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Setkání se starostou, tentokrát 
s vyhlášením soutěže a hostem
Zveme vás na  setkání občanů se 
starostou, tentokrát s vyhlášením 
soutěže a s hostem.
Dne 4. 10. 2012 v  16 hodin se 
uskuteční pravidelné setkání sta-
rosty  Radovana Necida s občany, 
které proběhne na loutkové scéně 
Jupiter clubu, s. r. o. 
V úvodu dojde k vyhlášení vítězů 

soutěže Rozkvetlé město a  poté 
bude beseda s hostem, ekologem 
Viktorem Třebickým na  téma 
Mobilita a  místní přeprava 
ve Velkém Meziříčí a Ekologická 
stopa Velkého Meziříčí a další.

-měú-

Upozornění 
občanům
Ve dnech 3.–4. 10. 2012 se budou 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí 
konat Dny zdraví. Z  důvodu je-
jich přípravy bude na  náměstí 
3. 10. 2012 od 2 hodin vyhrazen 
prostor parkoviště a  komunika-
ce od  budovy radnice směrem 
k  lipám, čímž se značně ome-

zí možnost parkování v  centru 
města. Náměstí bude průjezdné 
po  místní komunikaci na  horní 
straně (kolem Obecníku, po-
bočky ČSOB směrem ke  kostelu 
a dále do ul. Komenského). Tato 
přechodná úprava silničního 
provozu na  náměstí potrvá až 
do 4. 10. 2012 do 22 hodin.

Ing. Petr Dvořák, městská policie

Na náměstí bude omezen provoz Připravili jsme pro vás
Svatováclavské 
menu

v restauraci JUPITER 
od čtvrtka 27. 9. do soboty 29. 9. 

celé sváteční menu najdete na straně 7

Velké Meziříčí, coby zřizovatel 
Základní školy Oslavická, orga-
nizaci přispěje 230 tisíci koru-
nami z rozpočtu města na pro-
voz, konkrétně na mzdy učitelů. 
Rozhodli o tom zastupitelé měs-
ta na svém jednání 18. září.

Dvě stě třicet tisíc korun je zre-
dukovaná minimální částka, 
o kterou ředitelka školy Dagmar 
Suchá zastupitele požádala poté, 
co se na základě doporučení od-
boru školství rozhodla zapojit 
ještě více finančních prostředků 
z fondu odměn školy.
„Důvodem žádosti je celková 
mzdová politika ministerstva 

školství v  letošním roce, kvů-
li které se mnohé školy dostaly 
do  problémů s  nedostatkem fi-
nančních prostředků na  platy 
pedagogických pracovníků,“ 
informovala zastupitele vedou-
cí finančního odboru radnice 
Pavla Pólová a  dodala, že navíc 
v  květnu bylo oznámeno vázání 
mzdových prostředků, přičemž 
v současné době je již potvrzeno 
jejich krácení konkrétně o  2,15 
procent. Některé školy se s tímto 
nedostatkem vyrovnaly úsporný-
mi opatřeními v  rámci provozu, 
a  proto nepožadují žádné další 
peníze po  zřizovateli. Jiné i  přes 
úsporná opatření se státními 

mzdovými prostředky nevyšly, 
jako právě ZŠ Oslavická. Důvo-
dů, proč zrovna tato základní 
škola nemá na mzdy, je víc, při-
čemž některé sahají do  historie. 
Škola totiž dnes trpí i za některá 
dřívější rozhodnutí. Před hlaso-
váním o  příspěvku města škole 
se mezi zastupiteli rozpoutala 
velmi živá diskuze o  tom, zda 
mohla škola učinit víc pro to, aby 
nemusela město žádat o  peníze 
a  zda vůbec město má suplovat 
roli státu. 
„Škola je na  svých limitech, tam 
nepracuje jediný učitel navíc, 
z  mého pohledu paní ředitelka 
veškerá možná opatření přijala,“ 

vyjádřil svůj názor starosta Ra-
dovan Necid a dodal, „Oslavická 
měla kdysi 750 žáků a  tím, že 
jsme postavili trojku a  zaveleli, 
většina dětí odešla do nové ško-
ly. Potom si nový ředitel třetí 
základní školy přes rozhodnutí 
rady změnil kritéria tak, aby měl 
žáků ještě více. Následně nám 
stejnou věc udělal ředitel první 
základní školy, kde otevřel proti 
doporučení rady další první tří-
du, přestože jsme jich chtěli jen 
pět. To jsou jen střípky toho, co 
dvojku postihuje a  já osobně si 
myslím, že nemůžeme trestat 2. 
ZŠ dalšími opatřeními, protože je 
to podle mě nespravedlivé.“ Pro-

stor obhájit svoji žádost dostala 
i  ředitelka školy Dagmar Suchá. 
Podle ní základním předpokla-
dem pro to, aby škola měla co 
nejméně problémů a byla co nej-
více úspěšná, je to, aby co nejlépe 

spolupracovala se zřizovatelem. 
„A právě tuto spolupráci se zři-
zovatelem nejen v poslední době, 
ale také v  minulosti hodnotím 
velice dobře.  
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Velké Meziříčí vítá návštěvníky

Peníze pro učitele rozpoutaly diskuzi zastupitelů

Starostové obcí na silnici II/602 se setkají začátkem října ve Velkém 
Meziříčí, aby prodiskutovali možnost společného postupu pro-
ti kamionům, které kvůli mýtu zaplavují ulice jejich měst a  obcí. 
Informoval o tom starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid, který 
schůzku inicioval. 

„Zejména tranzitní kamiony, které objíždějí po  silnici 602 dálnici 
kvůli mýtu, jsou našim obyvatelům trnem v oku,“ řekl starosta Necid. 
Krajská silnice 602 totiž v úseku Jihlava – Brno vede paralelně s dálnicí 
D1 a umožňuje tak nákladním autům vyhnout se mýtným branám. 
„Subjektivně všichni vnímáme, že se počet kamionů v našich obcích 
zvýšil zejména poté, co stát mýto dvakrát v posledních 2 letech zdražil. 
Chceme mít ale ověřená fakta, ne jen pocity. Proto Velké Meziříčí zadá 
odborný výzkum frekvence dopravy, který umožní srovnání,“ uvedl 
Necid. Podle něj má tato situace několik řešení. „Absolutně nejhorší je 
rozšíření mýta na silnice nižších tříd. To by znamenalo nejen zdražení 
přepravovaného zboží, a tedy skrytou daň, ale zejména znevýhodnění 
místních dopravců proti konkurenci regionů, kde mýto nebude," vy-
světlil starosta. Dalším řešením je dynamické vážení kamionů, které 
zvažuje Plzeňský kraj. „Nejjednodušší a nejúčinnější je prostý zákaz 
vjezdu tranzitní dopravy do obcí tak, jak to zkouší obce v Plzeňském 
kraji. Tam se to osvědčilo, předpokládá to ale opravdové partnerství 
mezi obcemi a krajskou samosprávou. Proto se chceme s kolegy sta-
rosty bavit o společném postupu. Jednotlivě jsme na kraji dosud neu-
spěli, současné vedení to totiž nepovažuje za vážný problém, přestože 
kamiony ničí krajskou silnici. Věřím, že společné postupy a ověřená 
čísla z průzkumu dodají našim argumentům potřebnou váhu,“ uzavřel  
starosta.

Velké Meziříčí – Vítáme vás, 
Welcome, Willkommen. Tak vítá 
město své návštěvníky. Spolu s 
nimi u silnice přibyly i další tabu-
le, upozorňující na dohled kamer. 
Osazení komunikací tabulemi 
provedly technické služby za se-
dmdesát tisíc korun.
Tzv. vítací tabule jsou osazeny 
na všech čtyřech příjezdových 
směrech do Velkého Meziříčí, 
tedy na Jihlavské, na Karlově, na 
Vrchovecké i K Novému nádraží. 
V jednom směru hosty vítají, ve 
druhém se pak s nimi loučí. Jsou 
vytvořeny podle grafického ma-
nuálu města a umístěny tak, aby 
byly na viditelném místě a řidi-
čům nenarušovaly rozhled. 
Spíše těm nevítaným hostům 
jsou zase určeny žlutočerné ce-
dule informující o tom, že ve Vel-
kém Meziříčí je městský kamero-
vý dohlížecí systém.

Text a foto: Martina Strnadová

 Pokračování na straně 2

Plánují společný postup 
proti kamionům

–měú–Naše město navštívil velvyslanec
Velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela Victor Julián 
Hernández León navštívil ve dnech 18. a 19. září Velké Meziříčí. 
Starosta města Radovan Necid jej uvítal na radnici hned v úterý. 
Poté ambasadora čekal další program – návštěva Nemocnice sv. 
Zdislavy, odpolední beseda s občany města, ve středu pak totéž 
se studenty gymnázia a také setkání se zdejšími  podnikateli. Vše 
probíhalo v češtině, neboť Victor Julián Hernández León se náš 
jazyk učí již čtyřiadvacet let.

„Jsme rádi, že se ve  Velkém Meziříčí můžeme seznámit s  místními 
poměry i představiteli a hlavně nabízet to, co děláme po celé České re-
publice, tedy spolupráci v oblasti kultury. To proto, abychom zpřístup-
nili českému lidu co nejvíce informací o  Venezuele,“ uvedl účel své 
návštěvy diplomat. Hostitel a  zastupitel Martin Klement jej doplnil: 
„Nepozvali jsme pana velvyslance čistě jenom kvůli kultuře. Protože 
Venezuela je země, která expanduje, jsou tady i podnikatelé, kteří také 

uvítali setkání s velvyslancem. Navštívíme tedy firmu Agados, kde by 
se rádi dohodli na určité spolupráci.“ Victor Hernández potvrdil, že 
má znalosti o tom, jaké kvality nabízejí čeští odborníci v různých obo-
rech a jeho hlavním úkolem je vytvářet přemostění mezi ČR a Venezu-
elou v této oblasti. Výstavu o Venezuele by zdejší lidé mohli zhlédnout 
možná někdy v průběhu roku 2014. Potvrdil to i ředitel Jupiter clubu 
Milan Dufek, který o tom s velvyslancem jednal. Putovní expozice již 
navštívila zhruba 30 míst po celé ČR a všude se setkala s pozitivním 
ohlasem – přibližuje totiž zejména přírodu venezuelské Amazonie, 
a to prostřednictvím fotografií a reprodukcí obrazů. „Zajímavá je na-
příklad Guyanská vysočina, kde jsou stolové hory,“ popsal Hernández, 
s tím, že tam je skutečně ztracený svět, kde se vyskytuje specifická fau-
na a  flóra, kterou například zachytil na  svých malbách český příro-
dovědec, malíř, grafik a  ilustrátor Jan Dungel. Další Čech, speleolog 
Marek Audy, zase objevil nejdelší jeskyně ve Venezuele a fotografoval 
je, ukazuje tedy Amazonii z nitra.  Pokračování na straně 2

Hledají svědky nehody
Policie České republiky doprav-
ní inspektorát Žďár nad Sáza-
vou žádá veřejnost o pomoc při 
šetření dopravní nehody.

K té došlo dne 16. září 2012 
v době okolo 14.38 hodin na po-
zemní komunikaci II. třídy číslo 
602 mezi obcemi Stránecká Zhoř 
a  Velké Meziříčí u  odbočky ve-
doucí na část obce Velké Meziříčí 
zvané Loupežník (před budovou 
lakovny Opel Dobrovolný). Při 
dopravní nehodě došlo ke  stře-

tu mezi odbočujícím cyklistou 
a  za ním jedoucím osobním vo-
zidlem Škoda.
Žádáme tímto případné svěd-
ky události, kteří by mohli při-
spět ke  zjištění popisu vozidla 
Škoda, aby se přihlásili na  tel.: 
974  282  251 nebo na  lince 158. 
Případně se mohou osobně do-
stavit na  služebnu Policie České 
republiky, dopravní inspektorát, 
náměstí Republiky 69 ve  Žďáře 
nad Sázavou. –PČR–

Více o nehodě čtěte na straně 3

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

Zahájili jsme prodej růží vel-
kokvětých, popínavých (balených 
s obrázkem), kanadské borůvky, 
beztrnné ostružiny, keřový rybíz 
a keřový odolný angrešt v kontej-
nerech – vše za 75 Kč
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Hasiči dostali peníze na nové cvičiště

Pokračování ze strany 1
Díla obou jmenovaných jsou 
součástí putovní výstavy. 
„Venezuelský velvyslanec se kro-
mě výstavy zajímal i  o  náš filo-
zofický festival,“ podotkl Milan 
Dufek a  dodal, že téma příštího 
festivalu by se mělo týkat i  ven-
kova, což ambasadora obzvlášť 
zaujalo. Ve  Venezuele totiž mo-
mentálně řeší problém s vylidně-
ným venkovem. 
Až polovina ze třiceti milionů 
obyvatel země žije ve  velkoměs-
tech. „Po  znárodnění v  pěta-
sedmdesátém roce u  nás došlo 
k  velkému přesunu lidí z  vesnic 
do měst a z malých měst do vel-
koměst. Tím pádem venezuelský 
venkov zůstal téměř prázdný,“ 

popsal Hernández a  dodal pro 
srovnání s  Velkým Meziříčím, 
že ve  Venezuele je zhruba dva-
náctitisícové město vesnicí. Ve-
nezuela je jen třikrát lidnatější 
než ČR, ale co se týče rozlohy, 
je to asi dvanáctkrát větší země. 
Jsou tam oblasti, jejichž lidnatost 
je 0,1 člověka na  kilometr čtve-
reční. Jen samotné hlavní město 
Caracas má kolem pěti milionů 
obyvatel. 
Takže konference o venkově, kte-
rá by měla být součástí Evropské-
ho festivalu filozofie, jenž se letos 
konal již pošesté, by pro něj byla 
zajímavým srovnáním, v  čem se 
problémy venkova na obou polo-
koulích liší a v čem se podobají.

Kašna bude bez vody asi i příští rok

Pokračování ze strany 1
Město Velké Meziříčí jako zři-
zovatel poskytuje škole dostatek 
finančních prostředků na provoz. 
A kdybyste se, vážení zastupitelé, 
někdy do školy dostavili, a nebyli 
jste tam několik let, tak byste po-
znali, co všechno se tam změnilo 
k  lepšímu,“ vyzvala zastupitele 
Suchá. Poté vyjmenovala řadu 
opatření, která činila a činí pro co 
největší úsporu financí. „Od škol-
ního roku 2004/2005 vedu školu 
jako krizový manažer,“ předesla-
la s  tím, že počet žáků neustále 
klesal, ale neměnil se počet tříd. 
Normativní financování školství 
vedlo k tomu, že škola dostávala 
méně peněz a musela začít velmi 
šetřit, takže od  této doby napří-
klad učitelé na Oslavické nemají 
osobní ohodnocení. „Ač nerada, 
dávala jsem výpovědi pro nadby-
tečnost,“ uvedla ředitelka jeden 
z těch nejnepříjemnějších kroků. 

„Šlo ale udělat další opatření, od 
1. 1. tuto možnost máte, že byste 
ponížila kantorům tzv. platový 
stupeň,“ připomněl zastupitel 
Pavel Blažek s tím, že hájí finance 
města. 
„Tohle řešit nebudu, jsem v  si-
tuaci, kdy jsem kantorům brala 
platy už v roce 2005 a teď je mám 
trestat znovu?“ namítla Suchá. 
Pavel Blažek přesto navrhl hla-
sovat o  protinávrhu, aby město 
škole přispělo ne 230 tisíci, ale 
pouze 200 tisíci korunami. Ná-
vrh neprošel – pro byl 1, proti 
17. Poté zastupitelstvo sedmnácti 
hlasy schválilo původní usnesení 
– tedy 230 tisíc korun pro školu. 
„Je třeba pomoci druhé základní 
škole i  jinak, než finančně,“ po-
dotkl zastupitel Petr Vrána s tím, 
že školství ve  Velkém Meziříčí 
postrádá koncepci. A tu je nutno 
vypracovat, na  čemž se všichni 
shodli. Martina Strnadová

Peníze pro učitele...

Martina Strnadová

Naše město navštívil...
Čtyřicet tisíc z neúčelové rezervy mělo jít na přetěsnění kašny na vel-
komeziříčském náměstí, s nímž se původně mělo začít ještě letos. Roz-
hodli o tom radní začátkem srpna. Poslední informace z radnice jsou 
ale jiné. Letos a zřejmě ani příští rok se lidé vody v kašně nedočkají. 
„Chtěli jsme levnější a modernější variantu utěsnění kašny, aby voda 
neprotékala a technologie vydržela déle než dva tři roky,“ míní starosta 
Necid. I přesto, že je kašna na zimu vypuštěná, mráz s ní udělá své 
a na  jaře opět teče. „V minulosti to nikoho netrápilo, protože kašna 
byla napojená na studnu pod Jupiter clubem, a tam vždycky voda je, 
díky tomu, že v místech je hodně vysoko spodní pramen,“ podotýká 
starosta. Jenomže hygiena zakázala využívání této vody s tím, že v kaš-
ně musí být voda pitná. Proto se přešlo na zdroj z vodovodního řadu. 
To ale vodoměrem proteklo vody za 70 tisíc. „Proto jsme rozhodli, že 
kašnu přetěsníme. Chtěl jsem transparentní folii, ale s tou nesouhlasí 
památkáři, a navrhují plastovou vanu dovnitř. To se zase nelíbí nám,“ 
uzavírá vedení. „Byli jsme se podívat ve Vyškově, kde dělali generální 
opravu, natírali to bílou hmotou, ale stejně to dělali znovu, i přesto, 
že mají lepší kašnu,“ doplnil J. Komínek. Závěr tedy zatím zní: udě-
lat opravu pořádně a bez plastu. Což by ale mělo stát 1,5 milionu Kč. 
O dotaci hodlá město požádat na přespříští rok.

Město Velké Meziříčí přispěje více než třemi sty tisíci korunami 
zdejším dobrovolným hasičům na vybudování cvičiště na Bejkovci. 
Celkové náklady na vybudování cvičiště pro mladé hasiče by měly 
přesáhnout 850 tisíc korun. Z toho 550 tisíc pokryje dotace z mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy. A jak nyní rozhodli zastu-
pitelé, zbytek hasičům doplatí město. 

Předtím však diskutovali podobně, jako v případě příspěvku pro zá-
kladní školu na Oslavické. „Původně bylo řečeno, že si to hasiči budou 
platit sami,“ vznesl připomínku předseda finančního výboru František 
Bradáč a požádal o vysvětlení, co všechno hasiči ještě plánují na cvičiš-
ti stavět, kolik to bude stát a kdo to bude platit. Také navrhl, aby místo 
toho zvážili využití stávajícího cvičiště pro hasiče ve  Lhotkách. Sta-
rosta velkomeziříčskému sboru dobrovolných hasičů Miroslav Jágrik 
popsal situaci, která vedla k potřebě vybudování hasičského cvičiště 
v nové lokalitě, i finanční stránku. Připomněl i další finanční výdaje, 
které hasiče čekají. „Likvidace větví na pozemku v  lokalitě Bejkovec 
představuje zátěž 60 až 80 tisíc korun, které budeme my, jako sbor, pla-

tit navíc a ze svého,“ dodal. Připomněl rozpočet sboru dobrovolných 
hasičů, z nějž na podobné investice nic nezbývá. Náklady na cvičení 
ve  Lhotkách, které by bylo možné za  předpokladu svážení mládeže 
auty a dovozem vlastní vody, vyčíslil Jágrik na 2.700 korun týdně, což 
označil jako důvod, proč je tato možnost pro hasiče nepřijatelná. Vý-
stavba cvičiště na Bejkovci bude představovat v první etapě srovnání 
a odvodnění pozemku a poté vybudování asfaltové základny. Ve druhé 
etapě hasiči hodlali postavit budovu na nářadí a pro případ pořádání 
závodů i sociálního zařízení apod. 
„Pro nás je první etapa konečná,“ zhodnotil nakonec aktuální situaci 
Jágrik s tím, že náklady na stavbu budovy se od prvotních předpokla-
dů v důsledku hygienických norem příliš „narostly“. Obyvatelé lokality 
měli obavy ze zvýšené hlučnosti, kterou s sebou nové cvičiště přinese – 
zejména v důsledku pravidelného pořádání závodů, kde krom motorů 
stříkaček navíc zní i reprodukovaná hudba a další. „Proběhlo stavební 
řízení, ke kterému se obyvatelé vyjadřovali,“ dodal Jágrik, „a my jsme 
jim slíbili, že tam budou vrčet jenom mašiny. Co se týče akcí, budou 
možná jedna dvě za rok.“ Martina Strnadová

Bítešští otevřeli školku
V pátek 21. září 2012 otevřel starosta Velké Bíteše (na snímku) slav-
nostním přestřižením pásky novou mateřskou školku v Lánicích.
Nové prostory jsou odloučeným pracovištěm stávající Mateřské školy 
na Masarykově náměstí, díky nim se kapacita školky rozšíří o 48 míst 
pro děti předškolního věku. Rekonstrukci budovy Střední odborné 
školy Jana Tiraye provedla přes prázdniny bítešská firma Ncorp.
Na slavnostní otevření byli pozváni bítešští zastupitelé, ředitelé bíteš-
ských škol, zástupci sponzorských organizací i pracovníci krajského 
úřadu. Ředitelka školky Mgr. Hana Sedláková poznamenala: „Je skoro 
zázrak, že se podařilo stihnout rekonstrukci v tak krátkém čase. Máme 
ohromnou radost z nových vzdušných tříd, líbí se tady nám i dětem.“

Text a foto: Otto Hasoň

Vážení podnikatelé.
Se sklonkem léta vás opět oslovujeme ve věci blížící se velkomeziříčské 
drakiády. Letos již osmnácté v pořadí.
Pořádání této dnes již významné společenské akce se stává stále nároč-
nější. Děti z Velkého Meziříčí i okolí opět očekávají, že i letošní drakiáda 
bude tak pěkná a zajímavá jako všechny předcházející. Proto se na vás 
obracíme se žádostí o  sponzorský dar a  věříme ve  vaši podporu jako 
v minulých letech.
Stejně jako finanční a věcné příspěvky, uvítáme i vaši organizační výpo-
moc při konání drakiády samotné. S tím, jak se akce každoročně rozrůs-
tá a rozšiřují se doprovodné programy, zvyšuje se i její organizační ná-
ročnost. Proto, máte-li o tento druh pomoci zájem, obraťte se pro bližší 
informace na pana Josefa Komínka a pana Pavla Janštu.
Věříme, že si vedle finanční a  věcné podpory této všeobecně oblíbené 
a pro naše město dnes již typické akce najdete trochu volného času. 

Přijďte se v neděli 7. října podívat na Fajtův kopec.

Za vaše případné příspěvky a dary vám srdečně děkujeme.

Přípravný výbor drakiády

Výzva nejen podnikatelům

 Podrobný program drakiády najdete na straně osm.

Iva Horká

Radnice nechce o mostu jednat 
v předvolební atmosféře
S  jednáním o  opravě mostu  na  Vrchovecké 
počká radnice až po krajských volbách. Řekl 
to starosta Necid s  tím, že nechce důležitou 
věc zlehčovat volebními přestřelkami. „Do-
pravní náměstek Libor Joukl naši žádost 
o  opravu odbyl slovy o  předvolebním boji 
a v  tomto tónu nechci debatu vést. Most to-
tiž patří k nejnebezpečnějším místům na Vy-
sočině a  lze se tak o  jeho řešení bavit jedině 
věcně. Jiná úroveň nemá smysl,“ vysvětlil 
starosta. Radnice před časem vyzvala kraj 

k debatě o  stavebních úpravách mostu. Jeho 
betonové zábradlí tvoří překážku ve výhledu 
na křižovatce ulic Poříčí a Vrchovecká tak, že 
řidiči, kteří do  křižovatky vjíždějí z  vedlejší 
ulice nevidí, zda po hlavní silnici něco neje-
de. Místo je tak vyhlášenou dopravní pastí 
s  desítkami nehod. O  stavebních úpravách 
navíc mluvil sám kraj. „Když jsme se k tomu-
to plánu přihlásili, odbyl nás pan Joukl řečmi 
o předvolebním boji. To si však nezaslouží ani 
ta vážná situace, ani stovky řidičů, kteří jsou 

zde denně nuceni riskovat. Proto počkám až 
po volbách, věřím, že pak se už bude dát mlu-
vit s  krajskou samosprávou normálně,“ řekl 
Necid. Podle něho je řešením nepřehledné 
křižovatky kompletní přestavba mostu. „Sní-
žení betonové zídky by bylo  samozřejmě lev-
nější. Mám ale dojem, že betonové zdi nesou 
celou konstrukci mostu a  nelze do  nich jen 
tak zasáhnout. Pro celkovou přestavbu mluví 
i  fakt, že je most úzký a nevyhovuje součas-
ným normám,“ prohlásil starosta. -měú-

Velvyslanec Venezuely Victor Julián Hernández León 
byl na návštěvě i u starosty města Velké Meziříčí, 
který ho přijal na radnici. Foto: Martina Strnadová

Kašna na náměstí je v současné době bez vody.
Letos už tomu ani jinak nebude. Foto: Iva Horká



stRana 2 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 34 | 26. září 2012 stRana 3 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 34 | 26. září 2012

Pokračování z čísla 33/2012

V  minulém čísle jsem vás in-
formoval o historii vzniku kul-
turně společenské organizace 
našeho města, o prostorách, 
kde provozuje JC svou činnost 
a  především o  rekonstruk-
ci velkého sálu. Dnes bych se 
velmi rád zmínil o  zájmových 
útvarech, které pracují pod JC 
a  troufám si říct, že jejich čin-
nost podtrhuje široké spektrum 
aktivit desítek dobrovolníků 
v oblasti kultury v našem městě. 
Myslím si, že na ně můžeme být 
právem hrdi. Dovolte mi, před-
stavit vám naše nejaktivnější zá-
jmové útvary.  

Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost – vznikla v  roce 1992, 
oslavuje tedy také dvacet let své-
ho působení. VGS pořádá před-
nášky, besedy, zájezdy a exkurze, 
spolupracuje s místním regionál-
ním muzeem a pobočkou státní-
ho archivu ve  Velkém Meziříčí.  
Její zacílení je do občanské genea-
logie, vlastivědy, badatelské čin-
nosti, pořádání přednášek, besed 
a tematických zájezdů. Na úseku 
genealogie pomáhá společnost 
svým členům při zpracování 
vlastních rodopisů, kronik  apod. 
Spolupracuje s dalšími instituce-
mi, jako je Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně, Česká  genea-
logická  a  heraldická společnost 

v  Praze, Československá genea-
logická společnost mezinárodní  
v  St. Paulu ve  státě Minnesota 
v USA. Ve dvou posledně jmeno-
vaných společnostech  jsme ko-
lektivními členy. Svou výjimeč-
nost prokazuje v oblasti vydávání 
publikací a  celé řady sborníků 
převážně k  regionální tematice. 
Velké uznání si zaslouží přede-
vším Vladimír Makovský, autor 
více než padesáti titulů. V  sou-
časné době stojí v čele VGS He-
lena Švecová.
Loutkoherecký soubor - je 
duší loutkového divadla ve  Vel-
kém Meziříčí. Má 21 členů, kteří 
ve  svém volném čase využívají 
podmínek v  Jupiter clubu a pra-
videlně nacvičují pohádková 
představení pro nejmenší diváky 
již více jak šedesát let. Patří k nej-
aktivnějším zájmovým útvarům 
ve městě. Svým zázemím je lout-
kové divadlo v Jupiter clubu jed-
ním z nejhezčích v Kraji Vysoči-
na. V depozitáři je uloženo okolo 
250 loutek. Mezi nimi najdeme 
i  velmi známé kopie televizních 
Broučků. Nejpopulárnější a  nej-
oblíbenější postavičkou je však 
Kašpárek. 
Loutkoherecký soubor v  obdo-
bí říjen-březen odehraje téměř 
dvacet představení, která jsou 
většinou vyprodána. Soubor vede 
Katka Maloušková, ocenění si 
zaslouží především nestoři lout-
kové scény Václav Slabý, Zdeněk 

Svoboda, Antonie Svobodová, 
Vladimír Mikýsek, kteří věnovali 
nejmenším divákům svůj volný 
čas po dobu i několika desítek let. 
Country skupina Stetson - re-
prezentuje Jupiter club nejen 
v  jeho prostorách na  řadě akcí, 
ale také na spoustě festivalů a hu-
debních slavností po  celé České 
republice více než čtvrt století. 
V  jejich repertoáru se objevují 
jak převzaté country písničky, tak 
vlastní tvorba, na které se podílejí 
všichni členové.
Divadelní skupina A.I.D.S.  
(Autorské Invenční Divadlo Stu-
dentů) - je složena z devíti nad-
šených studentů soustředěných 
okolo Radima Svobody. Diva-
delní repertoár vychází ze zná-
mých knižních předloh předních 

českých autorů a  je zrežírován 
do podob dnešního světa a  sou-
časné společnosti.
Divadelní skupina Studna - 
pracuje dva roky a tvoří ji přibliž-
ně patnáct studentů, převážně 
z místního gymnázia, kteří by ne-
tradičními formami chtěli navá-
zat na své předchůdce z A.I.D.S.  
Pracují pod vedením Jiřiny Káca-
lové, která stála také u výše uve-
deného uskupení.
Dramatické studio pod odbor-
ným vedením Libuše Mílkové 
působilo dříve při DDM ve  Vel-
kém Meziříčí. Od letošního roku 
pracuje při JC. Z tohoto uskupe-
ní se vyčlenila skupina hudebně 
talentovaných nadšenců, Ikaros, 
jejichž muzikálová vystoupení 
jste měli možnost zhlédnout ne-

jen v rámci meziříčského kultur-
ního léta, ale i  při vystoupeních 
v JC. Krom těchto nejaktivnějších 
zájmových útvarů podporuje JC 
i další uskupení, např. Jazz club. 
Jeho členové se scházejí pravidel-
ně každou první sobotu v měsíci. 
Po stránce technické jim zajišťu-
jeme kvalitní zvukovou apara-
turu pro poslech jazzových hu-
debních skvostů. Filatelisté mají 
schůzky také pravidelně, každou 
první neděli v  měsíci v  prosto-
rách Jupiter clubu. Pořádají vý-
stavy, prodejní burzy a  setkávají 
se s  filatelisty nejen z  České re-
publiky, ale i  z  Evropy. Některá 
uskupení pracovala pouze v urči-
tém období, jako tomu bylo např. 
u  hudební skupiny JUPITER, 
která se pod vedením Jiřího Smo-

líka zaměřila na tvorbu populár-
ních melodií 60.–80. let. Ve svém 
cyklu Co neodvál čas připravil 
krásné chvíle vzpomínek střední 
a  té mírně pokročilejší generaci. 
Kvalitní podmínky včetně tech-
nické podpory vytváří JC i  pro 
spolky a útvary pracující pod hla-
vičkami základních škol, DDM, 
ZUŠ atd. V měsíci říjnu bychom 
rádi představili ukázky tvorby 
výše uvedených zájmových útva-
rů prostřednictvím Prezentační 
přehlídky činností JC.

Text: Mgr. Milan Dufek, 
ředitel Jupiter clubu,
foto: archiv redakce

Jupiter club letos slaví dvacet let od svého vzniku

V okolí města vznikly nové naučné stezky

Stezky budou otevřeny 30. 
září. 3x foto: Chaloupky

Vlast, kraj, domov netvoří jen 
krajina a lidské výtvory v ní, ale 
především samotní lidé tu žijící 
v kontextu historie. A ji zase 
ovlivňují v první řadě výrazné 
osobnosti země či regionu. 

Na  Vysočině jsme v  posledních 
letech plnili poloprázdné místo 
v  našem podvědomí o  význam-
ných krajanech jiné než české 
národnosti. Geniální Gustav Ma-
hler, skladatel světového věhlasu, 
se dočkal v  rodné Jihlavě před 
dvěma roky až 150 let po naroze-
ní a 99 let po své smrti důstojného 
pomníku a  dalších připomenutí. 
Krásná socha od  významného 
českého exilového výtvarníka 

Jana Koblasy se hrdě tyčí v  Par-
ku Gustava Mahlera na  místě 
fašisty vypálené židovské syna-
gogy, čímž se vzdává tichý hold 
i stovkám obětí holocaustu z Vy-
sočiny. Dalším pozapomenutým 
rodákem z Vysočiny je Josef Ho-
ffmann. Světově proslulý výrazný 
architekt a  designér se narodil 
v Brtnici u Jihlavy a posléze se za-
psal do  dějin výtvarného umění 
svým dílem v celé Evropě. Teprve 
před třemi roky byla v  jeho brt-
nickém rodném domě otevřena 
expozice ukázek jeho tvorby. 
A  letos v  září jsme se dočkali 
v Jihlavě, i za přispění Kraje Vy-
sočina, premiéry podmanivého 
dokumentárního filmu režiséra 

Theodora Mojžíše, který mapuje 
Hoffmanův život a tvorbu a sou-
časně bez ohledu na  národnost 
vřelý vztah k moravské domovi-
ně - k Vysočině.
Nezapomínáme ani na  současné 
osobnosti našeho kraje. Letos 
už pátým rokem obdrží koncem 

října výrazné individuality Kraje 
Vysočina nejvyšší krajské oceně-
ní v  podobě dřevěné, skleněné 
a  kamenné medaile. Mezi jejich 
držiteli z  minulých let jsou pro-
slulé sportovkyně Jarmila Kra-
tochvílová a  Martina Sáblíková, 

ale také například skromný pra-
covitý lékař Václav Miláček, vy-
sočinský patriot a vědec Zdeněk 
Laštovička nebo nadějný operní 
zpěvák Jakub Pustina.
I  letošní nominace byly ukáz-
kou různorodých schopností lidí 
z Vysočiny a velmi se těším na se-

tkání s  nimi. Mezi oceněnými 
budou například havlíčkobrod-
ský pilot Pavel Loužecký, třebíč-
ský akademický malíř Emanuel 
Ranný i volejbalový reprezentant 
Jan Štokr z  Telče. Ukázkou elá-
nu a  životního optimismu je 

99letá lékařka Irma Němečková 
ze Světlé nad Sázavou, zkušenost 
naplněného života prezentuje 
taky vysočinský stavitel Josef 
Podzimek původem z Třeště, na-
opak příslibem do  budoucna je 
nadějný jihlavský student Viktor 
Němeček. Vývojář a  technolog 
Josef Průša ze Sedletína obdrží 
ocenění za revoluční vývoj open 
source a  technologie 3D tisku, 
restaurátor Jaroslav Benda z Pel-
hřimova za péči o regionální kul-
turní dědictví, ředitelka ústavu 
sociální péče Marie Bartošková 
ze Skleného nad Oslavou mezi 
jiným za dlouhodobé zlepšování 
životních podmínek lidí s posti-
žením, herečka Marika Šoposká 

z  Havlíčkova Brodu za  přínos 
české kulturní scéně. Nechtěl 
jsem žádného z oceněných vyne-
chat, protože i jejich skladba uka-
zuje, že máme schopné osobnosti 
v  každém oboru lidské činnosti. 
Ostatně užitečnou osobností 
může být špičkový vědec, staros-
ta malé obce nebo kvalitní řeme-
slník. 
Důležité je, aby závist a  zášť 
těch neschopných jim neházela 
do  cesty překážky, jak tomu ně-
kdy bývá. Abychom si takových 
schopných lidí vážili, oceňovali 
je a  vytvářeli prostor pro jejich 
uplatnění. Je to pak k prospěchu 
nás všech.

Slovo Hejtmana kraje vySočina

Bližší informace o programu 
naleznete na straně devět.

 -chal-

V okolí Velkého Meziříčí vznikly nové 
naučné stezky. Začínají ve Velkém 
Meziříčí a procházejí podél toku i nad 
údolími řek Oslavy a Balinky. 

Pět tras připravilo Město Velké Meziříčí 
ve  spolupráci s  Chaloupkami za  finanční 
podpory Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihovýchod.
Tři delší stezky Balinským a Nesměřským 

údolím nabízejí návštěvníkům zamyšlení 
nad krajinou Velkomeziříčska. Na  téměř 
čtyřiceti kilometrech potkáte patnáct pa-
nelů vyprávějících o  přírodě a  člověku, 
o  říčních údolích, o  loukách, pastvinách, 
polích, rybnících i  lesích. Hrbolaté polní 
cesty vás nejspíš občas donutí sesednout 
z  kola, odměnou vám bude řada možná 
dříve nepoznaných pohledů na  údolí řek 
Oslavy a Balinky. Pro rodiny s dětmi jsou 

připraveny dvě kratší trasy. Modrá stezka 
Nesměřským údolím s netradičním puto-
váním světem bezobratlých, při kterém si 
můžete vyzkoušet i  porovnat svoje smys-
lové vnímání s vybranými živočichy. Také 
dříve vybudovaná červená stezka Balin-
ským údolím se může pochlubit novými 
panely, na  kterých si děti vyzkoušejí, jak 
funguje například mlýn, nebo si prohléd-
nou říční dno.

Podrobnější informace o nově vybudova-
ných naučných stezkách získáte v  infor-
mačním centru města Velké Meziříčí nebo 
na  webových stránkách www.mestovm.
cz/naucnestezky, které budou spuštěny 
do konce září. 
Slavnostní otevření naučných stezek pro-
běhne v neděli 30. září letošního roku. 
Program čtěte v pozvánce níže.

Pozvánka na otevření nové trasy naučné stezky 
Putování světem bezobratlých
Chaloupky o.p.s, pracoviště Velké Meziříčí ve spolupráci s MěÚ 
Velké Meziříčí vás zvou 30. 9. 2012 od 14 do 17 hodin na otevře-
ní nové trasy naučné stezky v Nesměřském údolí. 
Trasu symbolicky otevřou zástupci MěÚ VM u prvního stanovi-
ště v odbočce na Letnou, za býv. lihovarem. Stezka končí u první 
hájenky v Nesměři a nese jméno Putování světem bezobratlých. 
Je věnována všem, kteří mají rádi přírodu. Jsou na ní nové inter-
aktivní panely se zajímavostmi ze života bezobratlých živočichů. 
Těšit se můžete na hravé aktivity, při nichž budete mít možnost po-
rovnat svoje smyslové vybavení s žížalou, kobylkou, lýkožroutem, 
motýlicí a pestřenkou. Délka trasy tam a zpět je cca 5 km.  -chal-

Ukradl orchestrion
Policisté prošetřují vloupání do 
chalupy v Šeborově z doby od 2. 
do 11. 9. Neznámý pachatel vnikl 
na oplocený pozemek nezajiště-
nou brankou, vypáčil dveře na 
verandu, odcizil klíče, vypáčil 
dveře do chodby a ukradl staro-
dávný orchestrion. Majiteli způ-
sobil škodu za víc než 50 tis. Kč.

-PČR-

Zranil cyklistu
Nehoda s těžkým zraněním cyk-
listy se stala 16. 9. před 15. h. na 
silnici II. třídy č. 602. Muž (34) jel 
na kole od motelu k Vel. Meziříčí. 
Chtěl odbočit vlevo. Ve stejném 
směru jelo auto Škoda pískové 
barvy, které zachytilo zpětným 
zrcátkem o odbočujícího muže. 
Ten upadl a těžce se zranil. Řidič 
auta z místa střetu ujel směrem 
do centra města. Cyklista byl 
transportován do brněnské ne-
mocnice. Jeho dechová zk. byla 
negativní. Řidiči hrozí při proká-
zání viny až 5 let odnětí svobody 
nebo zákaz činnosti za přečin 
ublížení na zdraví z nedbalosti 
a neposkytnutí pomoci.

                  Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Fotogalerie ― demolice bývaléHo domova důcHodců ve velkém meziříčí

Osobní asistence Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou – 
služba, která na území regionu 
funguje již tři roky, a přesto 
ještě není příliš známá. Vedou-
cí Mgr. Jaroslava Pavlíčková 
vysvětlila, jaké úkony asistence 
poskytuje a komu, jak jsou 
tyto úkony hrazené, a také jak 
vypadá typický den s osobním 
asistentem.

Jaroslavo, jak bylo již zmíněno, 
vaše služba není v regionu ještě 
příliš známá. Přibližte prosím, 
komu je určená?
Služba osobní asistence je určena 
dětem od tří let, dospělým a seni-
orům se zdravotním postižením 
nebo dlouhodobým onemocně-
ním. Tedy osobám, které mají 
sníženou schopnost soběstačnos-
ti z  důvodu postižení nebo one-
mocnění a jejich situace vyžaduje 
pomoc další osoby.
Rozsah cílové skupiny je po-
měrně velký. Jaký je dosah te-
rénní služby? Kde všude vás 
mohou lidé potkat? 
Služba má v  současné době tři 

místa působnosti. Sídlíme ve Vel-
kém Meziříčí a máme dvě poboč-
ky ve Žďáře nad Sázavou a v Bys-
třici nad Pernštejnem. Jsme 
službou terénní, to znamená, že 
hlavní část je poskytována přímo 
v domácnosti uživatele na celém 
okrese Žďár nad Sázavou. 
Osobní asistence patří mezi 
služby neziskové, tzn., že nevy-
tváří žádný zisk, proto je těžké 
jejich chod mnohdy ufinan-
covat. Kdo všechno přispívá 
na  provoz zařízení? Podílí se 
určitou částkou i sám uživatel?
Ano, služba je hrazená z  dota-
cí MPSV, Kraje Vysočina, obcí 
a sponzorských darů. Část nákla-
dů ale nese také uživatel služby. 
K  tomu mu je určen příspěvek 
na péči, jehož výše závisí na míře 
závislosti na  péči druhé osoby, 
V osobní asistenci se hradí počet 
hodin poskytnuté péče. Částka 
za  hodinu péče je 80 Kč. Pokud 
osoba využívá více než pět hodin 
služby v jednom dni současně, je 
částka za hodinu 65 Kč, tedy za 6 
hodin zaplatí 390 Kč.
Velmi obdobnou službou je 
pečovatelská služba. Ta se hůře 
odlišuje od  osobní asistence. 
V čem se lišíte?
Osobní asistent nevykonává čin-
nosti za uživatele, ale s ním. Tyto 
činnosti by mohl uživatel vyko-
návat samostatně, kdyby neměl 
zdravotní postižení nebo one-
mocnění. Rozdíl je také v  časo-
vém intervalu. 
Pečovatelská služba je měřena 
na úkony, které uživatel potřebu-
je. U nás jde hlavně o čas, po kte-
rý potřebuje asistenci, a  v  tom 

jsou pak plánovány potřebné 
činnosti.
Na koho se má obrátit osamělý 
člověk vyššího věku, který není 
schopen se pro zhoršení zdra-
votního stavu o sebe postarat?
Může nás kontaktovat, ať telefo-
nicky, mailem, osobně nebo přes 
někoho ze svého okolí. Podle 
možností se domluvíme, co by 
potřeboval, případně se domlu-
víme na  osobním setkání, kdy 
budou jeho potřeby a přání pro-
konzultovány. Je třeba si ujasnit 
hned zpočátku možnosti asisten-
ce a potřeby klienta. Případně je 
možné předat i  kontakty na  ji-
nou službu, která by jeho potře-
bám vyhovovala, pokud nemůže 
osobní asistence poskytnout to, 
co zájemce požaduje.
Mohou vás oslovit i rodiče s dí-
tětem, které má zdravotní posti-
žení? Jak často můžete být tako-
vé rodině k dispozici?
Rodiče s  dítětem se zdravotním 
postižením samozřejmě mohou 
služby osobní asistence využívat, 
dolní věková hranice u  dítěte je 
tři roky. K  dispozici mohou být 
rodině asistenti podle domluvy, 
ať je to v pravidelných intervalech 
nebo nárazově. Tyto dohodnuté 
podmínky a rozsah péče obsahu-
je smlouva o  poskytnutí osobní 
asistence.
Obecně je služba poskytována 
nepřetržitě v  přirozeném pro-
středí uživatele, většinou v  jeho 
domácnosti.
Jednou z vašich cílových skupin 
jsou nevidomí lidé. Jakou péči 
můžete nabídnout jim?
Naše nabídka se odvíjí od potřeb 

zájemce. Společně vydefinujeme 
jeho potřeby a podle nich plánu-
jeme službu, řešíme i  osobnost 
asistenta, čas, četnost a  náplň 
osobní asistence. Asistence pro 
osoby se zrakovým postižením 
může obsahovat: podporu při 
úkonech péče o  vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, při 
zajištění chodu domácnosti. Dále 
je možná asistence při návštěvách 
kulturních či jiných akcí, nebo 
při doprovodech, např. na  úřad. 
Také bych ráda zmínila možnost 
využít dopravu naším osobním 
autem jako fakultativní službu, 
tzn., která je poskytována jako 
doprovodná k  dalším úkonům 
osobní asistence.
Zkuste popsat podle vašeho ná-
zoru nejčastější případ osobní 
asistence, abychom si tak lépe 
dokázali představit vaši každo-
denní činnost. 
Nejčastěji nás oslovují uživatelé 
v  seniorském věku. Napadá mě 
osoba s  dlouhodobým onemoc-
něním, která je částečně sobě-
stačná a pohybuje se s oporou, je 
zcela dezorientovaná a  nemůže 
být sama. Rodina zajišťuje péči 
podle svých možností, ale vzhle-
dem k  pracovnímu vytížení ne-
může být s touto ženou 24 hodin 
denně. Asistentka dojíždí pra-
videlně čtyřikrát týdně na  sedm 
hodin, kdy tráví s  uživatelkou 
čas, počínaje ranní hygienou, pří-
pravou a  podáním snídaně, dále 
následují dopolední aktivity jako 
ruční práce, procházka, předčítá-
ní novin, povídání si, stolní hry 
apod. Pak přichází čas přípravy 
oběda a  podání stravy, k  závěru 

asistence odpolední aktivity jako 
příprava a  podání kávy, úklid 
a  údržba domácnosti, procház-
ka apod. Po uplynutí dohodnuté 
doby a po příchodu rodiny se asi-
stentka rozloučí, připomene příš-
tí termín poskytnutí služby a od-
chází. Asistentka je s  uživatelem 
po celý dohodnutý čas, doprovází 
ho při běžných činnostech, ale 
zároveň mu ponechává dostatek 
soukromí k  odpočinku nebo při 
hygieně, použití toalety apod. 
Vždy akceptuje volbu a  rozhod-
nutí uživatele.
Náš rozhovor možná právě čte 
někdo, kdo zná člověka, který 
by vaši službu potřeboval, nebo 
ji potřebuje sám. Co má v tomto 
případě dělat?
Bylo by dobré nás kontaktovat 

nejlépe na tel.: 733 755 870, pří-
padně 566 531 458, nebo mailem: 
oa.velmez@charita.cz, eventuál-
ně osobně v naší kanceláři na uli-
ci Čechova 1660/30 ve  Velkém 
Meziříčí v  pondělí od  8 do  10 
hodin a ve středu od 13 do 15 ho-
din. Kontaktní hodiny ve  Žďáře 
nad Sázavou a Bystřici nad Pern-
štejnem si domluvíme se zájem-
cem o službu telefonicky. 
Domluvíme se tak na  podrob-
nostech, případně na  osobní 
schůzce. První kontakt může uči-
nit kdokoli, avšak dalšího jednání 
by se měl účastnit sám zájemce. 
Při podpisu smlouvy je jeho účast 
a  případně účast zákonného zá-
stupce nezbytná.

Lenka Šustrová, 
2x foto archiv oblastní charity

Osobní asistent vždy akceptuje volbu uživatele
Snímky zachycují průběh demolice bývalého domova důchodců na Hornoměstské ulici, se kterou město Velké Meziříčí započalo v čevnu. Hotova má být do konce září 
2012. O demolici rozhodlo zastupitelstvo na základě znaleckého posudku. Pozemek si zatím město hodlá ponechat do rezervy. Foto: Martina Strnadová a Iva Horká
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řádky na neděli příSpěvky od čtenářů

boHoSlužby
Středa 26. 9.: 7.00 mše sv. – o. Parajka. Čtvrtek 27. 9.: 7.00 mše sv. – o. 
Parajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 28. 9.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 
9.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Sobota 29. 9.: 7.00 
mše sv. – o. L. Sz., 10.30 svatba se mší sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. 
Parajka. Neděle 30. 9.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Parajka, Hrbov 11.00 poutní 
mše sv. – o. Prajka. Bory mše sv. 28. 9.: Horní Bory v 9.45 – o. Parajka, 
30. 9.: Horní Bory v 9.45 – o. Parajka
Farní oznámení: V pátek slavíme slavnost sv. Václava, mše sv. bu-
dou v 7.30, 9.00 a 18.00. V neděli v 11.00 bude poutní mše sv. v Hr-
bově, odpoledne ve 14.30 vychází od kostela sv. Mikuláše poutníci 
ke kapli sv. Václava u Lhotek, poutníci ze Lhotek vychází v 15.30 
hodin. V neděli po večerní mši sv. bude setkání spolku Ludmila. 
Rozvrh hodin na náboženství ve šk. r. 2012/13 najdete ve vývěs-
kách a na webu děkanství. Připomínáme rodičům, že pokud chtějí, 
aby jejich děti šly ve 3. třídě k 1. sv. přijímání, musí chodit do nábo-
ženství od 1. třídy. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuje-
me za sbírku minulou na církevní školství a na pastorační centrum 
na Ukrajině – 28.500 Kč. Zaplat’ Pán Bůh. Na faře jsou v prodeji 
stolní kalendáře na rok 2013, cena 57 Kč/ks.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 30. 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.

Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek působí ve Velkém Me-
ziříčí již od  roku 2002. Nabízí 
jak programy pro veřejnost, tak 
pro školy a podílí se na výchově 
(nejen) dětí ve  Velkém Meziříčí. 
V  době ekologických katastrof 
a  globálních problémů považuji 
za více než užitečné, aby byly děti 
vedeny k lásce 
k  přírodě, toleranci a  úctě již 
od  útlého věku, a  to nenásilnou, 
zábavnou formou. Jednou ze škol, 
která s  Ostrůvkem spolupracuje, 
je i naše ZŠ ve Lhotkách. Zúčast-
nila se také tříletého projektu Se-
mínka environmentálního vzdělá-
vání pro Vysočinu, jehož cílem je 
inovovat vzdělávání žáků napříč 
celým krajem. Žáci se takto mohli 
seznámit s  rostlinami, živočichy, 
mineralogií i  s  životním moud-
rem, že bez práce nejsou koláče. 
Oslavovali Den stromů, sázeli 
vlastní duby nebo poznávali léčivé 

rostliny. Umí určit stopy zvěře, za-
ložili vlastní sbírku kamenů i do-
mácí kompost. To jsou z pohledu 
moderního člověka věci snadno 
postradatelné, ale díky tomu jsou 
o krůček blíž přírodě – a jak mají 
chránit něco, co neznají? Děti se 
seznamují s  věcmi, na  které ně-
kdy zapomínáme; ví, jak důležitou 
úlohu v půdě hrají žížaly, také po-
znaly, kolik práce je za obyčejným 
bochníkem chleba. Hodně ze 
svých znalostí získaných ve  škole 
mohou předat i  doma rodičům. 
Škola ve  Lhotkách dlouhá léta 
s  Ostrůvkem spolupracuje a  je 
otevřená široké veřejnosti. Celé 
rodiny v  okolí sbíraly elektrood-
pad, což vyneslo nejen krásné 2. 
místo v rámci České republiky, ale 
i  poučení o  důležitosti recyklace. 
A  to jsou znalosti, které se všem 
žákům budou hodit.

Markéta Kamenská, absolventka 
školy, foto: archiv ZŠ Lhotky

Spolupracují s Ostrůvkem

Sedmé
Už dítě ve  třetí třídě výuky ná-
boženství samo odříká: Sedmé 
Nepokradeš.
Je ale třeba ten zákaz vysvětlit. 
Katechismus katolické církve 
na základě pravdy o stvoření svě-
ta a svěření země a  jejich zdrojů 
společné správě lidstva vysvět-
luje, že toto přikázání: zakazuje 
brát nebo si neprávem pone-
chávat majetek bližního; půso-
bit škody na  majetku bližního; 
přikazuje spravedlnost a  lásku 
ve  správě pozemských statků 
a  plodů lidské práce; potvrzuje 
všeobecné určení statků a  právo 
na soukromé vlastnictví.
V  souvislosti s  diskuzí o  ekono-
mice státu a blížícími se volbami 
je třeba také připomenout, že ka-
tolická církev od konce XIX. stol. 
formuluje podle křesťanského 
zjevení určité principy sociální-
ho učení. Bohužel mnoho z  nás 
na  ně zapomíná. Nejde o  něja-
kou politickou činnost církve, ale 
o  morální hodnocení hospodář-
ských a  společenských záležitos-
tí, vyžadují-li to základní práva 
lidské osoby nebo spása duší. 
Katolické učení se snaží oživovat 
správné postoje k  pozemským 
statkům a ve společensko-hospo-
dářských vztazích.
Sociální nauka církve se vyvinu-
la v  době, kdy bylo evangelium 

konfrontováno s  moderní prů-
myslovou společností, s  jejími 
novými strukturami ve  výrobě 
spotřebního zboží, jejím novým 
pojetím společnosti, státu a auto-
rity, jejími novými formami prá-
ce a vlastnictví. 
Po více než sta letech od první so-
ciální encykliky Rerum novarum 
Lva XIII. se církev neustále v každé 
době snaží hodnotit sociální situa-
ci člověka. A je třeba zdůraznit, že 
v moderním věku odmítla totalit-
ní a bezbožecké ideologie spojené 
s  „komunismem“ nebo „socialis-
mem“. Z druhé strany také zavrhla 
v praxi „kapitalismu“ individualis-
mus a  svrchovaný primát tržního 
zákona nad lidskou prací. 
Církev odmítá ve svém učení jak 
řízení hospodářství pouze pro-
střednictvím centrálního pláno-
vání, tak i řízení prostřednictvím 
pouhého tržního zákona, neboť 
to porušuje sociální spravedlnost 
(existuje mnoho lidských potřeb, 
které nemají přístup na trh).
Je nutné dávat přednost rozum-
nému usměrňování obchodu 
a  hospodářského podnikání 
podle správné stupnice hodnot 
a vzhledem k obecnému blahu.
Další podrobnosti je možné na-
jít v  katechismu katolické církve 
nebo v sociálním kodexu církve. 

P. Lukasz Szendzielorz

O víkendu 8.–9. září Velká Bíteš 
přilákala tisíce návštěvníků jed-
né z  největších folklorních akcí 
na Vysočině. 
Místní hody obohatily svou ná-
vštěvou předsedkyně poslanecké 
sněmovny Miroslava Němcová 
a  europoslankyně a  Evropanka 
roku Zuzana Roithová. „Na  li-
dech v  Bíteši je vidět entuzias-
mus a  mám radost, že zde spo-
lečenský život tak kvete,“ řekla 
Roithová.
Tradiční hodový program v  po-
dání krojované chasy s  rychtá-
řem doplnil o víkendu mimo jiné 
křest hvězdy olympijské vítězky 
Mirky Knapkové nebo herce Jo-
sefa Dvořáka. Oba budou mít 
připomínku ve  velkobítešském 
chodníku slávy.

Bítešský rychtář Bohumil Jir-
gl odměnil také nejlepší mladé 
sportovce, kteří zápolili o  titul 
Bítešský borec. Absolutním ví-
tězem hlavní kategorie a borcem 
roku 2012 se stala Markéta Ku-
čerová.

Starostové se setkali
Nedělní odpoledne však bylo dů-
ležité i pro vedení města. Uskuteč-
nilo se totiž setkání vedení bítešské 
radnice se starosty okolních obcí. 
Měli příležitost vyjádřit se k aktuál-
ním problémům regionu a navázat 
vztahy bez ohledu na hranici krajů, 
která Velkobítešskem vede. „Jedná-
ní se uskutečnilo v přátelském du-
chu a věřím, že jsme založili novou 
tradici,“ říká k tomu bítešský mís-
tostarosta Tomáš Kučera.

Velká Bíteš je mladým a rozvíje-
jícím se městem. Na  Žďársku je 
zároveň jediným městem s  ros-
toucím počtem obyvatel. Jeho 
prioritou je nyní úsilí o vybudo-

vání obchvatu a  zejména kom-
pletní rekonstrukce náměstí, kte-
rá město čeká v příštím roce.

Mgr. Ladislav Koubek, 
foto: archiv města VB 

Hody ve Velké Bíteši navštívily významné osobnosti

V průvodu šlo 25 sborů a tři de-
sítky požární techniky, to byly 
oslavy 140 let založení bítešského 
sboru dobrovolných hasičů.
K  nejstarším českým sborům 
na  Moravě můžeme zajisté po-
čítat i  „Tělocvično-hasičskou 
jednotu Sokol ve  Velké Bíteši“, 
založenou 16. 8. 1872, jejímž cí-
lem bylo „při požárech v službu 
hasičskou a  ochrannou se za-
vázat a  pěstovat tělocvik vůbec 
a  k  účelům hasičským zvláště“. 
Významná výročí založení po-
žárních sborů jsou vždy důvo-
dem k  pořádání akcí, při nichž 
se široká veřejnost dozvídá 
o  práci dobrovolných hasičů 
– 22. 8. 1887 oslavoval velko-
bítešský hasičský sbor 25. vý-

ročí svého založení; roku 1907 
pořádal na  památku 35letého 
trvání znamenitý výlet; oslavy 
50. výročí trvání sboru v  roce 
1922 nebyly pro vnitřní poli-
tické poměry konány nikterak 

honosně. Uspořádán byl pouze 
výlet na  Letné a  svolán žup-
ní sjezd do  Velké Bíteše; 17. 7. 
1932 proběhly oslavy 60letého 
trvání sboru a  30letého trvání 
župy 41-velkobítešské; v r. 1947 

oslavy 75letého trvání nebyly 
konány slavně pro vnitřní poli-
tické poměry, v roce 1957 osla-
vili velkobítešští požárníci 85. 
výročí založení své organizace; 
oslavy 90. výročí proběhly 15. 7. 
1962; 16. a 17. 7. 1972 probíhaly 
oslavy stého výročí; oslavy 120. 
výročí proběhly ve  dnech 14. 
a  15. 8. 1992; 15. a  17. 8. 1997 
oslavil sbor 125. výročí založení; 
16. a 18. 8. 2002 proběhly oslavy 
130 let; oslavy 135 let proběhly 
14. 9. 2007. Další zápis do hasič-
ské kroniky byl proveden o  ví-
kendu 31. srpna. a 1. září. 2012.
Více čtěte na našem webu www.
velkomeziricsko.cz

David Dvořáček, Dis, 
foto: Silvie Kotačková

Bítešští hasiči slavili 140 let od svého založení

Týden mobility Prodluž si život – 
buď aktivní
Ve  středu 19. 9. 2012 v  rám-
ci Evropského týdne mobility 
proběhlo ve  velkém sále Jupiter 
clubu soutěžní dopoledne s  ná-
zvem Prodluž si život - buď ak-
tivní. Soutěž organizoval Dům 
dětí a  mládeže Velké Meziříčí. 
Účastnila se dvě družstva ze ZŠ 
Oslavická a  dvě družstva ze ZŠ 
Sokolovská ve  věkové kategorii 
4.–5. třída.

Žáci si v  připravených soutěžích 
zasportovali, zatancovali Ram-
camcam, prokázali své vědomos-
ti v  oblasti dopravy a  dopoledne 
oživilo i vystoupení zástupce Agi-
lity, o. s., který předvedl zajímavé 
sportovní kousky se svým psem.
Konečné pořadí:
1. místo 2. ZŠ Oslavická – 4. A
2. místo 1. ZŠ Sokolovská – 4. tř.
3. místo 2. ZŠ Oslavická – 4. B
4. místo 1. ZŠ Sokolovská – 5. B 

-av-, foto: archiv DDM

Soutěžili v týdnu mobility

V novinách jsem našel dvě zprá-
vy, které bych rád komentoval. 
První, že jedna z dominant měs-
ta zmizela. Prý pro dva znalecké 
posudky na  vadné stropy. Kdo 
se chtěl podívat, viděl, jaké stro-
py byly! Prý se nenašel nikdo, 
kdo by dům využil. Hledal se 
někdo? Nabízela se možnost vy-
užití, mimo jiné pro hospic nebo 
podobné zařízení pro seniory 
vzhledem k jeho zajímavé poloze 
v  republice. Bez nájemného pro 

město, jen za  údržbu a  možnost 
zaměstnání našich lidí a  dal-
ších výhod, které by nám tento 
ústav přinesl.  Bylo na  to dost 
času. Nemělo být referendum? 
Zbourat a po nás potopa! Prý by 
také budovu zničili nenechavci. 
Nejsou policajti za  rohem? Ne-
byla to hloupost, byl to zločin! 
A jsou stále při chuti, chystají se 
na  katovnu. V  šedesátých letech 
byl ve  Žďáře také jistý „bourák“ 
a  historické náměstí je pryč! 

I u nás jeden papaláš na radnici, 
řečený Tonánek, za  války kola-
borant, po  válce komunista, má 
na svědomí židárnu a Bezděkov.
Další zpráva je také otřesná. Kraj-
ské volby. Kandidáti říkají: co jste 
vy nám, to my vám také! Laciné 
a populistické! Tak si říkám, že je 
patří volit. Odejdou a třeba zbou-
rají Prior v Jihlavě. Ze zkušenosti 
vím, že někteří zastupitelé použili 
lež, všech unfér prostředků pro 
získání moci a  osobních výhod. 

Dva z nich dokonce později pro-
slavili naše město. Někdo kandi-
duje pro start do vysoké politiky, 
jiný pro pocit důležitosti. Chybí 
lidé s  rozhledem, kteří vidí dál, 
než pro jedno volební období 
a  především jejich práce musí 
být ku prospěchu města! Ono 
se ale těžko hledá, neboť takoví 
lidé v  současnosti nekandidují. 
Za  sebe vzkazuji, bouráci, nedě-
kuji, odejděte! 

Vážený pane starosto a  kandidáti ODS z  Velkého Meziříčí, dovolím 
si s laskavým svolením oslovit vás formou tohoto otevřeného dopisu 
prostřednictvím týdeníku Velkomeziříčsko...
V posledním čísle týdeníku s dobrosrdečným úsměvem ve tváři nám 
vy, pan Michlíček a pan Hrabálek oznamujete na plakátku, že kandi-
dujete do krajských voleb.
Písemnou formou nám sdělujete, že my, občané Velkého Meziříčí, si 
zasloužíme město bez kamionů a že JSTE PŘIPRAVENI být členy kraj-
ského zastupitelstva a zasadíte se o to, aby Velké Meziříčí už NIKDY 
žádný úředník v Jihlavě nepřehlížel. To je krásné. Já jsem tu s malou 
prosbou. Než se zasadíte o to, aby nás nepřehlížel úředník jihlavský, 
nemohli byste se prosím zasadit o to, aby nás občany města nepřehlížel 
úředník velkomeziříčský?
Velkomeziříčský úředník ODS totiž asi omylem přehlédl bod svého voleb-
ního programu, a to výstavbu krytého bazénu v našem městě do roku 2014.
Čas rychle pádí, a tudíž na nápravu omylu mnoho času nezbývá, i když 
pravda, krásné místo pro realizaci bodu volebního programu – výstav-
ba krytého bazénu v našem městě – se již nabízí. Na pozemku po bu-
dově domova důchodců bude krytý bazén jistě ozdobou a chloubou 
našeho města. Za čas věnovaný čtení mého otevřeného dopisu jakožto 
i za odpověď vám z celého srdce děkuji. 

Našim zastupitelům (bourákům)

Otevřený dopis

Libuše Kotoučková Václav Štipák
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DOSTUPNÉ PŮJČKY
www.solidnifinance.cz

tel.: 777 479 982

Soutěž retročtení – 3. čáSt 

ZADÁNÍ č. 3) korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro týden od 24. 9. 2012
Komentář k ukázce
Dnešní ukázka náš historický ponor prohloubí až do první polovi-
ny 16. století. Přenese nás do doby, kdy ve zdejší městské kanceláři 
docházelo k důležitým administrativním změnám. Městský písař Jan 
Morava z Janovic nechal roku 1527 spojit trojici nejstarších městských 
knih do jednoho svazku tzv. knihy pamětní, aby paralelně vedle ní za-
ložil hned několik knih vyhrazených pro určitý typ zápisů. Ukončil tak 
středověký způsob pořizování záznamů nejrůznějšího druhu do jediné 
knihy smíšené a nahradil jej přehlednějším systémem obsahově spe-
cializovaných svazků. Pro potřeby městské rady tak nejpozději roku 
1518 vznikla kniha sirotčí, v roce 1519 nejstarší kniha kšaftů neboli 
závětí a roku 1523 pak kniha svatebních smluv. Jako poslední k nim 
roku 1538 přibyla kniha, jejíž titulní list vidíme v ukázce. Byla poříze-
na výhradně pro potřeby městského rychtáře a pro zaznamenávání jím 
vedených agend: pohledávek tzv. přípovědí k dluhům, trhových neboli 
kupních smluv, nákupů tzv. gruntovních peněz (tj. finančních podílů k 
nemovitostem) či k zapisování přátelských smluv pro urovnání sporů. 
Objemná kniha o 639 listech sloužila meziříčským rychtářům až do 
sklonku 16. století.

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, informačním 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 tohoto 
zadání) do dnešní češtiny a odpověď na otázku. Odevzdá všech pět 
(i neúplných) řešení do městské knihovny nebo informačního 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 cyk-
lus systematických vzdělávacích kurzů určených především pro seni-
ory. 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. V nabídce jsou:
☐ Výuka jazyků: 1. Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky
2. Opakovací 10hodinový kurz němčiny
☐ Obsluha PC, internet: 1. Kurz „Internet a jeho využití“ – 10 ho-
din. Obsah kurzu: Účastníci se naučí používat textové programy, psát 
a přijímat e-mailové 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. 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

(O kurzech jsme podrobně informovali v minulém čísle č. 33/2012)

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. 3

Soutěžní úkol

lze použít i další list papíru  zde odstřihnout

Přepište do dnešní češtiny první čtyři řádky ukázky.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................

Kdo jako jediný směl pořizovat zápisy do této knihy?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Kurzy hlavně pro seniory 

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

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. UKÁZKA – byla zveřejněna 12. 9. 2012, Velkomeziříčsko č. 32
2. UKÁZKA – byla zveřejněna 19. 9. 2012, Velkomeziříčsko č. 33

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

Ukázka č. 3:

euro bagging, s. r. o., 

přijme účetní 
s okamžitým nástupem

Požadavky
• Středoškolské vzdělání ekonomického směru
• Praxe v oboru minimálně 5 let
• Dobrá znalost daňové a účetní problematiky
• Analytické myšlení
• Komunikační schopnosti
• Znalost a práce softwaru

Písemné nabídky s životopisem zasílejte 
pouze písemně na e-mail: 

p.jurek@eurobagging.com

Nabízím pronájem 
nebytových prostor 90 m2 

v Křižanově 
u hlavní silnice s parkováním.

Tel.: 608 445 927.

Doučím FYZ-MAT 6.-9. tř. 
pomohu překlenout 

nezdary při přechodu ze 
ZŠ na SŠ. (stř, so, ne)

tel.: 774 621 703

SAUNA 
RELAX

OTEVŘENA OD 1. 10. 
DŮM ZDRAVÍ VM

TEL.: 728 382 202

Nabídka odpoledního tvoření pro seniory a veřejnost
Domov pro seniory Velké Meziříčí bude zahajovat odpolední tvořivé 
kurzy pro seniory a veřejnost, během nichž se účastníci naučí různé vý-
tvarné techniky a mohou si vyrobit něco na sebe nebo do bytu. 
V plánu jsou také cestopisné přednášky. Tvořivé odpoledne se bude ko-
nat vždy v úterý odpoledne jedenkrát za 14 dní. Délka jednoho kurzu 
bude 1,5 až 2 hodiny, velikost skupiny od 8 do 12 osob,  dle zájmu. Cena 
jedné lekce se odvíjí od materiálu a účasti. Budou probíhat v prostorách 
U3V v Domově pro seniory Velké Meziříčí. V říjnu to budou:

Odpolední tvoření

2. 10.  tvoření z keramické hlíny s L. Vidlákovou, 
 začátek je ve 14.30 hodin v prostorách U3V v domově  
 pro seniory.
16. 10.  výroba kytiček z pediku a podzimní inspirace 
 s  Mgr. Jeřábkovou, začátek ve 14.30 hodin.

Dále jsou plánované tyto lekce: 
cvičení jógy, enkaustika (výroba obrazů pomocí vosku), malování 
na hedvábí, drátkování, kouzelné květiny, cestování po Antarktidě. 

Zájemci se mohou nahlásit na recepci domova pro seniory u p. Gru-
berové, lze se nahlásit i prostřednictvím telefonu a emailu. Tel.: 
561 201 570, 734 875 428, e-mail: gruberova@domovvelkemezirici.cz. 
Svoji účast na říjnových kurzech potvrďte do 1. 10.  (keramika) a do 
14. 10. (pedik). Bližší informace o dalších kurzech najdete na inter-
netových stránkách www.domovvelkemezirici.cz, budou zveřejněny 
i v místním tisku.                                                                                                       -dps-
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■ Vietnamská selata – kastrovaný 
kaneček a sviňka. Stáří 4 měsíce. 
Cena 300 Kč/ks. Tel.: 733 530 356.
■ Brambory na uskladnění, 
bílé, červené, cena 5 Kč/kg. Tel.: 
733 502 505, 566 544 456.
■ Brambory na krmení – 8 pytlů, 
100 kg za 100 Kč. Tel.: 737 389 820.
■ Dieslový motor 1,4 z vozu Cit-
roën AX ve 100% stavu, vhodný i 
do malotraktoru. Cena dohodou. 
Tel.: 603 751 682.
■ Jehňata jateční, 2 ks, stáří 6 mě-
síců – Sufolk. Cena 1.700 Kč. Zn. 
Nedovedu je zabít. Tel.: 608 518 905.
■ Kvalitní brambory na usklad-
nění, 4 kč/kg. Tel.: 734 440 270.
■ Škodu Felicii. Modrostříbrná 
barva, r. v. 1996, STK na 2 roky. 
Cena 20.000 Kč. Tel.: 731 175 715.
■ Nabízím ornici. Více na telefo-
nu: 733 721 817.
■ Brambory konzumní, cena 4 
Kč/kg. Tel.: 601 507 700.
■ Plynový kotel. Nepoužívaný, 
cena 19.000 Kč. Tel.: 605 757 485.

■  Včelí med – lesní, pastový, cena 
od 90 Kč, brambory konzumní, 
ruční sběr 5 Kč/kg, krmné 1 Kč/
kg. Tel.: 608 949 273.
■ Starší zachovalý funkční elek-
tro-plynový sporák s hořáky –  
propan-butanová trouba, 220 V. 
Cena 1.000 Kč. Dále prodám kni-
hu Všeobecná neurologie, cena 
dohodou. Adresa: M. Jiříček, 
Družstevní 31, Velké Meziříčí. 
■ Brambory odrůdy Solara, Ma-
réna, Dali. Cena 5 Kč/kg. Tel.: 
605 071 238, 566 521 884.
■ 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.
■ Brambory  Adéla. Cena 4,80 Kč/
kg. Tel.: 566 544 005, 723 411 357.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.
■ 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 

■ Dveře do sklepa, starší, pro-
sklené i plné, L i P. Levně. Tel.: 
774 156 966.
■ Sporáková kamna na tuhé pa-
livo. Tel.: 775 349 594.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vojen-
ské helmy, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, kožené vojen-
ské řemeny, kožené řemínky, ple-
chové - dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do  zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i  potrhané), 
maskovací celty, maskovací oble-
čení, vatované kabáty, vyzname-
nání, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k  nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, staré 
fotografie vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za  nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám zahradu u mostišťské  
přehrady. Rozloha 400 m2. Tel.: 
605 157 921.
■ Prodám garáž 21 m² pod Druž-
stevní ulicí. Cena 130.000 Kč. 
Tel.: 732 356 290.
■ 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.

■ Pronajmu cihlový byt 3+kk ve 
Velkém Meziříčí na ul. Čermáko-
va. Dlouhodobě, částečně zaříze-

ný, volný ihned. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu zařízený byt 1+1 
s balkonem ve Vel. Bíteši. Info na 
tel.: 608 625 854.
■ Pronajmu nový byt 2+kk (74 
m²) od 1. 10. na ul. Hornoměst-
ská. 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/
měsíc + účet za elektřinu.  Volejte 
po 18. hodině na tel.: 732 923 825.

■ Hlínu. 100 m³ za vlastní od-
voz. Tel.: 777 593 494, M. Rudolf.
■ Koťátka do dobrých rukou. 
Volejte večer. Tel.: 732 908 611. 
■ Koťátko. Kocourek je přítulný, 
nebojácný. Tel.: 605 182 943.

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!

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

Prodám na uskladnění 
salátové brambory DITTA. 
Cena 5 Kč/kg. Baleno po 25 kg. 
Tel.: 737 937 326.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Vedoucí odboru řídí práci celého odboru, zastupuje odbor na 
poradách vedení Městského úřadu Velké Meziříčí, na zasedá-
ní městské rady a městského zastupitelstva.

Vedoucí odboru bude mít odpovědnost za:
- zajištění výkonu správy bytového a nebytového fondu  
 ve vlastnictví města Velké Meziříčí,
- zajištění správy a údržby bytů a nebytových prostor  
 pro cizí za úplatu v místě a čase obvyklou,
- za hospodaření se svěřeným bytovým a nebytovým  
 fondem ve vlastnictví města,
- vedení evidence obecních bytů a s tím souvisejících úkonů,
- vedení evidence nemovitého majetku města – 
 pozemků a budov a s tím souvisejících úkonů.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan  
 s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhon- 
 nou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně  
 odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,   
 nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání  
 související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zá- 
 kona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním pro- 
 gramu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu- 
 dijním programu,
• předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se  
 stanoví některé další předpoklady pro výkon některých  
 funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky,  
 ve znění pozdějších předpisů (tzv. lustrační osvědčení),
• znalost majetkové a bytové problematiky výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, flexibilita, 
 samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů,
• komunikační a vyjednávací schopnosti.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
 k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,  
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se  správ- 
 ních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
 u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvěd- 
 čující bezúhonnost vydaný domovským státem; 
 pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se  
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4   
 záko na č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další  
 předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
 orgánech a organizacích České republiky, ve znění poz- 
 dějších předpisů,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 5. 10. 2012 
do 12.00 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice vedoucí 
odboru SMB“

Kontaktní telefon: 566 781 003

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru správy majetku a bytů
na dobu neurčitou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 11. platové třídy dle platných právních předpisů. 

Předpokládaná doba nástupu od 1. 1. 2013.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 19. 9. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení 
výběrového řízení skartovány.     

 

1. PATRO – DISKONT A PRODEJ 
LEVNÉHO NÁBYTKU 

DŮM NÁBYTKU NEKO 

www.neko–vm.cz
Moderní,  designový nábytek pro každého!

► široká nabídka rozkládacích pohovek, sedaček, 
 jídelních setů, obývacích stěn, dvoulůžek
► více než 100 ks matrací skladem
► kuchyňské pracovní desky 1 cm/1 Kč
► dvířka ke kuchyňským linkám od 20 Kč/1ks

P O ZVÁ N KA 
NA  SVAT OVÁC LAVS K É  M E N U      

Svatováclavské menu:
Předkrm:  Kachní paštika s mandlemi a brusinkovou omáčkou  
 podávaná s rozpékanou bagetkou

Polévka:  Kachní krém

Hlavní jídla: 
●  Pečená kachna s mandlovou nádivkou 
 podávaná se šťouchanými bramborami s cibulkou
●  Pečené kachní stehno podávané s červeným a bílým zelím 
 a s domácím houskovým a bramborovým knedlíkem
●  Kachní stehno přelité omáčkou z lesních hub podávané 
 s domácím špekovým knedlíkem

Minutky:
●  Grilovaná kachní prsa podávaná na restovaných fazolkách 
 s domácími pečenými bramborami ve slupce
●  Kachní prsa se švestkovou omáčkou 
 se smaženými bramborovými noky
●  Kachní prsa s restovanými jatýrky
 a slaninou se zámeckými brambůrkami

Dezerty: ● Svatováclavské koláčky ● Domácí švestkový koláč
● Jablečný štrúdl podávaný s vanilkovou zmrzlinou

Ke každému Svatováclavskému menu dostanete 
sklenku dobrého vína zdarma.

Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků 
a vinařů, což připomínají tradiční podzimní slavnosti, 

nabízející i bohaté gastronomické zážitky. 
Se svou nabídkou za vámi přichází i restaurace JUPITER. 

Přijďte si k nám od čtvrtka 27. 9. do soboty 29. 9. pochutnat 
na svátečním menu, které jsme pro vás připravili.
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Poděkování

SpolečenSká rubrika

Vzpomínky

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
2. 10. Mlýny na dolní Oslavě, přednáší Karel Stejskal
9. 10. Na kole po Kanadě, přednáší Stanislav Michal
16. 10. Bosna a Černá Hora, přednáší ing. Ondřej Herzán
30. 10. Kuba, přednáší ing. Jaroslav Pazdera

Přednášky VGS při Jupiter clubu – říjen 

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
3. 10. 2012 v 8–17 hodin, 4. 10. 2012 v 8–14 hodin

pořádá 
SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

Úplně nový program ZUMBA SENTAO – nový trend, který dostane 
do zumby ještě více 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 doká-
že, že cvičení může být zábavou. Cvičí se každý čtvrtek od 18. října 
2012, od 18.30 do 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, od 14 let 
neomezeně. Cvičení vedou zkušení lektoři Jiří Bánovský a Romana 
Vítková z Taneční školy AURA. 
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 na tel.: 566 782 004-5 nebo na 
e-mail: program@jupiterclub.cz, nejpozději do 11. 10. 2012.

Sentao v Jupiteru

uzávěrka společenské rubriky – tento týden již 

ve čtvrtek (z důvodu státního svátku 28. 9.)

❧ Ruku Ti už nemůžeme, 
maminko, dát, 
abychom Ti k Tvým narozeninám 
mohli blahopřát. 
Jen kytičku květů Ti na hrob dáme 
a tiše vzpomínáme.❧

Dne 30. 9. 2012 by se dožila 80 
roků naše milá maminka, tetička 
a tchýně 

Současně letos vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší maminky dne 
11. 10. 2012.

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Anastázie Hedvika Kubešová z Jívoví.

Dne 27. 9. 2012 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího Rohovského 
z Oslavičky.

Stále vzpomínají synové Jiří, 
Tomáš s rodinou a celá přízeň.

❧ Naši drazí zůstanou po našem 
boku tak dlouho, 
dokud budeme mít pro ně místo 
v našich srdcích. ❧

Dne 2. října to bude již pět let, 
co nás navždy opustila milovaná 
maminka a babička, paní

Františka Navrátilová.

Stále vzpomínají dcera Růžena 
a vnučky Lucie a Marcela.

Kdo jste ji znali – 
vzpomeňte s námi.

Dnes, 26. 9. 2012, uplynulo deset let od úmrtí naší milované maminky 
a babičky, paní 

Ireny Zavřelové
a 
dne 7. 10. 2012 by se dožil 85 let náš milovaný tatínek a dědeček, pan 

Jan Zavřel, který zemřel dne 4. 5. 2000.

S láskou a vděčností stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.

❧ Jak tiše žil, tak tiše odešel ve své lásce a dobrotě. ❧

Dne 28. září 2012 si připomeneme nedožitých 100 let pana

Karla Kotka z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkují děti a celá rodina.

Dne 16. 9. mi při nastupování do taxíku vypadl z kapsy mobil. Našly 
jej slečny Andrea Kaštanová a Zuzana Filipová. Mobil okamžitě ode-
vzdaly v nejbližší provozovně, kde mi byl později předán. Děkuji jim 
za jejich poctivost a přeji oběma plno osobních úspěchů v celém jejich 
životě. Jejich rodiče na obě děvčata mohou být náležitě hrdi. Součas-
ně děkuji taxislužbě pana Oulehly a jeho zaměstnančům i paní Ivaně 
Boučkové, kteří mi byli při hledání mobilu nápomocni. 
Je krásné konstatovat, že poctiví a ochotní lidé ještě žijí.

Jarmila Smejkalová

Poděkování poctivým nálezcům

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 
ve spolupráci se Svazem žen Velké Meziříčí pořádají

DRUHOU PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU 
FARMÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

A OKRASNÝCH DŘEVIN, 
která se koná 10. října 2012 od 10 do 16.30 hodin 

v prostorách tělovýchovného zařízení SŠ řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

doprovodný program výstavy:
●  práce žáků oborů vzdělání opravář zemědělských strojů, 
 kuchař-číšník, elektrikář
●  pro žáky základních škol vzorky zemědělských plodin
●  poradenská činnost pro pěstitele ovoce a zeleniny, 
 zemědělských plodin
●  prezentace potravinářských výrobků jednotlivými výrobci
●  soutěže pro žáky škol i dospělé
●  tombola
●  degustace  odrůd bramborů
●  kulturní program – živá hudba + občerstvení
●  prodej zemědělských produktů
●  výstava zemědělské techniky PODROBNÝ PROGRAM AKCE NALEZNETE 

NA WWW.JUPITERCLUB.CZ

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení pod vedením kvalifikovaného instruktora bude 
probíhat opět každou středu 19–20 hodin v hasičské zbrojnici, 
začínáme 3. 10. 2012. Jednotlivé hodiny na sebe nenavazují, při-
jít může prakticky kdokoli, všechny věkové kategorie jsou vítány. 
Jde o posilovací a protahovací zdravotní cvičení, přičemž jsou lekce 
zpestřeny cvičením s overbally (malé gymnastické míče), theraban-
dy (elastické gumové pásy), švihadla (jako pomocný prostředek 
k protažení), nebo se cvičí prostě bez pomůcek. Cvičí se při klidné 
hudbě, neběhá se. S sebou potřebujete pouze podložku na cviče-
ní a chuť cvičit.                                                                          -lk-

HUBERTOVA JÍZDA STRÁNECKÁ ZHOŘ 6. 10. 2012
13.30 slavnostní nástup na návsi

14.00 odchod na trať 7–8 km, 20–25 přírodních skoků
15.30–16.00 závěrečný dostih Halali – o krále honu

20.00 taneční zábava v místním pohostinství 
Jezdecká stáj Granus

Bítešský hudební půlkruh zahajuje 16. sezonu
úterý 2. 10. v 19 hodin – zahájí ORBIS TRIO

Kulturní dům Velká Bíteš 
houslistka Petra Vilánková, violoncellista Petr Malíšek, 

klavírista Stanislav Gallin 
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PREZENTAČNÍ PŘEHLÍDKU 
JUPITER CLUBU 

A JEHO PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

divadla

● úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění; hrají: Daniela Kolá-
řová, Milan Lasica ● středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny; hrají: 
Tereza Kostková, Aleš Háma ● neděle 18. listopadu 2012 – Smrtelná 
vražda; hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný
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 abonentce 
každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu v restauraci Jupiter, prv-
ních 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 Meziříčí 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)

(přehled všech koncertů nalezneta na www.jupiterclub.cz)

výStavy

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 program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001) 

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.

Taneční pro dospělé 

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

Španělský večer s Carmen, flamencem 
a kostýmy Osmanyho Laffity

výstavní síň 
jupiter clubu

do 25. 10. 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 program. oddělení Jupiter clu-
bu, tel. 566 782 004, 001 (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00).

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 29. 9. 2012 v 15 hodin, malá scéna JC, vstup-
né 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (005), pro-
gram. 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 podzim 2012

Beseda na téma Zdravá výživa
s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

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

 (www.gospeltime.cz)

výstava potrvá 
do konce října

mediální partner

Oznamujeme všem dětem a široké veřejnosti,
že v neděli 30. září proběhne v Měříně

tradiční cesta
POHÁDKOVÝM LESEM

Start: u kašny na Náměstí
      od 14 do 16 hodin.

    Cíl: chata pod sjezdovkou
Akci pro vás připravuje

Středa 3. 10.–čtvrtek 4. 10. 
DNY ZDRAVÍ–Každý svého zdraví strůjcem. Prevence rakoviny 
vesele i vážně, poradna a měření základních zdravotních ukazatelů. 
Firmy a neziskové organizace zde budou prezentovat svoji činnost 
a nabídku výrobků a služeb související se zdravím ve všech podo-
bách. středa 10.30–18.00, čtvrtek 9.00–17.00

Neděle 7. 10., velký sál, 19 hodin 
Divadlo IKAROS uvádí obnovenou premiéru představení
A. de S. Exupéry – MALÝ PRINC
Vstupné: 80 Kč.

Úterý 9. 10., kinosál, 16 hodin         
Beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou na téma Zdravá výživa.
Pořad z oblasti zdravé výživy a dodržování zdravého životního 
stylu. Kateřina Cajthamlová např. v pořadu Jste to, co jíte ukázala 
cestu ke zdravému životnímu stylu desítkám lidí trpících obezitou. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Úterý 9. 10., velký sál, 19.30 hodin 
Studio DVA: Divadelní představení PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽ-
DĚNÍ. Hrají: D. Kolářová, M. Lasica. Jednotlivé vstupné 300 Kč, 
platí permanentky podzim 2012

Čtvrtek 11. 10., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. 1. koncert: Petr Malásek & Franti-
šek Kop Quartet, platí abonentky, vstupné: 180 Kč/250 Kč

Sobota 13. 10. a neděle 14. 10. malá scéna, 15 hodin
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí divadla. Vstupné: 40 Kč

Neděle 14. 10., v. sál, 16 hodin
Vystoupení pěveckých sborů SMAJLÍCI, SLUNÍČKA, HARMO-
NIE a vokální skupina 6 tet. Vstup zdarma!

Pátek 19. 10., Jupiter club
Pro školy: kulturní vystoupení partnerského města Tisna z Chor-
vatska

Sobota 20. 10., Jupiter club
Kulturní vystoupení partnerského města Tisna z Chorvatska

Pátek 19. 10., koncertní sál, 19.30 hodin 
Koncert meziříčské skupiny SECOND HAND. Vstup zdarma!

Sobota  20.10., velký sál, 19 hodin
Divadlo Ikaros – MUZIKÁLOVÉ HITY
Po skončení promítání filmového dokumentu PROBLÉMY od me-
ziříčské režisérky Anety Beránkové. Vstupné dobrovolné!

Neděle 21. 10., kinosál, 19.30 hodin 
ZUZANA STIRSKÁ A SBOR FINE GOSPEL TIME
Vstupné: 200 Kč, na místě 250 Kč

Středa 24. 10., předsálí velkého sálu, 17 – 21 hodin
DISCO S DJ BONDEM pro žáky 11–15 let, vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 25. 10., Jupiter club, 19 hodin 
Koncert hudební skupiny FORTIX z Velkého Meziříčí, vstup zdarma.

Pátek 26. 10., velký sál, 20 hodin 
Koncert rockové kapely SLADE, vstupné: 590 Kč, na místě 650 Kč

Sobota 27. 10., malá scéna, 15 hodin 
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ. Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí divadla. Vstupné: 40 Kč

Sobota 27. 10., koncertní sál, 17 hodin 
Netradiční vystoupení divadelních souborů  
STUDNA – ZÁHADA 13. BAKTUNA; A.I.D.S. – TADY OREL!          
Vstupné dobrovolné.

Neděle 28. 10., velký sál, 19.30 hodin 
Koncert JOSEFA ZÍMY A YVETTY SIMONOVÉ 
a orchestr J. SLÁDKA, vstupné: 200 Kč

Pondělí 29. 10., kinosál, 18 hodin 
Jiří Kolbaba – cestovatel rádia Impuls, DIASHOW z cyklu DISCO-
VER THE WORLD
Jiří Kolbaba, víceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý 
cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti 
kontinentech planety. Jeho strhující besedy, diashow či talkshow 
už vidělo mnoho měst i vesnic v celém Česku. Emotivní formou 
přibližuje svět a širokou veřejnost inspiruje ke splnění vlastních 
cestovatelských snů. Vstup zdarma.

V průběhu měsíce října, výstavní síň, 
Výstava MIROSLAV MÁCA – PODZIM  
Kresby, fotografie, otevřeno do 25. 10. 2012

JUPITER CLUB, s. r. o., 
PŘIPRAVIL V RÁMCI OSLAV 
20. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 
V MĚSÍCI ŘÍJNU 
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Daniel Rous slaví gól do sítě Woolloomooloo Bay. 
Foto: Jitka Plašilová

Ženy v osmifinále nestačily na favorita
Osmifinále Českého poháru
TJ Sokol VM – HC Britterm Ve-
selí nad Moravou 21:33 (10:21)
Ve středečním podvečeru mohla 
stovka přítomných diváků zhléd-
nout na  vlastní oči představení 
úřadujícího vicemistra České 
republiky. O  kvalitě soupeřek 
velkomeziříčských hráček svědčí 
i krátký výčet úspěchů házenká-
řek Veselí nad Moravou, které 
jsou majitelkami titulu Mistr 
interligy 2011/2012, dvojnásob-
nými vítězkami Českého poháru 
2009 a  2011, Mistryněmi České 
republiky 2005/2006, 2008/2009, 
2010/2011.

Slovenský trenér Pavol Jano při-
vedl na  hrací plochu velkomezi-
říčské sportovní haly herně zku-
šený kádr týmu, v  jehož řadách 
jsou nepostradatelnými „perso-
nami“ sedmatřicetiletá Lenka 
Fleková – Romanová (nejlepší 
házenkářka 2002 s  bundesligo-
vými zkušenostmi), tři současné 
české reprezentantky – Tereza 
Chmelařová, odchovankyně ku-
novické házené, Helena Štěrbová, 
Kristýna Salčáková a  slovenská 
reprezentační kanonýrka Monika 
Rajnohová.
Domácí hráčky nastoupily bez 
respektu a držely v úvodních mi-

nutách díky přímočaré hře s  fa-
voritem krok. Přesné střelecké 
pokusy Ivy Záviškové, Moniky 
Kratochvílové, Diany Svobodové 
a  Šárky Dvořákové znamenaly 
ve  14. minutě pouze třígólový 
rozdíl (6:9). V následující pětimi-
nutovce „veselské Panenky“ přes-
nými projektily zejména z rukou 
již výše jmenovaných reprezen-
tantek odskočily až na 6:15. Do-
mácí tým začal viditelně ztrácet 
na  jistotě, začala váznout souhra. 
Kvůli technickým chybám jsme 
umožnili soupeřkám častěji skó-
rovat z  rychlých brejků. Po  jed-
nom z  nich musela kvůli pora-

nění kotníku odstoupit ze hry 
kanonýrka Monika Rajnohová. 
Zkušená brankářka hostí Vyhlí-
dalová ve spolupráci se zlepšenou 
obranou začala dělat našim střel-
kyním výrazné potíže. Na vysoké 
tempo hry soupeře jsme v  této 
fázi nestačili a  Veselanky „šly“ 
na poločasovou pauzu s jedenác-
tibrankovým náskokem. 
Po změně stran v kádru hostí do-
šlo ke  změnám. Snaživý výkon 
našich byl podepřený výbornými 
zákroky brankářky Jany Lavické. 
Přesné zásahy si postupně připsaly 
z postu spojek Hana Hublová, De-
nisa Hladíková, po  nápadité akci 

i pivotmanka Jana Klusáčková. Bo-
jovnost našich udržovala soupeřky, 
které sice nehrály již v plném na-
sazení, v neustálém střehu. Domá-
cí hráčky po  závěrečném signálu 
za  svůj obětavý a  snaživý výkon 
sklidily potlesk diváků. 7m hody 
3/2:1/0, vyloučení 1:1, rozhodčí 
Michal Hanák, Jan Kosmák.
Sled branek 0:2, 2:4, 5:6, 5:9, 6:15, 
9:20, 12:23, 15:27, 16:29, 17:31. 
Hrály: TJ Sokol VM: Lavická Jana, 
Hleba Inna, Zelníčková Marta – 
Závišková Iva (8), Kratochvílová 
Monika (5/1), Hublová Hana (3), 
Dvořáková Šárka (2/1), Svobodo-
vá Diana (1), Klusáčková Jana (1), 

Hladíková Denisa (1), Pacalová 
Lenka, Fischerová Michaela, Ne-
cidová Soňa. Trenér ing. Tvarůžek.
HC Britter Veselí nad Moravou: 
Vyhlídalová Dagmar, Nejezchle-
bová Vanda, Zvoničová Darina 
– Salčáková Kristýna (6), Fleková 
Lenka (5), Štěrbová Helena (5), 
Chmelařová Tereza (5), Tomeč-
ková Jitka (5), Jandásková Klára 
(4), Vinyatynská Anhelina (2), 
Rajnohová Monika (1), Krato-
chvílová Kamila, Jagošová Lu-
cie. Trenér Pavol Jano, vedoucí 
družstva Ivo Sádlo, masér Pavel 
Michálek.

-záv-, 4× foto: Miloš Kolář

Třetí kolo začalo výhrou su-
verénních Australanů a skončí 
dohrávkou příští sobotu.
Zápasy byly opět rozloženy 
do dvou hracích dnů (pon-
dělí, čtvrtek) a nabídlo opět 
několik zajímavých zápa-
sů. Duel Ztracené generace 
proti Mostištím byl po do-
hodě obou kapitánů a roz-
hodčího přeložen na příští so-
botu  29. září. 2012 v 18 hodin.
Liga veteránů
Senioři VM – Lesáci VM 2:0 
(1:0)
Střelci: oba Senioři VM 24.’ 
Smejkal Jan, 36.’ Partl Pavel. 
ŽK: 7.’ Valička Roman. Roz-

hodčí: Jakub Rosický. Bez ka-
ret.
SK FC Křižanov – SG Měřín 0:0 
(0:0)
ŽK: 35.’ Kubiš Jaromír. Rozhodčí: 
Roman Myška.
Liga veteránů MKVM
1. Senioři VM 3 2 1 0 9:2 7
2. SG Měřín 3 1 2 0 6:4 5
3. Lesáci VM 3 1 0 2 7:6 3
4. SK FC Křižanov 3 0 1 2 0:10 1

Liga mužů
Slza VM – Woolloomooloo Bay 
1:4 (1:1)
Střelci: Slza VM: 10.’ Raus Dani-
el, Woolloomooloo Bay: 22.’ Du-
rajka Roman, 31.’ Vítek Jakub, 
43.’ Linhart Martin, 44.’ Durda 
Radek. Sudí: Jiří Pavlas. Bez ka-
ret.
Kašpaři VM – Pobřeží kocoviny 
0:1 (0:0)

Střelci: 39.’ Hrad Luboš. ŽK: 4.’ 
Pokorný Martin, 13.’ Hrad To-
máš. Sudí: Jakub Rosický.
Retro Křižanov – Flamengo 1:8 
(1:6)
Střelci: Křižanov: 19.’ Milota Jo-
sef ml., Flamengo: 2.’, 10.’ a 24.’ 
Votoupal Michal, 6.’, 23.’ a 28.’ 
Ráček Hynek, 15.’ a 46. ’ Benda 
Lukáš. ŽK: 45.’ Milota Josef ml., 
3.’ Ráček Hynek. Sudí: Michael 
Polák.
Kittydogs United – La Bucañe-
ros 1:7 (1:3)
Střelci: Kittydogs United: 3.’ Pru-
dík Jan, La Bucañeros: 10.’, 14.’ a 
30.’ Bouček Michal, 13.’ Adam 
Pospíšil, 39.’ Liška Lukáš, 40.’ Du-
fek Jaroslav, 43.’ Smejkal Eduard. 
ŽK: 20.’ Smejkal Libor. Sudí: Pa-
vel Rosický.

Tabulka po 3. kole
1. Flamengo 3 3 0 0 18:2 9
2. Woolloomooloo Bay 3 3 0 0 15:5 9
3. Kašpaři VM 3 2 0 1 8:4 6
4. Pobřeží Kocoviny 3 2 0 1 7:5 6
5. La Bucañeros 3 1 0 2 12:8 3
6. SK Mostiště 2 1 0 1 4:3 3
7. Slza VM 3 1 0 2 3:9 3
8. Retro Křižanov B 3 1 0 2 7:16 3
9. The Lost Generation 2 0 0 2 1:9 0
10. Kittydogs United 3 0 0 3 3:17 0

Zveme vás na 4. kolo ligy mužů 
MKVM na umělce za třetí ZŠ:
ve čtvrtek 27. 9. v 18.30 La Bu-
cañeros – Pobřeží Kocoviny a 
Woolloomooloo Bay –The Lost 
Generation 
Statistiky, soupisky, fotografie, pro-
fily týmů a další informace nalez-
nete na www.mkvm.cz. Brzy bude 
na našem webu stránkách spuště-
na fotogalerie a videogalerie, za což 
děkujeme fotografce Jitce Plašilové 
a kameramanům z iTVM. 

Současně by se do naší druži-
ny hodil nadšenec, či nadšen-
ci, kteří by sepisovali reporty z 
utkání a pomohli nám s admi-

nistrací webových stránek tak, 
aby byly zveřejněny vždy aktu-
ální informace, nebojte se ozvat 
na info@mkvm.cz.

Třetí kolo malé kopané začalo výhrou Australanů

Prvním turnajem v  Havlíčkově 
Brodě odstartovala sezona pro 
mladší žáky. Po reorganizaci sou-
těží se bude v letošním soutěžním 
ročníku hrát turnajovým způso-
bem v oblasti Vysočiny. Zde jsou 
pouze dva kluby s družstvy mlad-
ších žáků – Havlíčkův Brod a vel-
ká základna Nového Veselí, která 
čítá 3 družstva v této kategorii.
Na turnaji se hraje způsobem první 
poločas 8 minut s  tím, že je naří-
zená osobní obrana po celém hřišti 
a druhý poločas se hraje 15. minut 
s obranou, jakou si zvolí družstvo.
V  prvním utkání jsme po  dobře 

sehraném prvním poločase ne-
chali dotáhnout domácí Havlíč-
kův Brod na konečnou remízu. 
V druhém utkání proti Veselské-
mu áčku jsme zaostávali v pohybu 
a  nedokázali soupeři výrazněji 
vzdorovat. Proti dalším dvěma 
družstvům z  Veselí jsme sehráli 
vyrovnanou partii, bohužel závě-
ry utkání se nám nepodařily a ani 
jednou jsme tedy nebodovali.
Tým táhlo střelecké trio Kamil 
Babáček, Samuel Bárta a  Domi-
nik Buchta.
Výsledky: TJ Sokol VM – Jiskra 
Havlíčkův Brod 10:10 (7:4); So-

kol Nové Veselí A  7:22 (2:12); 
Sokol Nové Veselí B 12:15 (8:8); 
Sokol Nové Veselí C 12:13 (7:5)
Tabulka turnaje:
1. Sokol N. Veselí A 83:38 8
2. Jiskra H. Brod 51:51 4
3. Sokol N. Veselí C 47:65 4
4. Sokol N. Veselí B 47:55 3
5. TJ Sokol V. Meziříčí 41:60 1
Hráli: Babáček Kamil (12), Bár-
ta Samuel (10), Buchta Dominik 
(10), Svoboda Vojtěch (3), Ro-
hovský Vítězslav (2), Hnízdil Jan 
(2), Podstatzký Mackenzie (2), 
Šroler Dominik, Doležal Matěj, 
trenér Šidlo Ladislav. 

Mladým házenkářům se nevedlo

-šid-

-bíl-

Handicap Sport Club
V  sobotu 22. 9. sportovní klub 
ve spolupráci s Asociací integrova-
ných sportů uspořádal ve sportovní 
hale Centra kultury, sportu a  zá-
jmových činností v  Osové Bítýšce 
otevřený turnaj integrované boccii 
a  zároveň 2. ročník O  pohár sta-
rosty Osové Bítýšky. Slavnostního 
zahájení se zúčastnil starosta Josef 
Mach a další, mimo jiné i Ondřej 
Duben, zástupce pořadatele chari-
tativního koncertu Muzikanti dě-
tem, jehož výtěžek byl věnován prá-
vě našemu sportovnímu sdružení. 
Ondřej Duben slavnostně předal 
našim sportovcům 24 ks nových 
dresů, jež byly zakoupeny z výtěžku 
jejich koncertu (viz foto). Turnaj 
sledoval i  předseda Asociace inte-
grovaných sportů Ladislav Kratina.
Po zahájení se celkem 12 družstev 
čítajících bezmála 60 sportovců 
vrhlo do bojů o poháry, které věno-
val starosta Mach, a  ceny, jež byly 
zakoupeny na  základě sponzor-
ských darů. Celý turnaj se odehrál 
na  čtyřech kurtech upravených 
na hru iboccia. Na průběh a regu-
lérnost zápasů dohlíželo celkem 6 
rozhodčích a i oni přispěli ke skvělé 

hře. Třetí místo si z tohoto turnaje 
odvezl tým Milana Bartůňka z Vel-
kého Meziříčí, druhé místo po dra-
matické koncovce a prohře ve finále 
až v  nastavené hře vybojoval tým 
BC Lavičky Františka Malce a  1. 
místo v  Osové Bítýšce vyhrál tým 
Boulos Petra Horáčka z Brna. Ten 
se kvalifikoval do 2. ligy v roce 2013.
Pořadatelé děkují obci Osová Bí-
týška, Kraji Vysočina a  firmám 
– Vezeko, s. r. o., Wiegel CZ žá-
rové zinkování, ELMACO Mar-
tin Dvořák elektroinstalace, M.S. 
QUATRO finanční poradenství 
– a dále p. Štětkovi, správci haly, 
p.  Studené za  perníkové medai-
le pro všechny zúčastněné, ku-

chařkám za chutný oběd a Poexu 
Velké Meziříčí za věnování svých 
produktů pro sportovce. Mediál-
ním partnerem je týdeník Velko-
meziříčsko.

Atletika
V  neděli 23. 9. se na  atletickém 
stadionu v Bílině konala podzimní 
atletika spastic handicap, které se 
zúčastnili i atleti Bohumír Dvořák 
a Jaroslav Polívka. Atleti si odvezli 
celkem čtyři umístnění na  stup-
ních vítězů. B. Dvořák 1. místo 
ve vrhu koulí a druhé místo v hodu 
oštěpem a diskem, J. Polívka vybo-
joval 3. místo ve vrhu koulí.

-char-, foto: archiv HSC

Boccisté se utkali v Osové Bítýšce
Krajský přebor Vysočiny 
Sokol Cetoraz A – Spartak VM 
A 2413:2393 * 5,5:2,5
Berka V. 412:412 Baloun
Lhotka 417:380 Starý
Novotný 369:409 Lavický Bo.
Klimek 431:403 Lavický Jo.
Macek D. 402:372 Lavický J. (*)
Berka M. 382:417 Korydek 
*od 51. hodu Kováč 

Krajská soutěž Vysočiny 
skupina B
TJ Třebíč E – Spartak VM C 
1656:1567 * 5:1
Čermák 422:363 Bača 
Tenkl 406:417 Lavický A.
Toman 429:420 Weiss 
Šimek 399:367 Badalík 
Ve svém prvním utkání céčko na 
domácí nestačilo.

kuželky NÁBOR DO HÁZENÉ

Oddíl házené 
TJ Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad chlap-
ce a děvčata narozené 
1995–2003 se zájmem 
o pohyb. 

Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30–
19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou.

-sta-
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I. B třída mužů skupina B
Měřín – Rokytnice n. R. 4:1
Studenec – Velká Bíteš B 3:3
Jakubov – Křižanov 2:1
1. Hrotovice 7 7 0 0 29:5 21
2. Bystřice n. P. B 7 5 1 1 16:9 16
3. Polná B 7 4 1 2 16:11 13
4. Velká Bíteš B 7 4 1 2 17:16 13
5. Jakubov 7 4 0 3 12:12 12
6. Telč 7 3 1 3 16:12 10
7. Křižanov 7 2 2 3 9:10 8
8. Měřín 7 2 2 3 13:15 8
9. Přibyslavice 7 2 2 3 7:9 8
10. Šebkovice 7 2 1 4 10:17 7
11. Bohdalov 7 2 1 4 8:15 7
12. Stařeč 7 2 0 5 9:17 6
13. Rokytnice n. R. 7 2 0 5 8:19 6
14. Studenec 7 1 2 4 11:14 5

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Rožná 4:2 (3:0)
Branky: Večeřa Petr 2, Dvořák 
Milan, Pelán Tomáš – Beran Ka-
rel, Navrátil Marek. Rozhodčí: 
Juda Jaroslav; ŽK: 2:4.
Radostín – Hamry 5:2 (2:2)
Branky: Promberger Jaroslav 4, 
Vokoun Pavel – Štěpán Ondřej, 

Kučera David. Rozhodčí: Nejedlý 
Tomáš, Vévoda Jiří, Bílek Zde-
něk; ŽK: 3:2.
Moravec – Ujčov 4:2 (2:0)
Branky: Pokorný Zdeněk 2, Sla-
víček Lukáš, Hladík Jiří – Zbořil 
Aleš, Ryba Přemysl. Rozhodčí: 
Elčkner Jiří; ŽK: 1:2.
Bory – Rad. Svratka 1:2 (0:2)
Branky: Netolický Josef – Skryja 
Michal, Plhal Ivo. Rozhodčí: Sou-
kup Jiří; ŽK: 1:1.
1. Nedvědice 7 5 2 0 16:7 17
2. Radostín 7 4 1 2 24:13 13
3. Svratka 7 4 1 2 18:8 13
4. Hamry 7 4 1 2 24:15 13
5. Moravec 7 4 1 2 18:15 13
6. O. Bítýška 7 4 1 2 17:17 13
7. Rozsochy B 7 3 3 1 16:11 12
8. Nová Ves B 7 4 0 3 23:24 12
9. Bobrová 7 2 2 3 11:16 8
10. Rožná 7 2 1 4 20:19 7
11. Rad. Svratka 7 2 1 4 13:17 7
12. Ujčov 7 2 0 5 12:22 6
13. Bory 7 1 2 4 16:21 5
14. Rovečné 7 0 0 7 5:28 0

Zdroj: www.fotbal.cz

O víkendu skončila čtyřmi zá-
pasy základní část poháru. Opět 
se ukázalo, jak propastné rozdíly 
jsou mezi mančafty první a dru-
hé ligy. Od pondělí začíná semi-
finále a v neděli 30. 9. od 7.00 se 
budou hrát utkání o jednotlivá 
umístění. Finále je na programu 
od 18.30. 
Stránecká Zhoř – Bory 4:22 
Necid, Urbánek, Bartušek – 

Brůha 6, Kuchař 4, Štoček 3, 
Dvořák 3, Fenyk 2, Kabelka M., 
Kabelka P., Klíma, Berer 
Tabulka sk. D 
1. Bory 31:6 4
2. Tech. služby 15:11 2
3. Str. Zhoř 6:35 0
Radostín n. Osl. – Sanborn 3:19
Láznička, Hošek, Hubený – Ře-
hoř 5, Fritz 6, Novák 2, Pondělí-
ček 3, Sláma 2, Puffer

Tabulka sk. C 
1. Lukáš 31:8 4
2. Sanborn 24:13 2
3. Radostín 6:40 0
Lavičky – Agromotor 4:6
Hladík 2, Chrást, Dobrovolný – 
Pavlas, Sobotka P. 3, Netík 2
Tabulka sk. B
1. Agromotor 16:8 4
2. Benetice 17:11 2
3. Lavičky 5:19 0

Ořechov Ronov – Netín 3:14
Hála 2, Dvořák – Dvořák D. 4, Pl-
hák M. 2, Plhák T. 2, Juda 2, Ře-
hoř, Dvořák V., Podsedek, Průša
Tabulka sk. A
1. Netín 21:6 4
2. H. Heřmanice 7:17 1
3. Ořechov Ronov 8:11 1
Mediálním partnerem poháru 
je týdeník Velkomeziříčsko.

-rossi-

V  sobotu startuje nový ročník 
krajské ligy jižní Moravy a Zlína. 
HHK VM – HC Hlinsko 7:3 
(2:0, 3:2, 2:1)
Branky: 13. Štěpánek (Burian V.), 
16. Burian P. (Sedláček), 23. Nedo-
ma (Smejkal), 24. Nekvasil (Válek), 
27. Nekvasil (Cihlář, Štěpánek), 
42. Burian P. (Cihlář), 59. Nekvasil 
(Štěpánek) – 24. Ptáček (Lukáč), 
31. Zadina (Spal), 52. Ptáček. Se-

stava HHK VM: Štourač (Hladík) 
– Dusík, Krejčí, Sedláček, Souček, 
Válek, Ambrož – Hlouch, Nekvasil, 
Štěpánek – Burian V., Cihlář, Buri-
an P. – Nedoma, Smejkal, Střecha. 
Rozhodčí: Pekárek – Strádal, Ma-
loušek. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1, 
v  oslabení 0:0. Střely na  branku: 
50:25. Diváci: 105.
V  pořadí třetí přípravné utkání 
sehrálo A  mužstvo s  týmem HC 

Hlinsko, které hraje v  krajské lize 
Pardubického kraje. Utkání se hrá-
lo ve velice slušném tempu. Divá-
kům se poprvé představily posily. 
Obránci Zdeněk Sedláček, Martin 
Souček a útočník Jiří Cihlář.
Mužstvo se postupně sehrává 
a konečnou podobu dostávají jed-
notlivé pětky. V  utkání se prosa-
dily všechny formace, což je velký 
příslib do nadcházející sezony.

První mužstvo HHK čeká ješ-
tě dnes večer odveta v  Hlinsku 
a poté již ostrý start v soutěži. Ta 
začíná tento víkend. Hned první 
utkání bude proti velesilnému 
soupeři z  Kroměříže. Utkání se 
hraje na našem zimním stadionu 
v sobotu 29. 9. od 17.30.
Program – mistrovské utkání
29. 9. HHK VM – HK Kroměříž, 
v 17.30 (ZS VM) 

Hokejisté porazili v přípravě Hlinsko

Záloha házenkářů si poradila s Třeští
Liga Vysočiny mužů
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 
25:22 (15:11)
Po reorganizaci soutěže bylo naše 
béčko přesunuto do krajské sou-
těže – Liga Vysočiny. Nicméně 
zde bude narážet na  obdobné 
soupeře jako v loňském roce. Zá-
ložní družstvo napodobilo výkon 
áčka a  také vstoupilo do  sezony 
vítězstvím. 
Počáteční desetiminutovka byla 
velmi rozpačitá a muselo se sma-

závat tříbrankové manko. V  15. 
minutě se podařilo skóre srovnat 
a do poločasu si naši hráči vypra-
covali náskok 15:11.
Vstup do druhé půle nám vyšel 
na výbornou a díky dobré obra-
ně a  rychlým brejkům se nám 
podařilo odskočit o sedm bra-
nek na 22:15. Pak došlo k pole-
vení koncentrace a Třešť se ještě 
dokázala dotáhnout na tři bran-
ky. Závěr si domácí pohlídali 
a vyhráli 25:22.

7m hody 2/1:2/2, vyloučení: 3:0
Sled branek: 0:3, 2:5, 8:6, 10:9, 
15:11, 17:11, 19:14, 22:15, 23:20, 
25:22
Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Stoklasa David – Kaštan Petr 
(6), Pospíšil Jan (4/1), Kříbala 
Pavel (4), Živčic Pavel (4), Ju-
ránek Jakub (3), Kaštan Jiří (2), 
Kubiš David (1), Šidlo Ladislav 
(1), Brabec Josef, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kří-
bala Pavel. 

-hhk-

HHK posílil o zkušeného 
útočníka Jiřího Cihláře
V  pondělí 17. 9. 2012 se vedení 
HHK dohodlo s výraznou posilou 
do  útoku. Na  hostování do  kon-
ce sezony přichází 
hráč Dukly Jihla-
va Jiří Cihlář, který 
v posledních čtyřech 
sezonách působil 
v Moravských Budě-
jovicích.
První trénink ab-
solvoval ještě v  ten 
den večer po  vyřízení hostování 
s Duklou Jihlava.
hostování s Duklou Jihlava.
Kde působil Jiří Cihlář?

4 sezony HC Mor. Budějovice
1 sezona EV Zeltweg (Rakousko) 
– 4 záp. (1+4)

1 sezona CPH Dijon 
(Francie) – 30 záp. 
(7+10)
2 sezony EHC Fre-
iburg (Německo) – 
127 záp. (46+55)
1 sezona EHC Mem-
mingen (Německo) 
– 44 záp. (38+35)

1 sezona HC Kometa Brno – 51 
záp. (10+21)
11 sezon HC Dukla Jihlava – 515 
záp. (123+151) Text a foto: -hhk-

Fotbalové výSledky

MSDD
Starší dorost 
6. kolo
FK Humpolec – FC VM 2:1 (0:0) 
Rozhodčí: Fridrichovský – Pet-
řivý, Pojezný, diváci: 40, branky: 
Prokop (27.), Alt (60.) – Štef-
ka (34. pen.), ŽK: Bradáč (13.), 
Bárta (16.), Štefka (89.), sestava: 
Sysel (75. Řeháček) – Nápravník, 
Štefka, Novotný, Benda – Bárta 
(77. O. Liška), Ráček, Láznička 
(54. Krčál, 84. Hejtmánek), Bra-
dáč (84. M. Ostrý) – Komínek, 
Kejda
7. kolo
FC VM – FK Blansko 2:1 (0:0)
Rozhodčí: Žilka – Stratený, J. Ro-
sický, diváci 20, branky: Ráček 
(48.), Kejda (62.) – Keprt (76.), 
sestava: Řeháček – Nápravník, 
Štefka, Pokorný, Benda (77. Vo-
neš) – Láznička (66. O. Liška), 
Ráček, Votoupal, Komínek, Krčál 
(89. M. Ostrý) – Kejda (88. Hejt-
mánek)
V  7. kole jsme hráli zápas proti 
celku Blanska, který se nacházel 
na  5. místě v  tabulce. Tento tým 

se pyšnil velmi dobrou střeleckou 
produktivitou. V prvním poloča-
se se dostali do nebezpečné akce 
hosté, ale jejich střela mířila ved-
le tyče. Ve 20. minutě byl v dob-
ré šanci Ráček, který střílel jen 
do náručí brankáře. O dvě minuty 
později se dostal do gólové šance 
opět Ráček, ale tomu v  poslední 
chvíli ukopl míč obránce. V  zá-
věru poločasu střílel Ráček těsně 
nad břevno. První poločas byl 
z obou stran vyrovnaný.
Na  začátku druhého poloča-
su ve  48. minutě Krčál posunul 
míč do  lajny Kejdovi, který jej 
z první předal na  střed Ráčkovi, 
a ten střelou k tyči nedal brankáři 
šanci. V  58. minutě poslali hos-
té dalekonosný míč na  Řeháčka, 
ale ten jej vytěsnil nad břevno. 
O dvě minuty později se na lajně 
propadl Benda, kterého přesprin-
toval blanenský útočník, ale jeho 
střelu vyrazil na  roh Řeháček. 
V  62. minutě dostal dlouhý míč 
za obranu Ráček, který poslal míč 
na druhou stranu před prázdnou 
bránu Kejdovi, který jej s velkým 

štěstím dopravil do brány. V 69. 
minutě dostal přihrávku mezi 
obránci Komínek, ale jeho finální 
střela skončila na tyči. V 72. mi-
nutě zahrával PVK Pokorný, ale 
jeho střelu směřující k tyči vytěs-
nil vynikajícím zákrokem bran-
kář Šmerda. V  76. minutě jsme 
dostali kontaktní gól po neobsa-
zení volného hráče, který zpoza 
vápna vystřelil k tyči. 
„Zápas byl velmi opatrný, ale 

my jsme se hlavně zaměřovali 
na defenzivní část. Výsledek jsme 
rozhodli ve  druhém poločase, 
i když po inkasovaném gólu jsme 
se o něj hodně strachovali. Dnes 
jsme si zasloužili získat konečně 
první body. Během dvou týdnů 
nás čekají dva klíčové duely proti 
celkům Vrchoviny a Pelhřimova, 
které se pohybují ve  spodní čás-
ti tabulky,“ uvedl trenér Libor 
Smejkal ml.

Fotbalový dorost na Tržišti získal první body

Starší dorostenci ve žlutém. Foto: Libor Smejkal ml.

-ls-

Základní část poháru Šenku v podhradí skončila

Fotbal žáci

SpSM jih
RSM Hodonín – FC VM U13 
8:10 (6:6)
branky: 3× Křivánek, 2× Štve-
ráček, 2× Pártl, Novotný, Mi-
kuška, Mitáš
RSM Hodonín – FC VM U12 
7:8 (2:1)
branky: 2× Malata Mirek, Bibr, 
Doležal, Ševčík, Uhlíš, Šaroun, 
Trnka

-ves-

Dorostenci remizovali s Napajedly

Velká cena Pacova
V neděli 16. 9. se v Pacově konal 
41. ročník tradičního závodu do-
plněného o memoriály.
I v letošním roce se na stadionu 
sešla velmi kvalitní konkurence, 
především ve vrhačských disci-
plínách v čele s Lukášem Meli-
chem – 6. mužem kladivářské-

ho závodu na  OH v  Londýně. 
V  běžeckých a  skokanských 
disciplínách se představila kva-
litní konkurence, o čemž svědčí 
několik překonaných rekor-
dů mítinku – jedním z  nich je 
ve sprintu na 100 metrů žen, kte-
rý vytvořila Martina Homolová 
časem 12,57 s.

Martina Homolová 
překonala rekord mítinku

-vill-

M. Homolová v čele závodu. Foto: Zuzana Villertová

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Fatra Slávia 
Napajedla 19:19 (11:7)
Dorostenci vstoupili do  sezony 
remízou s Napajedly v utkání vel-
mi chudém na branky.
Úvod utkání se nám vůbec nepo-
dařil. První branku jsme, po stře-
lecké a  herní nemohoucnosti, 
vstřelili až v  11. minutě, kdy už 
jsme jich měli v naší síti pět. Hru 
v útočné i obranné fázi oživil pří-
chod Tomáše Stupky na  hřiště 
a  pět minut před koncem polo-

času bylo srovnáno 7:7. Výborně 
chytající Vojta Drápela do  pře-
stávky již nic za svá záda nepustil, 
a tak se šlo do šaten za stavu 11:7.
Úvodní minuty druhého poloča-
su se vyvíjely podle našich před-
stav a udržovali jsme si vypraco-
vaný náskok. Následovala naše 
hluchá desetiminutovka, kdy 
jsme opět nebyli schopni vstřelit 
branku. Soupeř se nejdříve bran-
kově dotáhl a  následně se ujal 
vedení. Kluci zabojovali a  strhli 
vedení opět na naši stranu. Sou-

peř ve  23. minutě opět srovnal 
na 19:19. 
7m hody 1/0:4/1 vyloučení: 3:2, 
diváků 37
Sled branek: 0:5, 4:6, 7:7, 11:7, 
13:9, 15:14, 17:15, 17:18, 19:19
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Pavliš David (7), Lečbych Jan (3), 
Blaha Tomáš (3), Fiala Martin (2), 
Stupka Tomáš (2), Ambrož Micha-
el (1), Janíček Martin (1), Macoun 
Filip, Frejlich Tomáš, Pažourek To-
máš, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. -šid-

Hokejové mládeži se nevedlo
Mladším a starším žákům se vstup 
do soutěže nevydařil. Dorost pro-
hrál poslední přípravné utkání.
Dorost – příprava
HC Chotěboř – HHK VM 5:2 
(2:1, 1:0, 2:1)
Branky a  asistence: Kampas J. 
(Kampas M.), Tlapák. Sestava 
HHK VM: Juda J. – Smažil, Ku-
čera, Bezák, Kampas M. – Kam-
pas J., Krejčová, Bernat – Šilpoch 
D., Tlapák, Marešová. Vyloučení: 
5:6. Využití: 2:0, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 48:22. 

Starší žáci – mistrovské utkání
HHK VM – HC Chotěboř 2:6 
(2:0, 0:3, 0:3)
Branky a asistence HHK: 14. Pa-
cal (Úlovec), 20. Kapusta (Am-
bož). Sestava HHK: Svoboda 
– Pacalová, Báňa M., Karásek, 
Janoušek – Ambrož, Nevěčný, 
Dundálek – Úlovec, Kapus-
ta L., Pacal – Řepa, Hebvábný. 
Rozhodčí: Maloušek, Pekárek. 
Vyloučení: 2:2, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:2. Střely na branku: 
16:27.

Mladší žáci – mistrovské utkání
HHK VM – HC Chotěboř 5:7 
(2:0, 2:3, 1:4)
Branky a asistence HHK: 3. Bíbr 
(Poledna, Procházka), 14. Barák, 
26. Bíbr (Šandera), 34. Juda M. 
(Havliš), 41. Juda M. (Bíbr). Se-
stava HHK: Pestr – Krčma, Šan-
dera, Broža, Vlach – Procházka, 
Juda M., Bíbr – Šilpoch M., Ba-
rák, Poledna – Strádal, Havliš, 
Třeštík. Rozhodčí: Maloušek, 
Pekárek. Vyloučení: 2:2. Střely 
na branku: 23:22. -hhk-

-šid-
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2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM A – SHC Malomě-
řice 29:28 (14:15)
Vstup do nového ročníku 2. ligy 
se velkomeziříčským házenká-
řům podařil. Po  dramatickém 
průběhu zdolali nejtěsnějším 
rozdílem SHC Maloměřice. Tým 
byl po  jarní „přípravě“ komplet-
ní. Do sestavy se po roční pauze 
vrátil Roman Matušík a  Vojtěch 
Hron. Dále se v  sestavě objevili 
dva mladí nadějní hráči Jan Po-
spíšil a David Kubiš.
Oba týmy vstoupily do  utkání 
s  aktivními obranami. Domácí 
se ujali vedení 2:1. Hosté rychle 
hru vyrovnali. Maloměřice díky 
velmi dobře sehranému rychlé-
mu útoku a  chybám domácích 
v  útoku odskočily na  4:8. Naši 
hráči ještě víc zlepšili obranu 
a  zpřesnili útočnou kombinaci. 
Dobře zahráli přesilovku a  v  25. 
minutě bylo srovnáno 11:11. Tre-
nér hostí na  tento stav reagoval 
oddechovým časem. Domácí to 
ale nepřibrzdilo.
Vstup do  druhé půle vyšel lépe 
našim hráčům a  ujali se nejtěs-
nějšího vedení, které si udržovali 
až do 38. minuty. Za stavu 20:18 

udělali domácí několik chyb, ne-
proměnili šance a  dovolili hos-
tům otočit na 21:22. Další pasáž 
ale opět patřila Meziříčským, 
kteří velmi dobrou obranou nej-
prve stav otočili a  následně se 
ujali dvoubrankového vedení. 
V  této části hry předvedl Libor 
Kotík několik vynikajících zá-
kroků a  nedovolil tak hostům 
před závěrem utkání přiblížit se 
na menší než dvoubrankový roz-
díl. V závěru se Maloměřicím už 
jen podařilo zkorigovat na rozdíl 
jedné branky. A  naši hráči tak 
mohli slavit vydřené, leč zaslou-
žené vítězství. Střelecky a  herně 
se dařilo Romanu Matuškovi 

a Radimu Fischerovi. Nutno po-
chválit celé družstvo za  bojovný 
a týmový výkon. 
7m hody 1/1:5/7 vyloučení: 3:2 
navíc, počet diváků 96
Sled branek: 2:1, 3:4, 4:8, 7:9, 
9:11, 12:12, 14:13, 17:16, 20:18, 
21:21, 24:22, 26:25, 28:26, 29:28
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Matušík Roman 
(9), Fischer Radim (6/1), Kaštan 
Jiří (4), Strašák Pavel (4), Kříbala 
Petr (3), Trojan Vítězslav (1), Ne-
cid Miloš (1), Hron Vojtěch (1), 
Konečný Ladislav, Kubiš David, 
Pospíšil Jan, Bezděk Jakub, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Stoklasa David. 
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Velmez po chybách prohrál o čtyři branky

VM v černém proti Maloměřicím. Foto: Jaroslav Hugo

MSD sk. D
SFK Vrchovina – FC VM 4:0 
(1:0)
Střelci: 40. Skalník, 60. Zedníček, 
83. a 85. Michal. Rozhodčí: Sme-
kal, Žilka, Fridrichovský. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Ši-
máček, Pokorný, Bouček – Dufek 
(73. Kučera), Vítek (65. Jaroš), 
Berka, Smejkal, Netrda – Simr 
na  lavičce Simandl, Kozuň, tre-
nér Smejkal, Krejčí. ŽK: Smetana 
– Mucha Z. Diváků: 340.
Domácí zahrozili již ve 2. minutě, 
kdy po dlouhém výkopu gólma-
na Vítka a  nepřesné malé domů 
Honzy Šimáčka se dostal k  za-
končení Kolařík, ale byl z  toho 
jen rohový kop. Na druhé straně 
se snažil vystřelit Pavel Simr, ale 

v zakončení mu zabránil domácí 
obránce. Poté unikl po křídle do-
mácí Michal, o dvě minuty poz-
ději prošel středem Buchta, ale 
Honza Šimáček byl na místě. Pak 
zahrozili osamocený Zedníček, 
ale byl v  ofsajdovém postavení, 
a znovu Michal. Ve 12. minutě se 
dostal po přiklepnutí od Pavla Si-
mra k zakončení Zdeněk Mucha, 
ale jeho střela šla doprostřed brá-
ny. Po  úvodním náporu domá-
cích, kdy hlavně jejich pressing 
dělal našim hráčům velké pro-
blémy, se postupně hra vyrovna-
la, ale nepřesnost v  přihrávkách 
na  obou stranách nepustila ani 
jeden tým k vážnějšímu zakonče-
ní. Ve 25. minutě se dostal za do-
mácí obranu Miloš Netrda, do-

mácí obránce ho skluzem zasáhl, 
ale k  překvapení lavičky hostů 
rozhodčí zákrok jako nedovolený 
neposoudil, musel by domácí-
mu hráči ukázat červenou kartu. 
Ve 40. minutě se po přímém kopu 
a hlavičce Buchty zblízka vyzna-
menal Roman Invald, míč vyrazil 
na břevno. Domácí Skalník si ale 
pomocí ruky míč zpracoval a do-
pravil jej do naší sítě. Naši hráči 
protestovali, marně. 
Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili se snahou o  vyrovnání 
skóre. Ale byli to domácí hráči, 
kteří se rychlými protiútoky do-
stávali do zakončení. V 60. minu-
tě rozehráli domácí rohový kop, 
míč se jim podařilo prodloužit 
na zadní tyč, kde už neměl nikým 

neatakovaný Zedníček problém 
dopravit jej do  naší sítě. Ten-
to okamžik rozhodl o  výsledku 
utkání. Domácí pozorně bránili 
a hosté jim to svou zbrklostí v ro-
zehrávce a nepřesností v kombi-
naci ulehčovali. Závěr utkání se 
nám již vůbec nevydařil. V  83. 
minutě trefil domácí Michal pří-
mý kop z hranice vápna přes zeď 
přímo do  horního růžku naší 
brány. A poslední gól do naší sítě 
padl v 85. minutě. Dlouhý centr 
do vápna stopnul Michal Bouček 
přímo k  nohám Michala, a  ten 
nezaváhal. Výsledek byl pro naše 
hráče sice krutý, ale vítězství do-
mácích bylo zcela zasloužené.
„Do  dnešního zápasu jsme byli 
nuceni udělat dvě změny v sesta-

vě, a to se ukázalo jako jeden  díl 
našeho tragického výkonu. Prv-
ní poločas byl vyrovnaný, i když 
mírnou převahu měli domácí, 
kteří dali v závěru prvního polo-
času  šťastný gól z přímého kopu. 
Do  druhé půle jsem nabádal 
hráče k  většímu důrazu a  hlav-
ně zlepšení pohybu bez míče. 
Z další standardky – z rohu, kdy 
jsme špatně pokryli domácí – 
zvýšil soupeř na  2:0. Vystřídali 
jsme Vítka  za Jaroše, změnili styl 
na 4-4-2 a chtěli jít více do ofen-
zivy. Bohužel, to byl můj špatný 
manévr a  znamenal, že soupeř 
na  nás valil jeden útok za  dru-
hým. My jsme vepředu neudělali 
vůbec nic a  v  obranné fázi jsme 
chybovali. Soupeř přidal dal-

ší dva góly ze standardky (PK) 
a  ze hry. Pokud si za  celý zápas 
nevytvoříme žádnou vážnou gó-
lovou šanci, nemůžeme pomýšlet 
na  úspěch. Dnešní zápas kluci 
odflákli a  udělali klubu a  sobě 
ostudu,“ vyjádřil se trenér Libor 
Smejkal st.

-myn-
1. Vrchovina 8 6 2 0 18:4 20
2. Třebíč 8 6 2 0 11:3 20
3. Líšeň 8 6 1 1 18:7 19
4. Napajedla 8 3 3 2 18:10 12
5. DOSTA Bystrc 8 3 3 2 12:11 12
6. Tasovice 8 4 0 4 10:11 12
7. Bohunice 8 2 4 2 11:8 10
8. Vikt. Otrokovice 8 3 1 4 12:10 10
9. Pelhřimov 8 3 1 4 14:14 10
10. Velké Meziříčí 8 3 1 4 9:14 10
11. Polná 8 2 3 3 10:16 9
12. Vyškov 8 1 4 3 6:9 7
13. Bystřice n. P. 8 2 1 5 9:19 7
14. Spytihněv 8 2 1 5 10:21 7
15. Hodonín 8 2 0 6 8:11 6
16. Vracov 8 1 3 4 5:13 6

1. A tř., sk. B
6. kolo: FK Vrchovina B – FC 
VM B 1:3 (1:2)
Rozhodčí: Staněk – Obršlík, Sou-
kupová, diváci: 80, branky: Komí-
nek (26.) – Beran (4.), Netolický 
(29.), Liška (86.), ŽK: Halámek 
(27.), Liška (34.), Pospíšil (68.), 
sestava: Simandl – Pospíšil, Ha-
lámek, Štefka, Netolický – Liška, 
Vítek, D. Polák (55. Ráček), Bou-
ček – Palát (88. L. Smejkal), Beran
7. kolo: FC VM B – Ježek Rantí-
řov 6:1 (3:0)
Rozhodčí: Fabeš – Prokop, Jurka, 
diváci: 80, branky: 2× Beran (21.), 
(45.), P. Mucha (44.), Pospíšil (53.), 
Malec (66.), A. Pól (86.) Kavka 
(71.), ŽK: A. Pól (74.), sestava: Si-
mandl – Pospíšil, Halámek, Štefka, 
Netolický – Liška, P. Mucha (67. A. 
Pól), Malec, Kozuň (62. Žák) – Pa-
lát (58. Vyskočil), Beran

Do první nebezpečné akce se do-
stali hráči z Rantířova, když Vacek 
střílel těsně vedle šibenice. Poté 
zahrozil Beran, ale jeho střela 
skončila v boční síti. V 10. minutě 
se dostal do úniku Kovačík, který 
zkusil přehodit Simandla, ale střela 
skončila nad břevnem. Ve 21. mi-
nutě jsme se dočkali prvního gólu, 
když Liška vymotal na  lajně čtyři 
obránce, a  následně poslal míč 
do vápna Beranovi, který se nemý-
lil. Ve 41. minutě poslal Beran křiž-
nou přihrávku Kozuňovi, ale jeho 
střela skončila odražená branká-
řem na tyči. Před poločasem vyús-
til domácí tlak ve dva slepené góly. 
Nejdříve se šajtlí prosadil z hranice 
velkého vápna P.  Mucha a  hned 
po něm přidal placírkou k tyči svůj 
druhý gól Beran.
Ve  druhém poločase jsme po-
kračovali v  nastaveném tempu, 

když v 53. minutě Pospíšil hlavič-
kou zvyšoval na 4:0 po krásném 
centru Kozuně. O  chvíli později 
poslal Palát velmi nebezpečnou 
střelu na brankáře, ale ten koneč-
ky prsty míč vyrazil. Neuběhlo 

ani dvacet sekund a  opět Palát 
střílel těsně vedle tyče. V 66. mi-
nutě vystřelil z  hranice velkého 
vápna Malec, který nedal bran-
káři šanci. O  pět minut později 
vstřelil po  jediném světlém oka-

mžiku gól Kavka. V  84. minutě 
vyrazil robinsonádou Simandl 
míč na  roh. Tečku za  utkáním 
udělal střídající A. Pól, jenž na-
pálil odražený míč, který prošel 
přes houštinu těl až do  branky. 

V  nastavení mohl vstřelit ze 40 
metrů gól Vyskočil, ale jeho da-
lekonosná střela skončila na tyči. 
„Před zápasem bych bral bod 
s  prvním celkem tabulky, ale 
když se podívám na průběh, tak 
jsme předvedli nejlepší zápas 
za  poslední dva roky a  hlavně 
jsme naší hrou potěšili přihlíže-
jící diváky, kterým se hra musela 
líbit,“ těšilo trenéra Libora Smej-
kala ml.

-ls-, foto: archiv FC
1. Třebíč HFK B 7 5 0 2 20:11 15
2. Přibyslav 7 4 2 1 23:13 14
3. Rantířov 7 4 1 2 21:13 13
4. Štěpánov n. S. 7 4 1 2 12:10 13
5. Herálec (ZR) 7 3 2 2 24:22 11
6. Žďár n. S. B 7 3 2 2 15:16 11
7. Rapotice 7 3 1 3 17:19 10
8. Křoví 7 2 3 2 14:15 9
9. V. Meziříčí B 7 3 0 4 12:13 9
10. Stonařov 7 2 3 2 12:13 9
11. Budišov-Nárameč 7 2 2 3 13:13 8
12. Kouty 7 2 0 5 9:15 6
13. Vrchovina B 7 1 2 4 8:15 5
14. Želetava 7 1 1 5 15:27 4

Hráči Benfiky v červených dresech proti Rantířovkým. Foto: archiv FC

Benfika zazářila, prvnímu Rantířovu sebrala body

Volejbaloví junioři se v Praze neztratili

-šid-

Novou, celkově již třináctou 
sezonu v  nejvyšší soutěži volej-
balových juniorů zahájili svě-
řenci Petra Judy a  Petra Vašíčka 
v  Praze. Do  bojů o  prodloužení 
této unikátní série se kluci vydali 
oproti loňsku v  pozměněné se-
stavě. Z různých důvodů již chybí 
jména jako Uchytil, Žák, Slá-
ma, Štěpanovský, Minář, Duben 
a další, jako vždy na počátku se-
zony se však objevila jména nová.
Naše výprava se v  matičce Pra-
ze neztratila, v  novém způsobu 
hodnocení získala čtyři body, 
úspěšně vstoupila do nové sezony 
a dala za pravdu trenéru Judovi, 
který neskrýval optimismus již 
před zahájením soutěže.
Dansport Praha – Sp. VM 3:2 
(–22, 20, –27, 22, 12) a  1:3 (21, 
–22, –14, –23)

Petr Juda popsal oba zápasy tak, 
jak je viděl. „Pražáci nehráli špat-
ně, ale my jsme měli na  to vyhrát 
oba zápasy. V  tom prvním jsme 
vedli 2:1, i když třetí set byl hodně 
divoký. Prohrávali jsme už 20:24, 
za  stavu 25:24 jsme nezvládli set-
bol, ale nakonec jsme, sice trochu 
se štěstím, ale přece jenom zvítězi-
li. No, a ve čtvrtém setu jsme vedli 
17:14, jenomže jsme pak udělali 
moc vlastních chyb a ty v tom prv-
ním zápase rozhodovaly. Naopak 
ve druhém jsme jich udělali mno-
hem méně, nejlepší byl z tohoto po-
hledu třetí set. Ve čtvrtém domácí 
dokázali dohnat náš náskok z 21:16 
na 21:20, ale kluci se v pravou chvíli 
probrali. Nechci nikoho vyzdviho-
vat, bylo to první kolo. My zatím 
trénujeme hlavně techniku, moc 
nehrajeme, takže by se to mělo po-

stupně zlepšovat. Jsem spokojen, 
byl to dobrý vstup do soutěže.“
Sestava VM: Slavík na nahrávce, 
Zmrhal a  Podhrázský na  smeči, 
Krejska a Licek na bloku, Matěj-
ka na účku a Bláha na liberu, stří-
dal Pešta. Dále nastoupili Kuřec, 
Hromádko a Pospíchal.
Zbývající výsledky: Hradec Krá-
lové – Brno 0:3, 0:3; Ostrava – 
Zlín 1:3, 2:3
Tabulka EX–JRI, sk. B
1. Volejbal Brno 2 2 0 6:0 6
2. VSC Zlín 2 2 0 6:3 5
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 2 1 1 5:4 4
4. SK Dansport Praha 2 1 1 4:5 2
5. VK Ostrava 2 0 2 3:6 1
6. Slavia Hradec Králové 2 0 2 0:6 0

Ve  druhém kole, 6. 10., přivítají 
junioři na  domácí, zrekonstruo-
vané palubovce tělocvičny u kos-
tela celek z Ostravy. Hrát se bude 
jako tradičně v 10 a ve 14 hodin.

-kon-

Házenkáři zahájili sezonu výhrou

KDY A KAM 
▶ NA FOTBAL 30. září: muži A 
– Pelhřimov v 10.15; Rapotice – 
muži B v 15.30 (odjezd autobusu 
ve 13.45)
▶ NA HÁZENOU 29. září, hala 
za Světlou: 9.00 muži B – Byst-

řice, 11.00 ml. dorostenky – Bo-
hunice, 15.00 ženy – Bohunice
▶ NA HOKEJ 29. září, ZS VM:
muži A – Kroměříž v 17.30
▶ NA VOLEJBAL 6. října, tělo-
cvična u kostela: junioři – Ostra-
va v 10.00 a ve 14.00

Veřejné bruslení
Pá 28. 9. 13.00–14.30
So 29. 9. 14.30–16.00
Ne 30. 9. 14.30–16.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč


