesáky.
Druhý poločas se nesl v  podob-
ném duchu a  Lesáci zaslouženě 
vyhráli 5:0.
První remízu MKVM mají 
na starosti Senioři s Měřínem.
SG Měřín – Senioři VM 2:2 (0:1)
Branky a  střelci: SG Měřín – 34.’ 
Procházka Luboš. Senioři VM –22.’ 
Mucha Zdeněk, 29.’ Padalík Martin 
(vlastní), 32.’ Mucha Zdeněk. ŽK 
48.’ Horký Jaroslav (Senioři VM). 
Rozhodčí: Jakub Rosický.
Bojovný zápas mezi Měřínem 
a  Seniory VM, kteří si konečně 
zahráli první zápas MKVM, ne-
našel vítěze. Senioři se nenechali 

přehrát a do závěru utkání vedli 
o  jednu branku. Atraktivní duel 
srovnal devět minut před kon-
cem měřínský Luboš Procházka.
Liga veteránů MKVM
1. Stará garda Měřín 2 1 1 0 6:4 4
2. Lesáci VM 2 1 0 1 7:4 3
3. Senioři VM 1 0 1 0 2:2 1
4. SK FC Křižanov 1 0 0 1 0:5 0

Liga mužů
Retro Křižanov B má první body.
Pobřeží kocoviny – Retro Křiža-
nov B 3:5 (1:2)
Střelci a  karty: Pobřeží kocovi-
ny – 14.’ Rous Petr, 49.’ Chevalier 
Jiří, 50.’ Hrad Luboš. Křižanov – 
4.’ Milota Josef ml., 22.’ Štěpánek 
Patrik, 30.’ a 40.’ Šibor Lukáš, 48.’ 
Štěpánek Patrik. ŽK 50.’ Kaštan 
Pavel (Křižanov), 37.’ Žanda Mi-
lan (Pobřeží kocoviny). Sudí: Jan 
Řeháček.
Křižanov se oklepal z  prohry 
s  Kašpary a  přehrál Pobřeží ko-

coviny. Posílená sestava hostí 
sebevědomě bojovala proti hou-
ževnatému soupeři. Tým pozved-
la nedělní výhra a první vydřené 
body z velkého fotbalu. Tři body 
pro Retro Křižanov B.
Slza prodala zkušenosti a vyhrála 
nad Mostištěmi.
SK Mostiště – Slza VM 1:2 (0:2)
Střelci a karty: 9.’ a 23.’ Bíbr Ro-
man (Slza VM), 33.’ Vidlák Mi-
chal (SK Mostiště). Bez karet. 
Sudí: Jiří Pavlas. 
Fotbalovou parádu předved-
li domácí po  ose Buchta – Raus 
– Bíbr. Gólman vyhodil přesně 
na  rozběhnuté pravé křídlo Da-
niela Rause, který z  první vyslal 
křižnou přihrávku na  Romana 
Bíbra. Ten pohotově zpracoval 
a z druhého doteku vymetl šibe-
nici.
Slza našla střelce v  Romanu Bí-

brovi a  vyhrála. Mostiště sice 
v závěru snížily, ale Slza si první 
výhru pohlídala.
Woolloomooloo Bay kráčí po ví-
tězné vlně.
Woolloomooloo Bay – Kitty-
dogs United 7:1 (4:0)
Střelci a  karty: Kittydogs United – 
49.’ Mucha Ondřej. Woolloomoo-
loo Bay – 4.’, 10.’a 28.’ Durajka Ro-
man, 5.’ Vítek Jakub, 18.’ Vítek Jakub, 
34.’ Havlík Marek, 38.’ Linhart Mar-
tin. Bez karet. Sudí: Jaroslav Mátl.
Australani se po výhře nad Buka-
nýry v  prvním kole stali jedním 
z  favoritů na  titul. To potvrdili 
i  proti Kittydogs United, které 
s  přehledem přehráli. Utkání 
bylo odehráno v duchu fair play 
a  Kittydogs v  závěru zaslouženě 
vstřelili čestnou branku.
Flamengo vede tabulku.
Flamengo – The Lost Generati-
on 6:1 (1:0)
Střelci: Flamengo – 23.’ a 45.’ Nová-
ček Karel, 31.’ Votoupal Michal, 38.’ 
Ráček Hynek, 44.’ Kubec Jaroslav 
45.’ Nováček Karel. The Lost Ge-
neration – 36.’ Štěpina Zlatko. ŽK 
4.’ Fikr Jiří, 38.’ Pavlas Jiří, 40.’ Ma-
loušek Miloslav (všichni The Lost 
Generation). Sudí: Michael Polák.
Další aspirant na  titul, tým 
Flamengo, si pohrál s Lost Ge-
neration. Tým složený z  fotba-
lových nadějí předvádí nejen 
pohledný, ale i  účelný fotbal. 
Ztracená generace neměla šan-
ci, její nová akvizice Zlatko 
Štěpina sice snížil na  2:1 v  36. 

minutě, ale více toho již ne-
svedla.
Kašpaři VM udělili La Bucañeros 
lekci z produktivity.
La Bucañeros – Kašpaři VM 2:3 
(2:0)
Střelci: La Bucañeros – 2.’ Adam Po-
spíšil, 12.’ Bouček Michal. Kašpaři 
VM – 43.’ Žejšek Martin, 45.’ Stávek 
Tomáš, 48.’ Pokorný Martin. Bez ka-
ret. Sudí: Roman Myška.
Piráti začali odvážně a proti brání-
cím Kašparům byli v první půli jed-
noznačně lepším týmem. Jako prv-
ní se prosadil Adam Pospíšil, který 
se šikovnou kličkou zbavil obránce 
a přesně zakončil. Zanedlouho Mi-
chal Bouček přesprintoval svého 
strážce a překonal gólmana Kašpa-
rů Pokorného. Kašpaři ale zabrali 
a poločas dotáhli do „pouze“ dvou-
brankového přídělu. 
Po  pauze přišla změna. Bukanýři 
sice drželi balón na kopačkách, ale 
bez gólového efektu. Nepřesnou 
přihrávku obránce Bukanýrů za-
chytil napadající Žejšek, který se 
prosadil umnou šajtlí tváří v tvář 
brankáři domácích. Brejky Kašpa-
rů byly smrtící, což dokázal na-
vrátilec do sestavy Toman Stávek, 
když využil nedůrazného bránění 
a vymetl pavučinu svatyně Libora 
Smejkala ml. krásnou střelou zpo-
za vápna. Obrat dokonal Martin 
Pokorný, který byl na konci takřka 
dokonalého brejku Kašparů. Ten 
započal Tomáš Kypet houslička-
mi na vlastní polovině, obešel dva 
další „piráty“ a předložil Stávkovi, 

který do  uličky servíroval střelci. 
La Bucañeros nedokázali na  vý-
voj reagovat a zůstávají bez výhry 
i  přes snad 90procentní držení 
míče v tomto zápase.
Tabulka po 2. kole
1. Flamengo 2 2 0 0 10:1 6
2. Woolloomooloo Bay 2 2 0 0 11:4 6
3. Kašpaři VM 2 2 0 0 8:3 6
4. Pobřeží kocoviny 2 1 0 1 6:5 3
5. SK Mostiště 2 1 0 1 4:3 3
6. Retro Křižanov B 2 1 0 1 6:8 3
7. Slza VM 2 1 0 1 2:5 3
8. La Bucañeros 2 0 0 2 5:7 0
9. Kittydogs United 2 0 0 2 2:10 0
10. The Lost Generation 2 0 0 2 1:9 0

Třetí kola ligy veteránů MKVM 
i  ligy mužů odehrána po  uzá-
věrce vydání, výsledky najdete 
na www.mkvm.cz.

Statistiky z utkání, soupisky, foto-
grafie, profily týmů a další nalez-
nete na www.mkvm.cz
Brzy bude na  našich webových 
stránkách spuštěna fotogalerie 
a  videogalerie, za  což děkujeme 
fotografce Jitce Plašilové a  ka-
meramanům z iTVM.
Současně by se do  naší družiny 
hodili nadšenci, kteří by sepiso-
vali reporty z  utkání a  pomohli 
nám s  administrací webových 
stránek tak, aby byly zveřejněny 
vždy aktuální informace, nebojte 
se ozvat na info@mkvm.cz.

Senioři VM vs. Stará garda Měřín. Foto: Jitka Plašilová

Veřejné bruslení
So 22. 9. 14.30–16.00
Ne 23. 9. 13.00–14.30
Pá 28. 9. 13.00–14.30
So 29. 9. 14.30–16.00
Ne 30. 9. 14.30–16.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Mladší dorost prohrál doma s Bohunicemi

Zveme vás na dohrávku utkání 
3. kola ve  čtvrtek 20. 9. (zítra) 
za 3. ZŠ Velké Meziříčí:
18.30 Kittydogs United – La 
Bucañeros a  taktéž 18.30 The 
Lost Generation – SK Mostiště 

MSD sk. D
FC VM – RSM Hodonín 2:0 
(2:0)
Střelci: 12. Simr, 44. Smejkal. 
Rozhodčí: Podaný, Polák, Sme-
kal. Sestava FC VM: Invald – Z. 
Mucha, Souček, Pokorný, Krejčí 
(81. Bouček) – Dufek (87. Vítek), 
Šimáček, Berka (65. Jaroš), Smej-
kal, Netrda – Simr, na lavičce 
Simandl, Kučera, Kozuň, trenér 
Smejkal. ŽK: Mucha Z., Smejkal 
– Švrček. Diváků: 182.
V dalším divizním utkání jsme 
nastoupili ve středu proti týmu 
z Hodonína. Byli to hosté, kteří 
vstoupili do utkání aktivněji a již 
v 1. a 3. minutě poslali dva nebez-
pečné centry do našeho vápna, 
se kterými si však naše obrana 
poradila. Hosté se prezentovali 

dobrým pohybem a pressingem, 
který našim hráčům na podmáče-
ném terénu zpočátku dělal nema-
lé problémy. Domácím se v úvodu 
utkání nedařila kombinační hra, 
a tak v 8. minutě opět zahrozili 
hosté, když se přímý kop Bar-
toňka odrazil na vápno a Roman 
Invald měl co dělat s prudkou 
střelou Poláka. Následující do-
rážka do sítě nebyla pro ofsajdové 
postavení uznána. Domácí se k 
prvnímu ohrožení hostující brány 
dostali ve 12. minutě po faulu na 
pronikajícího Jardu Dufka. Míč si 
postavil Miloš Netrda, jeho centr 
našel ve vápně Pavla Simra, a ten 
prokázal svoje střelecké schop-
nosti – 1:0. Ve 14. minutě se do-
stal ve vápně do šance Koryčánek, 
ale s jeho nepovedenou střelou 

si Roman Invald poradil. V dal-
ších minutách jsme byli svědky 
útočného fotbalu. Poté přišlo více 
nepřesností na obou stranách, a 
tak diváci viděli více soubojů než 
pohledných fotbalových akcí. Ve 
38. minutě si postavil míč Polák 
a tvrdou střelou z 25 metrů vy-
lekal nejen přítomné diváky, ale 
i naše hráče. Tečovaná střela jen 
těsně minula naši bránu. Ve 44. 
minutě poslal Miloš Netrda za 
obranu Pavla Simra, ale s jeho po-
hotovým zakončením si poradil 
dobře vyběhnuvší gólman Petráš. 
Následný rohový kop rozehrál 
Miloš Netrda a jeho centr poslal 
pohotovou dorážkou do sítě Eda 
Smejkal – 2:0.
Druhý poločas začali domácí hrá-
či náporem. Zlepšili pohyb bez 

míče, zpřesnili přihrávku a kom-
binaci. Šance měli Smejkal, Dufek 
i Simr. Hosté se dostali k zakonče-
ní v 55. minutě. Po nich opět naši 
Berka s Dufkem a znovu Smejkal, 
ale bezvýsledně. V 74. minutě si 
po faulu na pronikajícího Pav-
la Simra postavil míč na značku 
pokutového kopu Miloš Netrda, 
ale gólman Petráš jeho nevyda-
řenou střelu vyrazil. Také hosté 
se do poslední minuty snažili o 
zkorigování výsledku, ale naše po-
zorná obrana je již do nebezpeč-
ného zakončení nepustila. A tak 
po závěrečném hvizdu přesného 
rozhodčího Podaného vypukly na 
lavičce domácích oslavy z dalšího 
domácího divizního vítězství.
„Po nepovedeném prvním po-
ločase, kdy jsme kazili jedno-

duché přihrávky a chyběl nám 
důraz v osobních soubojích, se 
nám podařilo dvěma šťastnými 
zásahy první poločas vyhrát. 
Hosté byli v prvním poločase 
víc než důstojným soupeřem 
a možná jen kvůli svému mlá-
dí nedokázali zúročit některou 
ze svých šancí v gólové zakon-
čení. Druhý poločas byl z naší 
strany již o něčem jiném, kluci 
zpřesnili hru, přidali na důrazu 
v osobních soubojích a ukázali 
divákům několik pohledných 
fotbalových akcí – bohužel bez 
brankového vyjádření. Naše ví-
tězství bylo zasloužené, i když 
k naší hře v prvním poločase 
mám vážné výhrady,“ zhodnotil 
průběh i výsledek utkání trenér 
Smejkal st. 

Velmez na Tržišti zdolal Hodonín

-myn-

MSDD
Mladší dorost
FC VM – Tatran Brno Bohunice 
1:5 (1:1)
Střelci 3. min. Krčál – 60., 72., 
75. a 80. min. Burčík 4×, 34. min. 
Peška. Sestava: Kučera – Heto, 
Hamřík (50. min. Bartošek), 
Hlávka, Juda – Chalupa, Nevo-
ral, Liška O., Novotný (50. min. 
Hibš), Kurečka – Krčál (41. min. 
Liška P.).
Domácí na svém hřišti přiví-
tali velice silný tým z Bohunic. 
Tomuto faktu také přizpůsobili 
základní rozestavení, kdy na-
stoupili s pěti záložníky a jedním 
útočníkem. Cílem bylo zahustit 
střed hřiště tak, aby se soupeř 
nedostal ke kombinační hře. Tato 
taktika nesla své ovoce do 50. 

min. Navíc již ve 3. min. ve zna-
menité formě hrající Krčál vysti-
hl rozehrávku hostující obrany a 
otevřel skóre zápasu. Domácí po 
celý první poločas poctivě brá-
nili, včas přistupovali k soupeři 
a díky přehuštěnému prostoru 
před vlastním pokutovým úze-
mím hostující hráče nepouštěli 
do vážnějších šancí. Sami se však 
přes kvalitního soupeře dostali 
jen k chabým útočným výpadům. 
Převaha hostů pak vygradovala 
v závěru poločasu, kdy nejprve 
hostující hráč využil zaváhání 
trojčlenného středu zálohy, ne-
atakován proběhl až k vápnu, 
kde po obehrání obou stoperů s 
klidem rutinéra srovnal na 1:1. 
Hráči Bohunic pak mohli jít i do 
vedení, kdy v samotném závěru 

po rohu domácích šli do rychlé-
ho přečíslení. Nejprve nastřelili 
tyč a odražený míč pak z penalty 
skončil vysoko nad.
Druhý poločas byl pak hodně 
ovlivněn trojím nuceným střídá-
ním. Zejména absence výborně 
hrajícího Hamříka se na muž-

stvu znatelně podepsala. Když se 
k tomu přidaly hrubky, kterými 
domácí hráči doslova darovali tři 
ze čtyř branek, byl výsledný ob-
raz utkání celkem jednoznačný. 
Hosté si za předvedenou hru za-
slouženě odvezli tři body. 

-kli-, foto: archiv FC VM

Oddíl házené 
TJ 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 sportovní hale 
za Světlou.

 házená– nábor

Jsme hasičky z  Ořechova – Ro-
nova, které poprvé „přičichly“ 
k tomuto krásnému sportu v roce 
2006. Od  té doby se pravidelně 
zúčastňujeme soutěží v  našem 
okolí. V rámci propagace našeho 
sboru a snahy o výdělek na nové 
hasičské vybavení, jsme se roz-
hodly nafotit kalendář na  rok 
2013. Nutno podotknout, že tak, 
jak jsme „oblečené“ na těchto fot-
kách, nás cvičit neuvidíte. 
Cena kalendáře je 250 Kč + poš-
tovné a balné. Kalendář bude do-
stupný na začátku října 2012.
Závazné objednávky na  email: 
orechov-ronov-zeny@seznam.cz 
a nebo na číslo: 776 104 579 (for-
mou SMS pro zdokumentování 
adresy pro případné zasílání poš-
tou). 

Odběr kalendáře je možný 
i  osobně v  Ořechově-Ronově, 
ve Velké Bíteši nebo Velkém Me-
ziříčí (po předchozí domluvě). 

-sdh-, foto: Natalija Kapustejová

Hasičky vydaly kalendář

-bíl-
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hokejová příprava mládeže

Naši mladší dorostenci se na zá-
věr letní přípravy zúčastnili tur-
naje Vangl cup 2012 v Ivančicích. 
Turnaj se hrál systémem každý 
s každým 2 × 15 minut, za účasti 
šesti družstev.
V  prvním utkání jsme si pře-
kvapivě poradili s  prvoligovým 
družstvem Strakonic. Vydařil se 
nám vstup do utkání (5:0), kluci 
bojovali a hráli s nasazením, a to 
byl základ k  prvnímu vítězství 
na turnaji, i když soupeř v závěru 
mohutně dotahoval.
Ve  druhém utkání jsme na-
stoupili proti Prostějovu. Opět 
se nám vydařil vstup do utkání 
a  po  prvním poločase jsme si 
drželi dvoubrankový náskok. 
V  druhé půli nás soupeř za-
skočil svojí důraznou a  nepro-
pustnou obranou a  v  celkovém 
součtu jsme tak prohráli o  tři 
branky.

Ve  třetím utkání jsme narazili 
na  celkového vítěze turnaje, pr-
voligové Brno. Se soupeřem jsme 
dokázali držet krok pouze první 
poločas. Po změně stran se proje-
vila kvalita soupeře a zvítězil roz-
dílem třídy. Následovalo utkání 
proti domácím Ivančicím, se kte-
rými jsme si i přes „vlažný“ výkon 
snadno poradili. V  posledním 
utkání a zároveň v souboji o tře-
tí místo v  turnaji jsme se utkali 
s  družstvem Telnice. Ve  vyrov-
naném souboji, kdy se přelévalo 
skóre z  jedné strany na  druhou, 
byla v  koncovce šťastnější Tel-
nice, a  tak jsme zakončili turnaj 
na celkovém čtvrtém místě.
V posledním týdnu před sezonou 
družstvo dorostu čeká přípravné 
utkání s Novým Veselím a v  so-
botu 22. září nás již čeká, v  do-
mácím prostředí, první mistrov-
ské utkání s Napajedly.

Výsledky: 
TJ Sokol VM – HBC Strakonice 
13:11 (10:4), – Sokol II. Prostě-
jov 16:19 (10:8), – Handball KP 
Brno 13:30 (10:14), – HK Ivanči-
ce 13:9 (8:4), – TJ Sokol Telnice 
18:20 (10:10)
Tabulka turnaje
1. Brno 119:78 10
2. II. Prostějov 89:9 6
3. Telnice 87:93 4
4. V. Meziříčí 73:89 4
5. Strakonice 60:84 4
6. Ivančice 66:96 2
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Blaha Tomáš (24), Pavliš 
David (15), Janíček Martin (15), 
Fiala Martin (8), Lečbych Jan 
(4), Ambrož Michael (2), Stup-
ka Tomáš (2), Macoun Filip, 
Svoboda Filip, Frejlich Tomáš, 
Pažourek Tomáš, trenér Šidlo 
Ladislav.

-šid-, foto: Pavel Svoboda

Házenkáři zakončili přípravu turnajem

Mladší a starší žáci vstupují o ví-
kendu do soutěže. 
Výsledky přípravných utkání 
mládeže:
Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
6:3 (0:1, 0:1, 6:1)
Branky a asistence: 41. Štěpánek 
(Krejčová), 42. Krejčová (Kejda), 
43. Štěpánek (Kučera), 45. Bernat 
(Kejda), 55. Šilpoch (Kejda), 60. 
Štěpánek – Cizler (Černý), 29. 
Kučera (Černý), 56. Cizler. Sesta-
va HHK VM: Juda J. – Báňa D., 
Smažil, Štěpánek, Kučera – Tla-
pák, Burian L., Šilpoch D.–Ber-
nat, Krejčová, Kejda. Rozhodčí: 
Kavina–Rous, Maloušek. Vylou-
čení: 1:3, navíc Jambor (TECH) 
10 OT. Využití: 0:0, v  oslabení: 
0:1. Střely na  branku: 29:30. Di-
váci: 50.
Starší žáci
HHK VM – VSK Technika Brno 
4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky a asistence HHK: Úlovec, 
Řepa (Hedbábný), Hedbábný 

(Báňa M.), Pacal. Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Báňa M., 
Karásek, Janoušek – Kapusta O., 
Nevěčný, Dundálek – Pavelka, 
Úlovec, Pacal – Řepa, Hedbávný, 
Marková. Rozhodčí: Maloušek, 
Pekárek. Vyloučení: 7:4, využití: 
1:0. Střely na branku: 40:19. 
Mladší žáci
HHK VM – VSK Technika Brno 
6:7 (3:3, 1:2, 2:2)
Branky a asistence HHK: Dvořák 
(Barák), Bíbr (Juda M.), Poledna, 
Havliš, Broža (Barák), Bíbr (Juda 
M.). Sestava HHK: Pestr – Krč-
ma, Strádal, Broža, Ambrož, Šil-
poch M. – Zacha, Juda M., Bíbr 
– Poledna, Barák, Dvořák – Ka-
pusta L., Havliš, Třeštík. Rozhod-
čí: Maloušek, Pekárek. Vylouče-
ní: 5:3. Využití: 0:0, v  oslabení: 
1:1. Střely na branku: 34:37.
Program mládeže:
sobota 22. 9. 2012 HHK mladší 
žáci – HC Chotěboř v 9.30, starší 
žáci – HC Chotěboř v 11.30 (ZS 
VM) -hhk-

Fotbal žáci

SpSM jih
FC VM U13 – 1. FC Slovácko 
3:15
Branky: Burian, Pártl, Macek
FC VM U12 – 1. FC Slovácko 
12:12 (6:3)
Branky: 6× Ševčík, 2× Malata 
Mirek, Bačák, Benda, Franěk, 
Svoboda

-ves-

Zájemci, kteří by rádi 
začali hrát fotbal a jsou 
ročníků narození 2005 
a 2006, jsou srdečně 
zváni na naše tréninky. 

Ty jsou vždy v úterý 
a v pátek od 15.30 
na stadionu U Tržiště. 
Moc rádi vás přivítáme.

Fotbal – nábor

FK Humpolec – FC VM 1:1 (1:0)
Sestava: Bartošek – Heto, Ha-
mřík, Hlávka (70. min. Novotný), 
Hibš – Chalupa (45. min. Horký), 
Nevoral, Liška O., Kurečka (63. 
min. Ráček) – Liška P., Krčál. 
Branky: 72. min. Ráček.
První poločas měli více ze hry 
domácí. Díky agresivnímu na-
padání dostávali velkomeziříč-

ské hráče do úzkých. Z toho pak 
pramenily dvě totožné penalto-
vé situace. Nejprve v  7. min. 
Liška O. ztratil míč ve  středu 
zálohy, když se pak snažil Bar-
tošek hasit brejk do  otevřené 
obrany, zcela zbytečně faulo-
val ve  velkém vápně soupeře. 
Naštěstí následnou penaltu 
kryl. Bohužel ve  28. min. již 

z  pokutového kopu inkasoval. 
Situace to byla téměř totožná. 
Jen hráčské obsazení bylo jiné. 
Nepřesně přihrával Chalupa 
a zbrkle a zcela zbytečně faulo-
val Hamřík. V  závěru poloča-
su pak vystrčili růžky i  hosté, 
když svým napadáním dostali 
do  problému hostující obranu. 
Kurečka pak vystihl na  malém 

vápně přihrávku brankáři, ale 
těsně minul.
Celý druhý poločas byl ve  zna-
mení snahy velkomeziříčských 
hráčů o  vyrovnání. S  přibývají-
cím časem hráli vzadu na  čím 
dál větší riziko. Tím se soupeři 
otevíral prostor pro rychlé pro-
tiútoky do otevřené obrany. Vět-
šina těchto výpadů však končila 
před vápnem nebo náznakem 
nebezpečné situace. V  závěru se 
pak tlak hostů stupňoval a domá-
cí se jen bránili. Zasloužená od-
měna v podobě vstřelené branky 
přišla v  72. min., kdy Krčál vy-
sunul přihrávkou mezi stopery 
Ráčka, a  ten po  kličce branká-
ři skóroval do  prázdné branky. 
Hosté mohli nakonec strhnout 
vítězství na  svoji stranu. Jenže 
po  trestném kopu Ráčka a  hla-
vičce Novotného, která skončila 
brankou, hlavní rozhodčí viděl 
faul některého z útočících hráčů. 
Utkání tak skončilo spravedlivou 
remízou. 

Dorostenci se rozešli s Humpolcem smírně

-kli-, foto: archiv FC

Holánek přispěl k českému vítězství
Mezistátní utkání Česká republika – Ma-
ďarsko – Slovensko mužů a žen do 22 let
V  Hodoníně proběhlo v  sobotu 15. 9. 
mezistátní utkání reprezentačních týmů 
do 22 let. České výběry výrazně zvítězily 
v obou kategoriích.
Další reprezentační start absolvoval 
ve  steeplu (3 000 m překážek) Petr Ho-
lánek. Časem 9:22,29 přispěl čtyřmi 
body k vítězství reprezentačního výběru 
mužů.
Z výsledků:
Muži 3 000 m přek.
1. Áron Dani, Hungary, čas 09:09.53
2. Vid Zevnik, Slovenia, čas 09:14.20
3. Petr Holánek, Czech Rep., čas 09:22.29
4. Tomáš Edlman, Czech Rep., čas 09:25.23
5. Davorin Cimermančič, Slovenia, čas  
09:30.02
6. Gergő Hencz, Hungary, čas 09:50.36

-vill-, ilustrační foto: archiv redakce

Druhé kolo letního poháru ukázalo týmové rozdíly
Na  velkomeziříčském zimním 
stadionu proběhlo druhé kolo 
Letního poháru Šenku v podhra-
dí. Sehráno bylo o víkendu a uká-
zalo se, jaké jsou rozdíly mezi 
týmy městské hokejové ligy. 
H. Heřmanice – Ořechov Ronov 
4:4
Horký, Klapal, Kutílek, Mejzlík – 
Dvořák P., Kupka, Musil
Tabulka A skupiny:
1. Netín 7:4 2

2. Ořechov 4:4 1
3. H. Heřmanice 8:11 1
Benetice – Lavičky 13:1
Rygl 5, Konečný 2, Houzar 2, 
Krejčí 2, Doležal, Brabec – Ne-
věčný
Agromotor – Benetice 10:4 
Malý 3, Sobotka, Patricir 2, Stu-
dený 3, Fischer – Ježek, Krejčí, 
Houzar 2
Tabulka B skupiny:
1. Agromotor 10:4 2

2. Benetice 17:11 2
3. Lavičky 1:13 0
HC Lukáš – Radostín n. Osl. 
21:3
Studený 2, Malát 4, Pour 6, 
Novák 2, Vaněk 2, Vošmera, 
Lukáš, Matoušek, Beránek, 
Čejka – Vondrák, Kment, Ho-
šek
Tabulka C skupiny:
1. HC Lukáš 31:8 4
2. Sanborn 5:10 0

3. Radostín 3:21 0
Technické služby – Stránecká 
Zhoř 13:2
Chudoba T. 4, Chudoba P., Cha-
trný, Hlavnička, Heřman 3, To-
dorov, Horký A. 2 – Urbánek, 
Bartušek
Tabulka D skupiny:
1. Bory 9:2 2
2. Tech. služby 15:11 2
3. S. Zhoř 2:13 0

-rossi-

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Nové Město n. 
M. B 2582:2375 * 7:1
Baloun 438:441 Hlisnikovský
Starý  423:411 Macháčková
Lavický B. 447:380 Šebek
Kovač 415:354 Holeček
Lavický Ji. 428:395 Kořistka
Korydek 431:394 Hladík
Vstup do  sezony áčku vyšel, 
když porazilo tradičního soupeře 
z Nového Města o 207 kuželek.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – PSJ Jihlava C  
1606:1598 * 4:2
Mičková 405:385 Partlová
Kamenský 419:400 Souček
Fajmonová 365:394 Doubek
Mička 417:419 Švehlík
Béčko v  novém složení dokázalo 
porazit sestoupivší Jihlavu. 

Dvanáctý ročník velkomeziříčského turnaje dvojic o Pohár TJ Spartak, 
uskutečněný v  termínu 24. 8.–2. 9., prověřil připravenost kuželkářů 
před začátkem nového soutěžního ročníku. Turnaj je navíc zařazen 
do soutěžní série pěti kuželen Turné Vysočina.
Organizátoři přivítali na výborně připravené kuželně 73 dvojic z růz-
ných koutů naší republiky. Tradičně se turnaje zúčastňují ligoví hráči, 
což je předpokladem kvalitních výkonů. Je sice pravdou, že dosažené 
výkony nepřepisovaly tolikrát tabulky rekordů jako v loňském roce, ale 
rozhodně se bylo na co dívat. Skvělý výkon předvedla hráčka z Blanska 
Zdeňka Ševčíková, která porazila skvělých 507 kuželek. Bohužel, byla 
to jediná pětistovka letošního ročníku. Nejlepšího výkonu mužů dosá-
hl domácí hráč Zdeněk Kováč výkonem 487 kuželek.
Konečné výsledky turnaje: 1 Ševčíková, Lahodová (ČKD Blansko) 
výkon 990 (507 + 483) rekord kuželny ve  dvojici žen na  100 hs, 2. 
Dvořák, Vychodil (Sp. Trhové Sviny) – 930 (471 + 459), 3. Chalupa, 
Ludrovský (SCI Jihlava) – 927 (463 + 464). Umístění domácích hráčů: 
5. Souček, Uhlíř – 922 (486 + 436), 8. Mátl M., Baloun – 909 (471 + 
438), 9. Kováč, Starý – 905 (487 + 418), 28. Lavický B., Korydek – 853 
(443 + 410), 45. Mičková, Fajmonová – 832 (434 + 398), 49. Mátl J., 
Weiss – 819 (401 + 418), 53. Lavický J., Lavický Jos. – 810 (403 + 407), 
60. Lavický A., Lavický Fr. – 798 (411 + 387), 69. Mička, Trnka – 754 
(392 + 362). Více na webu oddílu www.kuzelky-vm.cz 

kuželky

-sta-

Kuželkáře prověřil turnaj

-bp-
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II. liga ženy
TJ Sokol VM – Sokol Karviná 
25:30 (11:14)
Domácí celek nastoupil opět ne-
kompletní, avšak oproti poháro-
vému duelu již ve  větším počtu. 
Do  podzimní druholigové premi-
éry „vlétl“ s  chutí a  bez respektu. 
Moderní rychlé a  přímočaré akce 
znamenaly již v  desáté minutě 
utkání pohodový pětigólový ná-
skok (6:1), na němž mělo největší 

zásluhu duo starších dorostenek 
Kratochvílová – Závišková. Nikdo 
z přítomných diváků by si po tako-
vém úvodu nevsadil na Severomo-
ravanky. 
Během 11.–18. minuty bylo však 
vše opačně. Náš celek kvůli přibý-
vajícím nepřesnostem začal ztrácet 
půdu pod nohama. Z  nasazené-
ho tempa hráčky vyvedlo zoufa-
lé zakončení křídelních hráček, 
útočná naivita a  s  tím související 

nevynucené chyby v  rozehrávce. 
To vše včetně neexistující spolu-
práce obrany s brankářkami vedlo 
k  tomu, že takticky hrající soupeř 
nejprve srovnal brankový poměr 
a následně úspěšnou střelbou přes 
naši děravou defenzivu postupně 
navyšoval brankový odstup (8:12, 
9:14). V  závěru prvního dějství 
a  na  začátku druhého poločasu 
se před domácím celkem naskyt-
la šance, když měl dvojnásobnou 

přesilovku. Pasivní defenzivou 
však nedokázal donutit Karvinské 
k  chybám a  v  podstatě se k  niče-
mu nedostal. Naopak soupeřky se 
„otřepaly“ a  z  naší obrany včetně 
brankářek udělaly „ementálský 
sýr“. Našim sice nelze ubrat snahu, 
leč nesmyslné obranné zákroky, 
po kterých následovaly sedmimet-
rové hody, příliš individuálně vede-
né útočné akce nemohly nijak vý-
razněji ohrozit v této fázi v pohodě 
hrající soupeřky, které získaly mís-
ty až devítigólový náskok (14:23, 
16:25). Z naší strany vedený souboj 
jako na  houpačce nabral v  závě-
rečné desetiminutovce na  drama-
tičnosti. Aktivnějším bráněním se 
podařilo dostávat karvinské spojky 
pod tlak, následné brejky do  ote-
vřené obrany znamenaly postupné 
snižování až na dvougólový rozdíl 
(20:27,  25:27). Škoda, že i  v  této 
fázi jalová koncovka zhatila mož-
nost „sáhnout“ si na bod. 
7m hody 3/2:9/9, vyloučení 2:3. 
Hrály: Hleba Inna, Babáčková 
Marcela, Zelníčková Marta – Kra-
tochvílová Monika (7/1), Neci-
dová Soňa, Svobodová Diana (2), 
Dvořáková Šárka (2), Fischerová 
Michaela (2), Chlubnová Jarosla-
va, Klusáčková Jana (2), Hladíko-
vá Denisa (3), Závišková Iva (7/1). 
Trenér ing. Tvarůžek.

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

šéfredaktorka ing. ivana horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. bc. martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.
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Domácí prohráli v divizním derby s Třebíčí

kdy a kam 
na Fotbal

Fotbalové výsledky

MSD sk. D
FC VM – HFK Třebíč 0:2 (0:1) 
Střelci: 37. Kostelecký, 75. Flori-
án. Rozhodčí: Možiš, Mikyska, 
Smekal. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Souček, Pokorný, 
Krejčí (25. Bouček) – Dufek, Ši-
máček, Berka (69. Jaroš), Smej-
kal, Netrda – Simr, na  lavičce 
Simandl, Kozuň, Vítek, trenér 
Smejkal. ŽK: Mucha Z. – Pod-
zemský, Čermák I., Havránek. 
ČK: 71. Souček. Diváků: 552.
Derby utkání přivedlo na  sta-
dion U Tržiště pěknou návštěvu. 
Do  utkání vstoupili lépe hosté. 
Naši hráči se v úvodu utkání hůře 
pohybovali, kazili jednoduché 
rozehrávky, a  tím umožňovali 
soupeři vytvořit si nebezpečné 
situace před naší bránou. Hned 
v úvodu přišly střely na naši 

bránu, ale náš gólman byl při-
praven. Postupně se nám dařilo 
úvodní nápor hostů otupit a hru 
vyrovnat. V 9. minutě se po ne-
odpískané ruce obránce Komín-
ka dostal za obranu Eda Smejkal 
a postupoval na  bránu středem 
hřiště. Na  hranici vápna při po-
kusu o  zakončení byl faulován, 
jeho pokus gólman Zrzavý vyra-
zil, ale zákrok obránce hostů byl 
nepotrestán. V 10. minutě se do-
stal do zakončení Pavel Simr, ale 
jeho pohotové zakončení obrana 
hostů zblokovala. V  16. minutě 
se dostal po závaru v našem po-
kutovém území k zakončení Svo-
boda, Roman Invald byl pozorný 
a s  jeho střelou si poradil. I Vel-
mez se snažil, ale zakončení Edy 
Smejkala gólman Zrzavý zachytil. 
Ve 25. minutě musel střídat zra-

něný Jarda Krejčí. Ve 27. minutě 
Roman Invald nezachytil centr 
na zadní tyč, ale tam ho zastou-
pil Zdeněk Mucha a  míč odvrá-
til na rohový kop. Ve 28. minutě 
poslal za  obranu hostí krásnou 
přihrávkou Michal Bouček Pavla 
Simra, ale tomu zabránil v zakon-
čení výborným zákrokem Zrzavý. 
Ve  37. minutě prošel po  křídle 
Čermák, nacentroval do  vápna 
a Kostelecký povedenou křížnou 
střelou nedal Romanovi Invaldo-
vi šanci 0:1. V závěru poločasu se 
naši hráči snažili o vyrovnání, ale 
větší šanci si přes pozorně bránící 
tým Třebíče nepřipravili.
V úvodu druhého poločasu jsme 
byli svědky snahy domácích 
o změnu vývoje utkání. Lépe jsme 
se pohybovali bez míče, zpřesnili 
přihrávku, ale do vyložené gólové 

šance jsme se nedostali. Pozorná 
obrana soupeře a rychlý přechod 
jeho hráčů do brejků nám nedo-
volovaly přitlačit ho k jeho vápnu. 
Po Boučkově střele nad se v  60. 
minutě dostal k zakončení hlavou 
Pavel Simr, ale gólman Zrzavý si 
s jeho střelou k tyči poradil, stej-

ně jako s následnou hlavičkou 
Muchy. V  71. minutě po  špatné 
zpětné přihrávce Honzy Šimáčka 
postupoval sám na  bránu Flori-
án, náš kapitán Milan Souček se 
snažil skluzem trefit míč, ale trefil 
jen nohy útočícího hráče a po ČK 
musel předčasně do  kabin. To 

byla voda na mlýn hostů. Zatáhli 
se do  pozorné obrany a  vyráželi 
k rychlým brejkům. Jeden se jim 
již v 75. minutě podařil zakončit 
Floriánem 0:2. I když se naši hrá-
či v závěru utkání snažili o změnu 
skóre a  pokus Jirky Jaroše v  77. 
minutě jen těsně minul pravou 
tyč, obrana hostů v  čele gólma-
nem Zrzavým ukázala, proč patří 
letos v divizi k nejlepším.
1. Líšeň 7 6 0 1 17:6 18
2. Vrchovina 7 5 2 0 14:4 17
3. Třebíč 7 5 2 0 10:3 17
4. Tasovice 7 4 0 3 9:8 12
5. Vikt. Otrokovice 7 3 1 3 12:9 10
6. Velké Meziříčí 7 3 1 3 9:10 10
7. Napajedla 7 2 3 2 12:9 9
8. DOSTA Bystrc 7 2 3 2 9:10 9
9. Polná 7 2 2 3 9:15 8
10. Bohunice 7 1 4 2 8:7 7
11. Vyškov 7 1 4 2 5:6 7
12. Pelhřimov 7 2 1 4 9:12 7
13. Bystřice n. P. 7 2 1 4 8:13 7
14. Spytihněv 7 2 1 4 8:16 7
15. Hodonín 7 2 0 5 8:10 6
16. Vracov 7 0 3 4 4:13 3

Diana Svobodová. Foto: Jaroslav Hugo

První gól v síti domácích. Foto: David Horký

-myn-

Meziříčští atleti startovali v evropské konkurenci
VII. ročník Evropských dět-
ských  atletických her
Od 11. do 12. 9. 2012 se Brno sta-
lo centrem dění evropských atle-
tických talentů. Letošní 7. ročník 
největšího žákovského závodu v Ev-
ropě (European Kids Athletics Ga-
mes) EKAG 2012 přilákal na  start 
téměř 1000 mladých talentů z  12 
států Evropy. Tyto závody se řadí 
mezi největší mítinky v Evropě.
Mladí atleti závodili ve  vybra-
ných disciplínách v  rámci svých 
ročníků 2001–1997. Slavnostní-
ho zahájení se zúčastnily olym-
pijská vítězka z  Londýna Mirka 
Knapková a  mistryně Evropy 
na 400 m Denisa Rosolová.

V rámci těchto her startovalo de-
vět velkomeziříčských atletů.
Z výsledků:

Žákyně r. 1998
Adéla Strnadová
13. místo 100 m přek. 17,59 s

Žákyně r. 1999
Agáta Uchytilová
13. místo míček 41,36 m
16. místo 60 m 8,83 s
Žáci r. 1999
Karel Sedláček
12. místo výška 138 cm
Žákyně r. 2000
Karolína Jelínková
8. místo 60 m 9,06 s
Eliška Běhounková
8. místo dálka 413 cm
9. místo míček 32,93 m
10. místo výška 128 cm
Žákyně 2001
Anna Leščenková
10. místo výška 119 cm

-vill-

Karolína Jelínková vítězí v rozběhu na 60 m. 
Foto: archiv atletiky TJ Sokol VM

23. září: 
SFK Vrchovina – muži A (16.00, 
odjezd autobusu 14.00)
Muži B – Ježek Rantířov (10.00)
22. září: Dorost starší – FK Blan-
sko (10.15), dorost mladší – FK 
Blansko (12.30)
19. září: Žáci starší U15 – FC Vy-
sočina Jihlava (15.00), žáci starší 
U14 – FC Vys. Jih. (16.45), žáci 
ml. U13 – FC Vys. Jih. (15.00), 
žáci ml. U12 – FC Vys. Jih. (16.45)

I. B třída mužů sk. B
Velká Bíteš B – Stařeč 3:0
Křižanov – Bystřice n. P. B 2:1
Hrotovice – Měřín 5:1
1. Hrotovice 6 6 0 0 25:3 18
2. Polná B 6 4 1 1 16:9 13
3. Bystřice n. P. B 6 4 1 1 14:9 13
4. Velká Bíteš B 6 4 0 2 14:13 12
5. Telč 6 3 0 3 15:11 9
6. Jakubov 6 3 0 3 10:11 9
7. Křižanov 6 2 2 2 8:8 8
8. Přibyslavice 6 2 1 3 6:8 7
9. Šebkovice 6 2 1 3 8:13 7
10. Stařeč 6 2 0 4 7:13 6
11. Rokytnice n. R. 6 2 0 4 7:15 6
12. Měřín 6 1 2 3 9:14 5
13. Studenec 6 1 1 4 8:11 4
14. Bohdalov 6 1 1 4 4:13 4

OP mužů II. třída
Rožná – Bory 4:2 (1:2)
Branky: Štěrba Jaroslav 3, Pátek 
Miloš – Pohl Jan, Švoma Pavel. 
Rozhodčí: Bula N., Mareš F.
Rad. Svratka – Moravec 6:0 (1:0)
Branky: Kříž Pavel 2, Havránek Ro-

man 2, Hudeček Ondřej, Dvořák 
Josef. Rozhodčí: Vévoda J., Mareš O.
Ujčov – Radostín 0:5 (0:2)
Branky: Promberger Jaroslav 2, 
Kozel Josef 2, Kovář Roman. Roz-
hodčí: Beneš J., Skryja S.
Rovečné – O. Bítýška 1:3 (1:1)
Branky: Doskočil Pavel - Navrátil 
Marek 2, Večeřa Petr. Rozhodčí: 
Myška R., Nebola J.
1. Nedvědice 6 5 1 0 15:6 16
2. Svratka 6 4 1 1 16:3 13
3. Hamry 6 4 1 1 22:10 13
4. Radostín 6 3 1 2 19:11 10
5. Moravec 6 3 1 2 14:13 10
6. O. Bítýška 6 3 1 2 13:15 10
7. Rozsochy B 6 2 3 1 10:9 9
8. Nová Ves B 6 3 0 3 18:22 9
9. Rožná 6 2 1 3 18:15 7
10. Bobrová 6 2 1 3 10:15 7
11. Ujčov 6 2 0 4 10:18 6
12. Bory 6 1 2 3 15:19 5
13. R. Svratka 6 1 1 4 11:16 4
14. Rovečné 6 0 0 6 3:22 0

Zdroj: www.fotbal.cz

Ženy zahájily soutěž neúspěšně

Sportovní hala za Světlou:
19. září: 18.00 osmifinále České-
ho poháru žen, HC Britterm Ve-
selí nad Moravou – Mistr Interli-
gy 2011/12, vítěz Českého poháru 
2009 a 2011, Mistr České republi-
ky 2005/6, 2008/9, 2010/11
22. září: 13.00 II. liga mladší do-
rostenci – Fatra Napajedla; 15.00 
II. liga muži – SHC Maloměřice; 
17.00 Divize kraje Vysočina muži 
B – Slavoj Třešť

kdy a kam 
na házenou

-záv-

V hokejové odvetě zvítězil Hum-
polec až po samostatných nájez-
dech. Diváci viděli v utkání pat-
náct branek.
TJ Jiskra Humpolec – HHK VM 
8:7 sn (2:2, 1:1, 4:4 – 1:0)
Branky a asistence: 6. Hřeben 
(Holec), 18. Hřeben (Zmrhal), 
36. Holec (Zmrhal), 43. Hřeben 
(Hynek), 46. Hynek, 48. Hřeben 
(Zour), 51. Dvořák (Hřeben), 
rozhodující nájezd Dvořák – 7. 
Nekvasil (Štěpánek), 8. Smejkal 
(Ambrož, Šoukal), 40. Novák 
(Štěpánek, Nekvasil), 43. Burian 

V. (Burian P, Krča), 51. Novák 
(Dusík, Nekvasil), 53. Novák 
(Štěpánek), 60. Novák (Nekva-
sil, Štěpánek). Sestava HHK 
VM: Štourač (Hladík) – Dusík, 
Hlouch, Ambrož, Krejčí, Kučera – 
Štěpánek, Nekvasil, Novák – Krča, 
Burian V., Burian P. – Nedoma, 
Smejkal, Šoukal. Vyloučení: 7:5. 
Využití: 2:0, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 39:29. Diváci: 23.
Program přípravy mužů: 
sobota 22. 9. 2012 HHK VM – 
HC Hlinsko v 17.30 hodin (ZS 
VM) -hhk-

Naši podlehli Humpolci


