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neděli 
Týdeník Vel-
komeziříčsko 

si můžete nyní 
zakoupit také 
v nově otevře-

né trafice
na náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(bývalá trafika 

p. Buršíka).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

Už devatenáctý ročník oblíbené velkomezi-
říčské DRAKIÁDY se koná v neděli 22. září 
2013 na Fajtově kopci.

Více čtěte na straně 9
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Pomáhali Vendulce
Velké Meziříčí má možnost 
odkoupit více než polovinu 
pozemků bývalého areálu 
Svitu za řekou. Cena je bezmála 
třináct milionů korun. Město 
by tak mohlo nejen vyřešit svůj 
zásadní problém s parkováním 
v centru, ale získat i mnohé 
další, neboť pozemky jsou 
ve strategickém místě.

„Tři měsíce jsme jednali a domlu-
vili jsme se se společností VM 
Property Development z  Prahy, 
že nám odprodá pozemky za  ře-
kou. Je to 12  811 metrů čtvereč-
ních za cenu 1000 korun za metr. 
Znamená to v součtu 12 milionů 
811 tisíc korun,“ informoval sta-
rosta Radovan Necid zastupitele 
na jejich jednání v úterý 10. září. 
„Je to strategický pozemek, který 
potřebujeme,“ dodal ještě s  tím, 
že osobně považuje tuto zprávu 
za  výbornou, neboť dává městu 
šanci naplánovat si i  řešení ná-
městí a  jeho propojení s plochou 
za řekou apod. Přičemž podle sta-
rosty by město například mohlo 
vyhlásit na  celý záměr architek-
tonickou soutěž. Zastupitelé již 

na svém pracovním semináři dis-
kutovali o  možnosti získat tento 
důležitý pozemek a  nesouhlasné 
názory nezazněly.
Město v  současné době volné fi-
nanční prostředky v  takové výši 
na  koupi pozemků nemá. „Do-
mluvil jsem se se zástupci společ-
nosti, že v tomto roce nachystáme 
smlouvu o budoucí smlouvě kup-
ní a zaplatíme zálohu jeden mili-
on korun a  zbytek vypořádáme 
do  konce března 2014,“ vysvětlil 
Necid, který je přesvědčen, že tuto 
příležitost by si město nemělo ne-
chat ujít.
Tím spíš, když před asi třemi 
měsíci společnost Lidl vlastnící 
druhou část pozemků za  řekou 
Balinkou, naznačila, že je ochotna 
je městu prodat - za 25 milionů 
korun. „To je skutečně hodně, na-
víc je to méně metrů čtverečních 
a  některé pozemky se téměř ne-
dají využít,“ připomněl starosta. 
Pozemky Lidlu jsou v té polovině 
areálu za řekou, která je blíž ke ka-
tovně. Ty, jež hodlá koupit město, 
jsou za nimi směrem k Jirchářům, 
tedy v  místě, kde stojí most přes 
Balinku do Nového Svitu a na ná-

městí. A  toto propojení je pro 
budoucí využití velmi výhodné. 
Navíc kolem řeky od  Ostrůvku 
vlastní město pruh pozemků pro 
obslužnou komunikaci, takže pří-
stup bude zajištěn.

Koupě se nabízela 
již v minulosti
Získat pozemky bývalého areálu 
Svitu mělo město již před zhruba 
deseti lety, ještě od  původního 
majitele. Ovšem to na  nich ještě 
stály objekty bývalé koželužny, 
a nového majitele tak čekala jejich 
demolice a sanace. „Cena, kterou 
nám tehdy nabízeli, byla kolem 
dvaceti milionů korun. My jsme 
to podmínili tím, že chceme zís-
kat i přední budovu (budovu Svi-
tu na náměstí-pozn. red.),“ uvedl 
místostarosta Josef Komínek a vy-
světlil, že s  tím tehdejší majitelé 
nesouhlasili, a  proto zastupitelé 
města od celé koupě odstoupili.
O  koupi pozemků od  společnos-
ti VM Property Development by 
měli rozhodnout zastupitelé nej-
spíš na svém dalším jednání v lis-
topadu.

Šek ze vstupného vynesl téměř jedenadvacet tisíc korun. Celkem Vendulka 
obdržela 31 tisíc korun. Foto: Lucie Pavelcová. Více foto na straně 6.

Město má šanci koupit pozemky 
v bývalém areálu Svitu za řekou

Charitativní módní přehlídka 
na velkomeziříčském zámku, 
která proběhla minulou neděli, 
spojila dvě věci v jednu. Lidé 
se pobavili a nemocná dívenka 
dostala příspěvek. 

Výtěžek z  tohoto dobročinné-
ho večera totiž dostala osmiletá 
Vendulka Chmelíčková z  Velké 
Bíteše, která již od narození trpí 
závažným kombinovaným posti-
žením. Také proto nesla zmíně-
ná charitativní akce název Večer 
na zámku pro Vendulku.
Přítomní se mohli těšit pohledy 
na  krásné šaty, a  to jak svatební 

a  společenské, tak na  ty z  pohá-
dek či třeba i baletní kostýmy. 
Opomenuti však nezůstali ani 
hudební fanoušci a diváci pořadu 
Na  stojáka. Vystoupil Karel Hy-
nek a  Marek Ztracený. Součástí 
programu byla dražba svatebních 
kytic i dvou lahví vína, jejíž vý-
těžek ve výši cca osm tisíc korun 
rovněž putoval nemocné dívce. 
„První rok života strávila v  ne-
mocnicích s  opakovaným zápa-
lem plic a  těžko léčitelnou epi-
lepsií. Své tělo neovládá, je velmi 
spastická a plně odkázaná na péči 
druhých,“ přiblížil pořádající Jo-
sef Marek ml. z Velkého Meziříčí 

osud holčičky, která navštěvuje 
školu v Březejci a dva dny v týd-
nu tráví v meziříčském stacionáři 
Nesa.
Potřebuje speciálně upravené po-
můcky, protože sama sedět ani 
ležet nedokáže. Takže pomoc, 
které se jí od  Velkomeziříčských 
dostalo, nepochybně ocenila. Pro 
úplnost  dodáváme, že jde podle 
informací od pořadatelů o částku 
31 tisíc korun. 
„Právě jsem peníze předal Ven-
dulčiným rodičům ve  Velké Bí-
teši,“ uvedl na  náš dotaz minulé 
pondělí odpoledne Josef Marek 
ml. Iva Horká

Martina Strnadová

Radnice mapuje vodovodní potrubí
Velkomeziříčská radnice bude 
mít detailní přehled o stavu 
vodovodní sítě. Umožní to 
takzvaný Generel zásobování 
pitnou vodou, který zpraco-
vává Svaz vodovodů a kana-
lizací Žďársko. Dokument 
mimo jiné umožní rychle od-
halit problémy s tlakem vody, 
nebo její kvalitou a samozřej-
mě je také rychle odstranit.
 
V první etapě tvorby dokumen-
tu probíhá analýza, která určí 

například množství spotřebo-
vané vody v  jednotlivých čás-
tech města, podobu vodovod-
ního potrubí a podobně. 
„Pro svaz vodovodů jsou 
teď cenné hlavně informace 
od  obyvatel. Je tedy důležité 
svaz kontaktovat s  jakýmkoliv 
problémem s vodou,“ vysvětlu-
je starosta Radovan Necid. 
Jakmile bude analýza hotová, 
zpracují odborníci matema-
tický model velkomeziříčské-
ho vodovodu, který bude co 

nejvíce odpovídat realitě. Ten 
umožní plánovat opravy a  in-
vestice tak, že bude ihned vidět 
dopad takové stavby na celkový 
výkon vodovodu a kvalitu vody. 
„Zároveň s  tvorbou generelu 
probíhají opravy a  rekonstruk-
ce vodovodů. Loni to byl napří-
klad vodovod na  ulici Třebíč-
ská, letos na  podzim vodovod 
na  ulicích U  Světlé a  Ke  Třem 
křížům,“ doplnil velkomeziříč-
ský starosta.

 Pokračování na straně 2

Netínské varhany budou opraveny do 
konce roku. Představí se na koncertě
Generální oprava vnitřního inte-
riéru farního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Netíně, o níž jsme 
informovali v minulém čísle, 
proběhla v letošním roce.  Co 
ještě na dokončení čeká, je rekon-
strukce varhan.

Druhá etapa by měla být dokonče-
na letos koncem října. S opravou se 
započalo asi před pěti lety. Iniciáto-
rem myšlenky byl tehdy František 
Podstatzký-Lichtenstein, díky ně-
muž se konaly od roku 2006 vánoč-
ní koncerty na  zámku, a  posléze 
v  netínském kostele, a  výtěžky ze 
vstupného šly právě na  zmíněnou 
rekonstrukci. Na  financování se 
zpočátku nejvíce podílela i veřejná 
sbírka soukromých dárců z  Čes-
ka i ze zahraničí a některých obcí, 
včetně Netína. Výraznou měrou  

k financování přispěl i sám Franti-
šek Podstatzký-Lichtenstein, který 

věnoval více než milion a čtvrt ko-
run.  Pokračování na straně 2

František Podstatzký se v kuřimské firmě zajímal, jak 
pokračují práce na opravě varhan. Foto: Iva Horká
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Velkomeziříčští přispějí peněžitým 
darem ve výši padesát tisíc korun 
na stavbu památníku svaté Zdislavě 
v Křižanově.

O  poskytnutí daru na  zhotovení žulové-
ho památníku s  bronzovou sochou sv. 
Zdislavy na počest 20. výročí kanonizace 
požádala město Římskokatolická farnost 
Křižanov a velkomeziříčští zastupitelé jej 
na  svém jednání v úterý 10. září odsou-
hlasili třinácti hlasy. Dva byli proti a  je-
den se zdržel.
„S tímhle mám trochu problém. V dnešní 
době, když si uvědomíme, že církve bez 
uzardění přijaly církevní restituce, velký 

dar pro ně, tak se domnívám, že římsko-
katolická církev jako vůbec nejbohatší 
nezisková nebo příspěvková organizace 
na světě by na takové podobné věci měla 
mít peníze z vlastních zdrojů,“ argumen-
toval jeden ze dvou zastupitelů, jež hlaso-
vali proti, Martin Klement.
Starosta Radovan Necid byl jiného ná-
zoru: „Myslím si, že je to významný pa-
mátník. Sv. Zdislava je jednou z  nejzná-
mějších osobností historie tohoto regionu 
a  doporučuji zastupitelům tuto částku 
schválit,“ uvedl a  dodal, že také jako 
krajský zastupitel bude hlasovat i pro dar 
ve výši 500 tisíc korun, jež hodlá na stej-
nou věc darovat Kraj Vysočina. Necid se 

navíc domnívá, že jde o významnou stav-
bu, která pomůže zvýšit turistický ruch 
v našem regionu.
„Spojovat dar 50 tisíc s církevními resti-
tucemi je přinejmenším velmi nešťastné, 
nebo si dokonce dovolím říct, že je to 
nesmysl. Těm, kteří měli problém pro to 
zvednout ruku, bych chtěl připomenout, 
že církevní restituce v  žádném případě 
nejsou žádným darem církvím, restituce 
je v podstatě napravení křivd, kterých se 
dopustil minulý režim na všech církvích,“ 
využil své možnosti diskutovat po skon-
čení jednání ještě Pavel Pešek z řad veřej-
nosti. 

Velké Meziříčí přispěje na pomník svaté Zdislavy 50 tisíci korunami

Text: Martina Strnadová

Taneční začaly. Nyní v renesanční budově někdejšího luteránského gymnázia, kde 
některé akce Jupiter clubu budou po dobu oprav sálu JC probíhat. Foto: Iva Horká

Iva Horká
Postup oprav varhan na monitoru počítače bude 
k vidění i na slavnostním koncertu. Foto:  Iva Horká

Informace všem, nejenom 
návštěvníkům Jupiter clubu

U Valičkových bude 
platit zákaz stání
Zákaz stání bude vyznačen 
žlutou klikatou čárou v loka-
litě křižovatky u Valičkových 
ve Velkém Meziříčí. Město 
o úpravu dopravního značení 
na místní komunikaci požádala 
firma Alpa, která má v místě 
vjezd do svého skladového are-
álu a kvůli parkujícím autům se 
do něj mnohdy nemůže dostat.

Zejména v  létě řidiči – návštěv-
níci koupaliště – způsobují tyto 
komplikace. „Přijede kamion se 
zbožím ze Slovenska a  u  vjez-
du do  skladu stojí tři, čtyři auta. 
Na koupališti nechají vyhlásit, aby 
s nimi řidiči odjeli. Dva zareagu-
jí, ale dvě auta tam zůstanou stát 
a dopravci kvůli tomu musejí če-
kat...“ popisuje starosta Radovan 

Necid. Zmiňovaný problém úzce 
souvisí s  dalším, jenž je zanesen 
v Bílé knize dopravy, a to je nedo-
statek parkovacích míst u koupa-
liště. Nyní je kolem řeky Balinky 
na  Paloukách postavena nová 
betonová protipovodňová zídka, 
která vede až dozadu ke koupališ-
ti. Tam je v jednom místě přeruše-
ná kvůli vjezdu na louku a sečení 
trávy. 
„V  létě, když je sucho, louku vy-
tyčíme třeba jenom páskami 
a  nemusíme stavět žádné drahé 
parkoviště,“ vysvětluje starosta 
tu nejjednodušší možnost řeše-
ní problému, na níž se již vedení 
města dohodlo s  odborem do-
pravy. Parkovací místa tak budou 
hned a bez velkých investic.

Martina Strnadová

Mnozí z vás jistě četli, či slyšeli 
o připravované rekonstrukci 
Jupiteru. Zachytil jsem mezi 
spoluobčany celou řadu otázek, 
na které bych chtěl odpovědět 
a předejít tak zbytečným dezin-
formacím.

Rekonstrukce, která začala vyklí-
zením a stěhováním, se bude týkat 
prostor budovy č. 17, tedy velkého 
sálu, galerií, maskéren, které bu-
dou kompletně vybourány, a čás-
tečně vnitřních úprav prostor v 1. 
NP (šatna, vstup do  budovy, ka-
várna) a také prostor v 3.NP.  Celá 
tato budova bude tedy kompletně 
uzavřena. Veškeré bourací i  sta-
vební práce (zahájení na přelomu 
září a října) budou vedeny od řeky 

Balinky, takže výrazně nenaru-
ší provoz na  náměstí. Adekvátní 
náhradu za  tyto prostory jsme 
vytvořili v  luteránském gymná-
ziu (bývalá ZUŠ a knihovna), kde 
máme k dispozici sál s odpovída-
jícím zázemím. Budeme zde zajiš-
ťovat taneční kurzy, společenské 
i  firemní akce, koncerty, vánoční 
výstavu ČSŽ, prezentační přehlíd-
ku SŠ atd. 
Bližší informace vám rádi po-
skytneme osobně, telefonicky 
na tel. 566 782 004, nebo e-mai-
lu: program@jupiterclub.cz
Naopak bez omezení je zajištěn 
provoz v budově č. 18, ve které se 
nacházejí kanceláře JC, progra-
mové oddělení, redakce Velkome-
ziříčska, kino, loutková scéna. Ná-

vštěvníci si mohou tak jako dosud 
rezervovat, či zakoupit vstupenky 
na  programovém oddělení ve  2.
NP, podávat inzerci v redakci Vel-
komeziříčska, navštěvovat kance-
lář mikroregionu, pracoviště logo-
pedie i kanceláře v přízemí. 
V  kinosále budou realizovány 
koncerty, divadelní představení, 
pořady pro děti atd. Posunuta 
bude loutková sezona z  důvodu 
bezpečnosti, protože loutkový sál 
bezprostředně sousedí s  boura-
nými prostorami. Naší snahou je 
i přes výrazná technická a provoz-
ní omezení zajistit našim návštěv-
níkům pestrou kulturní nabídku, 
aby co nejméně museli za  kultu-
rou vyjíždět do jiných měst. 

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu

Netínské varhany budou opraveny do konce roku. 
Představí se na koncertě začátkem prosince
Pokračování ze strany 1
Oprava byla od začátku rozdělena 
do etap, přičemž první dvě zahr-
novaly práci na  positivu a  hlav-
ním hracím stroji a přišly na více 
než dva miliony korun. Nástroj 
bude začátkem prosince uveden 
do provozu na slavnostním kon-
certu. 
„Bude to zároveň i dárek panu F. 
Podstatzkému, který letos v říjnu 
oslaví svoje osmdesáté narozeni-
ny,“ připomněl současný regen-
schori Vladimír Sklenář z Netína.
Původně byl hudební kůr v Netí-
ně osazen mechanickými varhany 
s  dekorativním pozitivem, které 
byly postaveny roku 1681, uvá-
dí se v knize o Netíně. Až teprve 
v  roce 1935 bylo na  návrh kos-
telního konkurenčního výboru 

rozhodnuto o  postavení nových 
varhan od  firmy Josef Melzer 
z Kutné Hory. 
„Do  původních skříní Jana Ko-
morníka z  let 1779–1781, při za-
chování všech částí původního 
barokního nástroje, budou ve-
stavěny nové varhany,“ přiblížil 
rozsah oprav Ladislav Rozsypal, 
jednatel firmy A. Q. Attentus 
Qualitatis, s.r.o., z  Kuřimi, která 
práci dělá. Ten dodal, že vestav-
ba nástroje bude k  těmto cen-
ným skříním adekvátní a nebude 
do nich zasahováno jinak než re-
staurátorsky. 
Zájemci, kteří chtějí vidět a slyšet 
varhany v novém, tak mohou uči-
nit na  výše uvedeném koncertu, 
který je plánován na  osmý pro-
sinec.

Foto z poklepání zákl. kamene: Iva Horká

Historie městského vodovodu se začala psát 22. lis-
topadu 1943, kdy město Velké Meziříčí požádalo 
o udělení vodoprávního povolení k jímání pramenů 
pro vodovod města. Pramenní oblast se nacházela 
v obcích Pavlov a Zadní Zhořec. Vodovodní síť byla 
převážně budována v padesátých a šedesátých letech 
minulého století. K výraznému rozšíření pak došlo 
po  výstavbě údolní nádrže Mostiště, stejnojmenné 
úpravny vody a dálkového vodovodního přivaděče 
Mostiště – Třebíč v letech šedesátých.
V současné době má vodovodní síť města bez přivá-
děcích řadů délku 53 kilometrů. Vzhledem ke slo-
žité geomorfologii území města je vodovod členěn 
do několika tlakových pásem. Základ sítě tvoří šest 
vodojemů – Fajtův kopec I., Fajtův kopec II., Tři 
kříže, Čechovy sady, Nad Sýpkami a Křenice, které 
slouží jednak pro akumulaci vody a zejména pro roz-
dělení na tlaková pásma. Vzhledem k nedostatečné 
kapacitě páteřních rozvodů jsou jednotlivá pásma 

ještě propojena 13 redukčními ventily, aby doplňo-
valy potřebu vody zejména v místech velkoodběrů 
průmyslových podniků a městského koupaliště.

Radnice mapuje vodovodní potrubí
 Pokračování ze strany 1

-ran-

Kam hlásit problémy 
s pitnou vodou?
Pracoviště dispečinku provozovatele vodo-
vodu, 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a. s., 
divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 
tel. 724 102 777 
nebo e-mail: gis@vaszr.cz.

Na dálnici havarovala čtyři osobní 
vozidla a sanitka
Jednotka profesionálních ha-
sičů ze stanice Velké Meziříčí 
zasahovala v sobotu 14. 9. ráno 
u dopravní nehody čtyř osob-
ních vozidel a sanitního vozu na 
143. km dálnice D1 ve směru na 
Prahu. Při nehodě byla zraněna 

jedna osoba. Informaci o neho-
dě přijalo Krajské operační a in-
formační středisko Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vyso-
čina v 8.18 hodin. Hasiči zajistili 
havarovaná vozidla proti požáru 
a uniklé provozní kapaliny zlik-

vidovali speciálním sorbentem. 
Do příjezdu policistů hasiči ří-
dili dopravu. Dálnice D1 zůsta-
la po nehodě průjezdná pouze 
jedním jízdním pruhem. Příčinu 
dopravní nehody vyšetřují poli-
cisté. -HZS-

Vyhrožoval družce, byl vykázán policií
Velkomeziříčští policisté v  minu-
lém týdnu vykázali ze společného 
obydlí agresivního muže, který na-
padal svoji družku. Dvaačtyřiceti-
letý muž měl již zhruba rok ve spo-
lečném bytě na  Velkomeziříčsku 
opakovaně napadat svoji přítelky-

ni, a to slovně i fyzicky. Navíc jeho 
útoky byly čím dál agresivnější. 
V  několika případech jí dokonce 
vyhrožoval, že ji zastřelí. Protože 
u  něho žena již předtím střelnou 
zbraň viděla, vzbudilo v  ní jeho 
vyhrožování důvodnou obavu o ži-

vot. Naposledy ji muž napadl v ne-
děli 8. 9. Poté žena vše oznámila 
policistům. Ti jejího druha vykáza-
li na deset dní z bytu. Navíc ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření z přečinu nebezpečného 
vyhrožování. -PČR-
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Rodný dům generála Jiřího Jaroše, rodáka z Velkého Meziříčí, stával na 
Ostrůvku. Foto: archiv velkomeziříčského muzea

Živá „upoutávka“ na cirkus budila pozornost. Foto: 
Adéla Strnadová. Více foto na str. 6 a na našem webu.

Slon štrádoval po městě. 
Pak vystoupil v cirkuse

Účinnou reklamu použil pro svo-
je vystoupení cirkus Bob Nava-
rro King. Ten hostoval ve Velkém 
Meziříčí minulý týden od  čtvrtka 
do  neděle. Aby přilákal do  šapitó 
co nejvíce diváků, zvala je na před-
stavení také slonice Tembo. Ta si to 
štrádovala po ulicích našeho města, 
včetně náměstí. Pochopitelně tako-
vé zvíře není vidět každý den, natož 
pak ve městě a na silnici, a tak není 
divu, že budilo velkou pozornost. 
V programu cirkusu se pak kromě 
slonice představili také lvi, pštrosi, 

velbloud, psi a  další zvířata vedle 
klaunů či akrobatů. Zájemci se pak 
mohli vyfotit s hadem či na slonovi 
nebo si prohlédnout zvěřinec, včet-
ně lvího mláděte. 
Cirkus, který vznikl v  roce 2011 
osamostatněním se bratrů Navrá-
tilových z cirkusu Humberto, roz-
balil svůj stan v Čechových sadech, 
vedle areálu autobazaru, který stojí 
u obchvatu na Třebíč. 
V našem městě hostoval také loni, 
a od této středy 18. do neděle 22. 9.  
vystupuje v Brně. Iva Horká

Přednáškou na půdě Vlasti-
vědné a genealogické společ-
nosti, občanského sdružení při 
Jupiter klubu ve Velkém Mezi-
říčí a článkem v týdeníku Vel-
komeziříčsko jsme si v dubnu 
letošního roku  připomněli 70. 
výročí popravy našeho rodáka 
a hrdiny gen. Jiřího Jaroše. 

Je po  něm pojmenovaná jedna 
z  ulic našeho města. Tím ale 
zasloužená pozornost věnova-
ná tak významné osobnosti ne-
končí. Jak jsem uvedla v závěru 
zmíněného dubnového článku, 

Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost usiluje o trvalou důstoj-
nou připomínku statečného člo-
věka Jiřího Jaroše. Rada města 
a zastupitelstvo  naši snahu plně 
podpořilo. 
S koordinátorem akce, ing. Pav-
lem Stupkou, vedoucím odboru 
školství a  kultury Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí, jsme 
oslovili pana Štoksu z  Oslavice 
a  pověřili ho vytvořením pa-
mětní desky, která bude umístě-
na v  areálu památníku padlých 
na hřbitově Karlov. 
Slavnostní odhalení díla se 

uskuteční v  pátek 4. října v  15 
hodin na  hřbitově Karlov. Au-
tobus bude přistaven ve  14.30 
hodin u  radnice. Pozvánku sa-
mozřejmě jako první dostali po-
tomci gen. Jaroše. Dcera Helena 
a vnučka Věra s rodinou žijí ne-
daleko Tišnova, vnuk Jiří v Brně. 
Rodina s úctou opatruje památ-
ky po svém statečném předkovi 
– vojenská vyznamenání, cenné 
dokumenty, fotografie. 
Kromě představitelů města 
a  potomků gen.  Jaroše se zú-
častní i  další vzácný host, od-
borník na  vojenskou historii 

plk.  PhDr.  Eduard Stehlík, 
kterého jistě znáte z  televizních 
pořadů, např. z české verze brit-
ského projektu Tajemství rodu. 
Jedinečnou příležitost osobně 
se s  ním setkat máte i  vy, a  to 
na  dvou besedách pro studen-
ty a  veřejnost v  aule gymnázia. 
První beseda proběhne v  10 
hodin, druhá ve 12 hodin. Pan 
plukovník Stehlík promluví 
o  osobnosti gen.  Jiřího Jaroše 
a jistě rád zodpoví vaše dotazy.
Mnozí z  vás si patrně vzpome-
nou, že na rodném domě gen. Ja-
roše na Ostrůvku byly umístěny 

bronzové pamětní desky (text 
a  reliéf) z  dílny akad. sochaře 
Jiřího Marka, taktéž velkomezi-
říčského rodáka. Leč rodný dům 
gen.  Jaroše byl kvůli přístavbě 
továrny Opravny zemědělských 
strojů v  sedmdesátých letech 
minulého století zdemolován 
a  pamětní desky skončily v  de-
pozitáři zdejšího muzea. To je 
nechalo v  tomto roce panem 
Miroslavem Štěpánkem zrestau-
rovat a  následně trvale umístit 
ve výstavních prostorách muzea. 
V  rámci aktu slavnostního od-
halení nové pamětní desky bude  

veřejnosti také znovu představe-
no i toto umělecké dílo. 
Děkuji radě a  zastupitelstvu 
města, ing.  Pavlu Stupkovi, 
Mgr.  Ivaně Vaňkové, pánům 
Štoksovi a  Štěpánkovi, Gymná-
ziu Velké Meziříčí, Muzeu Velké 
Meziříčí, Technickým službám 
Velké Meziříčí, Jiřímu Mich-
líčkovi za  vytvoření pozvánky, 
a všem ostatním, kteří se ochot-
ně podíleli na přípravě slavnost-
ního dne.  
Těším se na vaši účast.

PharmDr. Helena Švecová,
 předsedkyně VGS

Chcete uctít památku gen. Jiřího Jaroše a setkat se s plk. Eduardem Stehlíkem?

Pamětní deska generála Jiřího Jaroše kdysi visela na jeho rodném domě. Foto: 
archiv velkomeziříčského muzea

Kulturní léto má za 
sebou úspěšný 2. ročník
Druhý ročník Velkomeziříčského 
kulturního léta přinesl několik 
drobných vylepšení. Jupiter club 
kromě profesionálního pódia pro 
účinkující koupil i lavice a stoly 
pro diváky, účinkujícím pomohl 
s organizací i s autorskými po-
platky a ozvučením. 

„Velkomeziříčské kulturní léto letos 
lidem přineslo dvacet pět akcí,“ zre-
kapituloval starosta Radovan Ne-
cid. Na  náměstí vystoupily místní 
kapely a umělci, divadelní soubory 
a další. Celou sezonu zahájily děti 
z  místní základní umělecké školy 
a zakončila ji tradiční soutěž 4. klí-
če k velkomeziříčské bráně. Střídaly 
se žánry, lidé mohli slyšet rock, de-
chovku i jazz. 
„Nezaznamenali jsme žádné větší 
organizační zádrhely. Jedno vy-
stoupení bylo kvůli počasí zrušeno, 
jedno přesunuto do  sálu Jupiter 
clubu. U jednoho vystoupení došlo 
k  posunutí avizovaného začátku 
o dvě hodiny. V celkovém objemu 
to považuji za  minimum potíží,“ 
spočítal starosta Necid. 
Podle vedení města má dnes, po 2. 
ročníku, Velkomeziříčské kulturní 
léto už svoji téměř finální podobu. 
„Pro příští rok už počítáme jen 
s mírným rozšířením sezení pro di-
váky. Zároveň v podmínkách akce 
pro účinkující budou o trochu přís-
nější pravidla pro storno akcí,“ uve-
dl Radovan Necid. Velkomeziříčské 

kulturní léto je neformální festival 
místní tvorby, na kterém se velkou 
měrou podílejí sami účinkující. 
Město pro ně na  náměstí na  celé 
léto postaví pódium a  poskyt-
ne elektřinu a  ozvučení. Zároveň 
na městském webu na jaře spouští 
rezervační systém, kde si zájemci 
o  vystoupení mohou elektronicky 
rezervovat termín. 
„Jde o to, aby centrum města v létě 
žilo a zároveň abychom si program 
tvořili my sami, obyvatelé měs-
ta,“ řekl autor myšlenky radní Jiří 
Michlíček s  tím, že součástí pro-
gramu vždy bývá i  jeden koncert, 
který pořádá město. „Letos to byl 
mimořádně úspěšný koncert Mis-
tříňanky,“ zhodnotil místostarosta 
Josef Komínek.
Letos v  sezoně se kromě Léta 
ve  městě děla i  celá řada dalších 
kulturních a  společenských akcí. 
Například sedmý ročník Evrop-
ského festivalu filozofie, slavnost-
ní ukončení festivalu Concentus 
Moraviae s koncertem a ohňostro-
jem, celostátní přehlídka místních 
aktivit Leaderfest, soutěž čtyř měst 
a městysů Čtyři klíče k velkomezi-
říčské bráně. „Ukazuje se, že inves-
tice do pódia byla na místě, proto-
že kromě kulturního léta sloužilo 
právě i na Leaderfestu a využijí jej 
i organizátoři drakiády, která bude 
22. 9.,“ uzavřel starosta. 
Ohlédnutí za akcí najdete ve foto-
galerii na straně 4. 

-ran-

Uzavírky ulic
Do 30. 9. 2013 je uzavřena ulice U Světlé (v úseku cca 30 m na 
příjezdu k budově Policie ČR u domu č. 2, 3, 13). Do 31. 10. 2013 
je uzavřena ulice Ke Třem křížům (v úseku cca 150 m u domu č. 21, 
18, 16, 13, 11, 12a, 10, 9, 8). 
Důvodem uzavírek jsou opravy vodovodu a kanalizace. -měú-

Ve volbách kandiduje 
také Radovan Necid
Kandidátku Občanské demo-
kratické strany do předčasných 
sněmovních voleb v Kraji Vy-
sočina povede Jana Fischerová, 
dřívější poslankyně a starostka 
Havlíčkova Brodu. 

Na  druhém místě kandidátky je 
podle informací z tiskové zprávy 
ODS primátor města Jihlavy Ja-
roslav Vymazal, trojkou do  sně-
movních voleb bude starosta 
Pelhřimova Leopold Bambula, 
čtvrtou pozici obsadil starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid. 

„Na Vysočině jsem byla čtyřikrát 
volebním lídrem. Teď pomyslné 
lídrovské žezlo na Vysočině pře-
dávám někomu, kdo mě musí 
přijít vystřídat, protože tak je to 
v životě správné. Jsem velice po-
těšena, že se této role ujala dáma, 
že budeme krajem, který posiluje 
zastoupení žen v  politice. Jsem 
velmi ráda, že lídrování na Vyso-
čině se ujímá paní Jana Fischero-
vá,“ dodala Miroslava Němcová, 
celostátní lídryně ODS a  místo-
předsedkyně strany.

Zprac.: Iva Horká

Starosta upozorňuje 
Českou poštu na možné 
porušování tržního řádu
Pokud poštovní doručovatelky 
obyvatelům Velkého Meziříčí 
v jejich domovech nabízejí 
nejrůznější finanční produkty 
a služby, může se Česká pošta, s. 
p. dopouštět porušování tržního 
řádu města z roku 2011. 

Ten totiž na  celém území města 
zakazuje podomní prodej, právě 
včetně prodeje finančních pro-
duktů. Uvedl to starosta Rado-
van Necid v dopise, který vedení 
České pošty poslal. „Jde o správní 

delikt pod pokutou až 200 tisíc 
korun,“ řekl starosta. Podle něj se 
na vedení města obracejí občané, 
kteří na  takové chování zaměst-
nanců pošty upozorňují. „Uvádí, 
že jde o obtěžující jednání,“ popsal 
stížnosti Radovan Necid. Město 
proto Českou poštu na  možný 
rozpor s tržním řádem upozorni-
lo. Starosta Radovan Necid je také 
přesvědčený, že by státní podnik 
Česká pošta měl preferovat kva-
litu svých primárních služeb, tedy 
doručování pošty. -ran-

Upytlačil dvě mladé srny
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který od 30. 8. do 1. 9. usmrtil 
v lese u Radostína nad Oslavou dvě mladé srnky. Ty byly staré max. 2 roky 
a pytlák je usmrtil v době hájení. Srnčata na místě vyvrhl a v lese nechal 
igelitové pytle s kůžemi s kostmi. Mysliveckému sdružení způsobil škodu 
za bezmála 28 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro po-
dezření z přečinu pytláctví. Pachateli hrozí až pět let vězení. -PČR-
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FotograFické ohlédnutí za velkomeziříčským kulturním létem (22. 6.-7. 9. 2013) 

Také country a folk měl zastoupení. Zahrál místní 
Stetson i Kuspokon (na snímku). Foto: Iva Horká

Zpestřením byl dixieland Armády ČR, vojenská hudba 
Olomouc. Foto: Simona Fňukalová

Hudební skupina Herkules se představila ve středu 21. 
8. 2013. Foto: Kateřina Karmazínová

Nechyběla ani rocková muzika. Na snímku Čertovi 
švagři z Třebíče. Foto: Simona Fňukalová

Na kulturním létě vystoupily kapely různých žánrů, DJ, sbor i divadla

Kapela Zelenina (stejně jako některé další) byla hostem 
Fortixu, který pokřtil CD. Foto: Kateřina Karmazínová

Na své si přišly i děti, jimž patřila loutková pohádka 
O Smolíčkovi. Foto: Kateřina Karmazínová

Nadějná mladá kapela z Velkého Meziříčí T.E.P staví 
především na vlastním repertoáru. Foto: Iva Horká

Zdejší skupina Accort vystoupila v závěru srpna. Foto: 
Martina Strnadová

Vystoupil i diskžokej Erik 
Janoušek. Foto: Iva Horká

Hudebníci ze skupiny Acheron hráli v našem městě 
v srpnu. Foto: Kateřina Karmazínová

Vedení města Velké Meziříčí R. Necid a J. Komínek 
kulturní léto zahajovalo. Foto: Martina Strnadová

Stránku připravila Iva Horká

V neděli 11. 8. přilákala na náměstí zástupy lidí dechová hudba Mistříňanka 
z Moravského Slovácka. Připravené židle příchozím ani zdaleka nestačily, přesto si 
tento kulturní zážitek málokdo nechal ujít. Text a foto: Kateřina Karmazínová

První na kulturním létě letos koncertovala zdejší 
základní umělecká škola. Foto: Martina Strnadová

Skupina Žalozpěv vystoupila na kulturním létě 6. září 
2013. Ilustrační foto: Martina Strnadová. Více fotek 
z VM léta najdete na našich webových stránkách. 

Tradiční soutěž 4. klíče k velkomeziříčské bráně letošní 
léto 7. 9. uzavřela. Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 18. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 19. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., děkanská rekolekce: 8.30 mod-
litba růžence, 9.00 mše sv., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 17.00 mše 
sv. – o. J. B., Mostiště 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 20. 9.: 8.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a  příležitost 
ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov důchodců 13.00 
mše sv. – o. J. B. Sobota 21. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba se 
mší sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 22. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., od 14.30 pout’ ke kapli sv. Václava 
u Lhotek. Bory mše sv.: 20. 9. Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější 
svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B.; 22. 9. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají 
výuku náboženství ve škole. Pátek 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svá-
tosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 8.00 setkání minis-
trantů na faře, 19.30 – 3. příprava na manželství. V sobotu 21. 9. srdečně 
zveme mládež na děkanátní setkání mládeže do Křižanova, začátek v 8.30, 
více info na nástěnkách a na internetových stránkách děkanství. Neděle 
ve 14.30 vycházejí od kostela sv. Mikuláše poutníci ke kapli sv. Václava 
u Lhotek, ze Lhotek v 15.30. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnos-
ti. Děkujeme za  sbírku pro potřeby diecéze 25.500 Kč. Také děkujeme 
všem, kteří během týdne pomohli s vyklízením farní kůlny. Rozvrh hodin 
pro výuku náboženství ve školním roce 2013/2014 najdete v nástěnkách 
a na internetových stránkách děkanství.
Je-li ti 15 nebo více a chceš poznat více věřících kamarádů, zažít spoustu 
legrace, povídat si otevřeně o Bohu a chceš dělat víc než jen chodit do kos-
tela, přijď 27. 9. na mši sv. v 16.30. Poté pojď s námi společně na faru, kde 
budeme hrát skvělé hry, povídat si a poznávat nové přátele. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Sanssouci
V  letošním roce uplynulo již 55 
let od  založení klubu chovatelů 
holubů moravských voláčů mo-
ráků. Na tomto počinu měli nej-
větší zásluhu holubáři z Velkého 
Meziříčí a  jeho okolí. Tento ho-
lub se choval na západní Moravě 
v okolí Velkého Meziříčí, Tišnova 
a  Nového Města na  Moravě již 
od počátku dvacátého století. Byl 
to velmi statný a  robustní holub 
delšího těla a  dobré volatosti. 
Moráci vynikali velmi dobrou 
užitkovostí. Roční produkce šes-
ti párů masitých skoro kilových 
holoubat od jednoho páru nebyla 
žádnou zvláštností.
V  letech 1925–1945 se v  okolí 
Velkého Meziříčí chovalo na ti-
síce těchto holubů. Nebylo snad 
vesnice, kde by nebylo několik 
chovatelů moráků. Pravidelné 
trhy holubů a  schůzky holubá-
řů se konaly ve Velkém Meziříčí 
u  chovatelů p.  Vlacha a  pí Fia-
lové. Zde se scházeli chovatelé 
místní i  ze vzdálenějších míst, 
vyměňovali si navzájem svoje 
zkušenosti, holuby a  vedli dis-
kuze o  tom, co je třeba udělat 
ke  zlepšení celkového vzhledu 
těchto ptáků. Uvádím alespoň 

některá jména těchto holubá-
řů – šlechtitelů moráků. Jsou to 
pánové Dvořák, Šlapal, Navrá-
til, ing.  Žák, Ambrož, Mikulá-
šek, Křehlík, Burian, Rašovský, 
ing.  Buršík a  jiní. Velkomezi-
říčští chovatelé v  té době zu-
šlechťovali moravského morá-
ka do  líbivější, štíhlejší, vyšší 
postavy, světle popelavé barvy 
s  výrazným mourováním štítů 
křídel a  celkového sladění jed-
notlivých tělesných partií v bar-
vě i kresbě.
Po druhé světové válce docházelo 
všeobecně k  postupnému snižo-
vání počtu chovaných holubů, 
tudíž i  moráků. Chovatelé mo-
ráků ve  Velkém Meziříčí zůstali 
až na  malé výjimky věrni svým 
holubům, kteří však nebyli ještě 
zaregistrováni jako uznané samo-
statné plemeno. Podle vyjádření 
Karla Zlonického, jednatele cho-
vatelské organizace ve  Velkém 
Meziříčí, se v roce 1946 chovatelé 
moráků pokoušeli několikráte 
o  registraci moráka, avšak mar-
ně. Holubářský odbor ve Velkém 
Meziříčí vypracoval standard 
moravského moráka. Ten byl 
projednán v  roce 1948, schválen 

a zaslán do Prahy. Po čilém dvou-
letém domlouvání a dohadování 
došlo v  roce 1950 k  rozhodují-
címu jednání v  Praze, jehož se 
z Velkého Meziříčí zúčastnili pá-
nové Zlonický, Macák a  Burian. 
Na  tomto zasedání byl konečně 
moravský morák příslušnou ko-
misí zaregistrován jako samostat-
né plemeno. V  této době se po-
prvé ve své historii začali moráci 
objevovat na  výstavách. V  roce 
1954 uspořádal holubářský od-
bor ve  Velkém Meziříčí velmi 
zdařilou první speciální výstavu 
moravským moráků za  účasti 
všech předních chovatelů tohoto 
plemene. Od  té doby získávali 
moravští moráci u  holubářské 
veřejnosti na stále větší oblibě.
V  roce 1958 byl ustanoven Klub 
chovatelů moravských voláčů mo-
ráků se sídlem ve Velkém Meziříčí. 
Prvním předsedou klubu byl zvolen 
Karel Zlonický z Velkého Meziříčí. 
Dalšími zakládajícími členy byli 
ing. Buršík, dr. Chalupa, Požár, Ra-
šovský – všichni z Velkého Meziříčí, 
dále Jahn ze Zastávky u Brna, Hýsek 
z Tišnova, Kopeček z Vendolí u Svi-
tav, Kadlec a Palas z Brna, Hladký 
z Kněževsi, Franěk z Mohelna. 

Klub chovatelů moravského 
moráka potom za  řízení dalších 
předsedů Jana Hýska, ing. Adolfa 
Buršíka a  dlouholetého jednatele 
Eduarda Jahna podstatně rozší-
řil členskou základnu se zastou-
pením členů ze všech českých 
a  moravských krajů i  ze Sloven-
ska. Největší počet členů měl klub 
do  roku 1978 (50 členů). Od  té 
doby dochází k postupnému sni-
žování počtu chovatelů v  klubu. 
Současná členská základna klubu 
je 13 chovatelů. Všichni se snaží-
me pokračovat v  odkazu velko-
meziříčských chovatelů a v dalším 
šlechtění moravského moráka dle 
nejnovějšího vzorníku. Výsledky 
šlechtění může chovatelská veřej-
nost vidět na  speciálních výsta-
vách klubu. V  letošním roce se 
bude 1. speciálka moráků konat 
na výstavě Vysočina 2013 v Boh-
dalově ve  dnech 5.–6. 10. 2013. 
Zveme tímto všechny chovatele 
moráků a zájemce o toto plemeno 
ke zhlédnutí výstavy, která se svou 
návštěvností a  celkovým množ-
stvím vystavených zvířat řadí 
mezi největší v naší republice.

Za Klub moravského moráka 
jednatel Josef Smutný

Vzpomínka na velkomeziříčské chovatele holubů 
moravských voláčů moráků

V sobotu 31. 8. se konal v Oslavi-
ci dětský den, tentokrát na  téma 
western, country. Většina dětí, 
maminek a  tatínků přišla stylově 
oblečena. Sluníčko sice nepálilo 
jako v  daleké Arizoně, ale zase 
se nám výborně soutěžilo v  pří-
jemném počasí. Všichni soutěží-
cí změřili své síly v  netradičních 
disciplínách jako je házení pod-
kovy do koše, střelba lukem, hod 
kloboukem na cíl, chytání škopku 
do  lasa, výšlap pro kaktus, vy-
tahování sheriffových odznaků, 
poznávání westernových pochu-
tin a jízda na koni přes překážky. 
I  letos si děti mohly nechat na-
malovat nějaký obrázek na  ruku 
či jinou část těla. Po  celou dobu 
nám na  hřišti vyhrávaly country 
písničky. Pro všechny bylo při-
praveno občerstvení v  Saloonu 
u  Agnes, kde byly v  nabídce ta-
kové pochutiny jako westernové 
fazole, náčelníkův koláč nebo pá-
rek s chlebem z Divokého západu. 
Nechybělo ani osvěžení v podobě 
indiánské zmrzliny. Až všichni 
doplnili energii pořádnou sva-

činou a  svlažili hrdla náčelníko-
vým nápojem a  colalokou, přišli 
na scénu oslavičtí šermíři. Ti opět 
nezklamali a dokonce si tentokrát 
připravili na hřišti velké opevnění 
ze dřeva. Na začátku představení 
ukázali všem divákům svoje umě-
ní, ale pak to vypuklo. Do  akce 
totiž zapojily i  děti. Všichni do-
stali svoje meče a  společně za-
útočili na  hradby, kde někteří 
šermíři svoje opevnění bránili. 
Malí bojovníci samozřejmě zví-
tězili. Poté nastal čas na  požární 
útok, který nám předvedli osla-
vičtí hasiči. Tentokrát jsme měli 
možnost zhlédnout jej rovnou 
dvakrát. Poprvé s  novým a  po-
druhé s  historickým vybavením. 
No, a jak už to tak bývá, když stří-
ká voda, nezůstane nikdo suchý, 
tak i  hasiči se po  chvíli změnili 
téměř ve vodníky. Tímto děkuje-
me šermířům a hasičům za úžas-
nou spolupráci. Potom už přišlo 
na řadu vyhlášení vítězů. V každé 
ze tří kategorií bylo vyhlášeno pět 
nejlepších soutěžících. Odměněni 
byli i nejlepší malíři a také nejši-

kovnější maminka a tatínek, kteří 
soutěžili v hodu sekyrkou na dře-
věný cíl. A aby neodcházel nikdo 
s  prázdnou, tak každý dostal 
balíček plný sladkostí. A  to stále 
není vše, co se v sobotu v Oslavici 
dělo. Večer byla připravena malá 
ohňová show, která byla příjem-
ným zpestřením celého dne. Poté 
konečně přišlo na řadu to, na co 
všichni netrpělivě čekali. Tradič-
ní stezka odvahy, která byla opět 
plná strašidel. Naštěstí všichni 

odolali jejich svodům a vrátili se 
v pořádku.
Na závěr bychom chtěli všem po-
děkovat za  velkou a  nečekanou 
účast, která nás mile překvapila. 
Velké díky patří také našim spon-
zorům za  velmi pěkné a  věcné 
ceny. V  neposlední řadě patří 
poděkování všem pořadatelům. 
Westernový dětský den se v Osla-
vici vydařil na jedničku. 
Za pořadatele akce Marie Šouka-

lová, foto: archiv OÚ Oslavice

V Oslavici proběhl dětský westernový den

Letošní Bítešské hody 8. září se ko-
naly skutečně ve velkém rozsahu. 
Již od středy 4. září, kdy se za vel-
kého zájmu přihlížejících staví 
na náměstí „mája“, si mohli vybrat 
občané ze spousty akcí, navštívit 
mnoho vinných a pivních sklípků 
a zahrádek, poslechnout si kapely 
nejrůznějších žánrů. Jenom cim-
bálových muzik se vystřídalo nej-
méně šest, aspoň čtyři dechovky, 
z  ostatních hudebních žánrů za-
ujal dixieland Tataband z Nového 
Města na  Moravě, skupina Elán, 
která hrála při udělení své hvězdy 
na chodník slávy, Mariachi Espu-
elas, Medicimbál, Eminent, Robur 
Rock, Pro-Rock…
Výstavy nabídly zájemcům sochař-
ské dílo Lubomíra Laciny, přehlíd-

ku bonsají nebo úspěchy chovatelů 
drobného zvířectva. Městské mu-
zeum kromě svých expozic zvalo 
na  komentované prohlídky bíteš-
ského kostela a přehlídku videofil-
mů s místní tematikou.
V sobotu před hodovou nedělí se 
zájem publika soustředil na  od-
polední folklorní festival Setká-
ní na  Podhorácku. Výsledky své 
práce předvedli na  pódiu pod 
májí kromě Bítešanu soubory 
z  Ostrovačic, Dolní Rožínky, Ji-
nošova, Štěpánova nad Svratkou, 
Boskovic a  dokonce z  rakouské-
ho Klagenfurtu.
Druhou již tradiční akcí bylo 
podvečerní zahájení 17. sezony 
koncertů Bítešského hudebního 
půlkruhu. V kostele sv. Jana Křti-

tele vystoupil sbor dětí a mládeže 
při Filharmonii Brno, Kantiléna. 
Program sboru, doplněný hous-
lemi a varhanní hudbou, přenesl 
na  čas posluchače z  hodového 
rumraje do zcela jiného světa.
Zatímco se během předešlých 
dní mohli rozptýlit obyvatelé 
do mnoha míst podle svých zálib, 
v hodovou neděli se sešli všichni 
společně u  pódia pod vysokou 
májí. Hodový program má svo-
je pravidla i figury, včetně chasy 
a  rychtáře s  rychtářkou, konšely 
s  partnerkami, policajty, cikány 
a písařem. Publikum ale čeká ka-
ždoročně především na písařovo 
vystoupení. Ten spolu s policajty 
rozesmává publikum vždy no-
vými vtipnými scénkami a  glo-

sami současného dění ve  městě 
i ve státě.
Česká i Moravská beseda v podá-
ní hodové chasy mají vždy úspěch. 
Mladí tanec perfektně ovláda-
jí a  vypadá to, že tančí i  s  chutí, 
přestože předhodová příprava 
a nácvik bývají všestranně nároč-
né. Během příprav hodů se dobře 
poznali jak vzájemně, tak i s rych-
tářským párem, což je podmínka 
pro rozdávání pohody a nehrané-
ho veselí při vystoupení na pódiu, 
kterým jejich akce vrcholí. 
V Bíteši se prý roční období dělí 
na „před hodama“ a „po hodech“. 
Hody 2013 skončily.
Ať tedy žijí hody 2014!

Zora Krupičková, 
foto: Otto Hasoň

Ve Velké Bíteši se opět hodovalo, nechyběl folklor ani vinné sklípky

V polovině XVIII. stol. pruský král 
Fridrich II. Veliký nechal v Postu-
pimi vybudovat jako svou letní re-
sidenci Zámek Sanssouci. Bylo to 
jeho letní sídlo určené k pobytům 
od konce dubna do začátku října. 
Paláci říkal „můj viniční dome-
ček“. V  této letní residenci chtěl 
pobývat sám, případně se svými 
hosty, a bezstarostně (sans souci) 
se věnovat svým koníčkům, filo-
zofickým diskuzím, procházkám, 
četbě a koncertům. Bylo to místo 
určitého útěku od  státních zále-
žitostí plných různých problémů, 
ve  kterém král chtěl mít „svatý“ 
klid. Chtěl tam pobývat bez sta-
rostí – sans souci. 
Třicet kilometrů na  severový-
chod leží jedno z největších měst 

Evropy – Berlín. Město, které se 
chce chlubit svou kulturní pes-
trostí a  tolerancí. Chce být po-
važováno za  „svobodné“ město 
podle hesla „pro každého něco“. 
Pro mnohé je městem „útěku“ 
od tíhy všedních záležitostí. 
Je začátek školního roku. 
Po  prázdninách jsme plní no-
vých sil k  práci. Čas dovolené je 
skvělý – můžeme aspoň na chvíli 
zapomenout na naše starosti. Ale 
kdybychom chtěli jen odpočívat 
a „utíkat“ od starostí, náš život by 
brzy ztratil smysl. Člověk je stvo-
řený tak, že se vyvíjí skrze práci, 
námahu a tíhu. Život bez starostí 
neexistuje. Život, ve  kterém řeší-
me problémy, nám dává satisfakci. 

P. Lukasz Szendzielorz 

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí zve na 

Večer s hostem Markem Orko Váchou
Téma: Nemusíme být optimisté, ale nesmíme ztratit naději…
pátek 27. září ve 20 hodin, Husův dům, U Světlé 24
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (1966) – kněz, teolog, přírodovědec, 
spisovatel a pedagog – přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze
Konání akce bylo podpořeno grantovým programem Zdravé město.
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Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města ze dne 11. 9. 2013
1. Rada města vzala na vědomí: 
•	 program	„Evropský	týden	mobility“	16.–22.	září	2013	ve Vel.	Meziříčí
2. Rada města povolila:
•	 ve smyslu	§	23	odst.	5.	zákona	č.	561/2004	Sb.	o předškolním,	zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. A na 34 pro Základní 
školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, na školní rok 2013/2014
3. Rada města rozhodla: 
•	 vyřadit	 z  připravované	 akce	 „Rekonstrukce	 komunikace	 II/602	–	
chodníky, parkovací pruhy, autobusové zálivy, bezpečnostní prvky“ 
nově plánované protilehlé autobusové zálivy na ulici Karlov (při od-
bočce do ulice Na Spravedlnosti) a novou parkovací plochou na ulici 
Karlov (při odbočce k firmě BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o).

4. Rada města schválila:
•	 zveřejnění	záměru	pronájmu	nebytových	prostor	(kanceláře	44,50	
m2, kuchyňky 9,26 m2 a  chodby 5 m2) ve  4. NP na  adrese Náměstí 
79/3, Velké Meziříčí
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	45	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Mostiš-
tě,	rozdělení:	45	tis.	Kč	–	§	3113	úprava	prostranství	před	budovou	ZŠ	
Mostiště
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	13	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	13	tis.	Kč	–	§	3421	projekt	demolice	objektu	v areálu	DDM
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 5	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	 rezerva	 na  dotace	
a dary,	rozdělení:	5	tis.	Kč	–	§	3419,	účel:	pořádání	Drakiády	ve Vel-
kém Meziříčí – Fajtův kopec, neděle 22. září 2013
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 2	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	 rezerva	 na  dotace	
a dary,	rozdělení:	2	tis.	Kč	–	§	3429	dotace	pro	Český	svaz	chovatelů	

– klub chovatelů holubů moravských moráků, se sídlem Velká Bíteš, 
účel: akce k 55. výročí založení Klubu chovatelů holubů moravského 
voláče moráka – výstava Vysočina 2013 v Bohdalově 5.–6. 10. 2013
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 3	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	 rezerva	 na  dotace	
a dary,	rozdělení:	3	tis.	Kč	–	§	3429	dotace	sdružení	Agility	Velké	Mezi-
říčí, účel: příspěvek na propagační materiály 4. ročníku Bludička cupu 
2013, konaného 15. 9. 2013 v areálu hotelu Amerika VM
5. Rada města souhlasila:
•	 s pronájmem	tělocvičny	v ZŠ	Sokolovská	na školní	rok	2013/2014	
v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro Základní školu a Praktickou 
školu Velké Meziříčí za sazbu schválenou pro sportovní oddíly
•	 s uzavřením	části	ulice	Příkopy	(za Motorpalem	před	cyklostezkou)	
dne 19. 9. 2013 od 8.00 do 17.00 v rámci Evropského týdne mobility

Ing. Radovan Necid, starosta města

Již potřetí se ve  Velkém Meziříčí bude konat filmové promítání 
o  extrémních sportech, dobrodružných výpravách a  úžasných zá-
běrech. Opět ho pořádá Internetová televize Velké Meziříčí, ten-
tokráte v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, a to v sobotu 
19. října 2013 od 16 hodin.

V listopadu 2012 jsme jako Internetová televize Velké Meziříčí uspořá-
dali ve spolupráci s MusicData Velké Meziříčí Filmový festival zimních 
sportů. Vzhledem k  velkému pozitivnímu ohlasu z  řad návštěvníků 
jsme se rozhodli pokračovat dalším promítáním, které se na  jaře pod 
názvem Expediční kamera konalo ve Sportovním centru „Na Charitě“. 
Festival SNOW FILM FEST probíhá v České republice od roku 2011. 
Tehdy se ještě nazýval Filmový festival zimních sportů. Akce vznikla 
jako protiváha tehdy již zdárně rozběhlému filmovému festivalu Ex-
pediční kamera. 

Co vás na Snow film festu čeká?
Čtyřhodinové celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžo-
vání, zimním lezení, snowboardingu, snowkitingu a  dalších zimních 
radovánkách. Snow film fest vás zve na filmy o absolutním extrému po-
lárních expedic, šokujících výkonech sportovců i o  tom, jak prožívají 
své životy, když opadne adrenalin a  je třeba se vyrovnat se situacemi 
na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete ohlušující ticho i nedo-
zírnost arktických pustin stejně jako nádheru zasněžených hor a ledov-
ců. Prožijete s aktéry situace, které vám možná odhalí, proč se vydávají 
za hranice svých možností a možná zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás.
Letos budou k  vidění filmy Lákavý strach, ve  kterém Andreas Fran-
sson, asi nejodvážnější extrémní lyžař této generace, zkoumá místo, kde 
strach přemůže všechny emoce, protože smrt číhá na každém chybném 
kroku. Co se děje v mysli lyžaře sjíždějícího svahy, které jiní nedoká-
žou vylézt? Na  tuto otázku vám pomůže odpovědět snímek natočený 
jako Andreasův deník. Modrá posedlost, i tak by se dal přeložit název 

filmu točeného na aljašském ledovcovém platu Juneau Icefield. Horole-
zec Alan Gordon se snažil zachytit místa na ledovci Mendenhall, kde se 
od svých devíti let neustále pohybuje a která se každý den proměňují. 
Snímek Na sever od slunce pojednává o atypické dvojce surfařů. Inge 
a  Jørn se rozhodli strávit devět měsíců studené norské zimy v  izolaci 
za polárním kruhem v neobydlené zátoce omývané Atlantikem, kde na-
šli nejen perfektní vlny, ale také spousty odpadků. Za cíl si dali posbírat 
alespoň tunu odpadu, který dennodenně přináší moře. V dokumentu 
Napříč ledy se dva australští dobrodruzi, James Castrission a  Justin 
Jones, vydávají na nebezpečnou cestu napříč Antarktidou a zpět, a  to 
zcela bez pomoci. Žádní tažní psi, žádný kite, žádné zásobovací tábory, 
pouze dva muži táhnoucí na saních své zásoby a přístřeší přes 2200 km 
nehostinného ledu a mrazu. Neviditelná hora je dokument z Elbrusu 
zachycující výstup nevidomého Juraje Prágera a Zoliho Pála na nejvyšší 
horu Evropy severní stranou. Po překonání sebe samého na Mt. Blancu 
na „nejnáročnější normálce“ chtěl Juraj zkusit něco dalšího a opět po-
sunout svoje hranice. Toto dobrodružství ukazuje výstup bez jakékoliv 
podpory. Autoři snímku Sašimi z jednorožce se vydali do japonských 
hor s cílem ulovit mýtického hokkaidského jednorožce. „Ukázalo se ale, 
že zvíře je těžké natočit, a  tak jsme se rozhodli alespoň si trochu za-
lyžovat,“ skromně komentují autoři filmu. Snow way je dokumentární 
film mapující dvacetiletou sportovní kariéru nejúspěšnějšího českého 
snowboardisty Martina Černíka. Popisuje svoji cestu od prvních zatá-
ček v Krkonoších přes Olympiádu až po extrémní sjezdy v divoké pří-
rodě. Ve filmu se objeví řada dalších významných osobností jako Travis 
Rice, Markku Koski, Emeric Front, Ivan Zobák Pelikán, Šárka Pančo-
chová a další. Ataraxie ukazuje členy týmu z Německa, Nového Zélan-
du a USA, jež spojili své síly, aby prožili dobrodružství plné adrenalinu 
v aljašských horách Chugach. Jejich cílem je jen pomocí tažného draka 
dosáhnout vrcholu nejvyšší hory Mt. Marcus Baker (4016 m). Budou 
sněhové a hlavně větrné podmínky pro náročný snowkiting přívětivé? 
Dokument Snowgirls přibližuje svět freeskiingu a snowboardingu z po-

hledu slovenských a českých jezdkyň. Natália Šlepecká, Zuzana Strom-
ková, Klaudia Medlová a  Martina Molnárová chronologicky popisují 
příběh jedné sezony, a to od podzimu až po letní přípravu. Kromě slo-
venských a českých riderek předvedlo svoje ježdění i několik freeskie-
rek a snowboardistek ze zahraničí.                                                  Aleš Horký

Filmové promítání plné adrenalinu se koná potřetí ve Velkém Meziříčí

Do zámeckého prostředí se hodily kostýmy z pohádek. Foto: Lucie Pavelcová

Samici afrického slona z cirkusu Bob Navarro King krmily i děti. Foto: Iva Horká Principál B. Navrátil předvedl drezúru Starokladrubského bělouše. Foto: Iva Horká

Charitativní módní přehlídka se konala na místním zámku. Foto: Lucie Pavelcová

www.SnowFilm.cz

Internetová televize 
Velké Meziříčí a Jupiter club 

Velké Meziříčí
Sobota 19. října 2013 

od 16.00. Kinosál Jupiter, 
Náměstí, Velké Meziříčí.

Soutěž o ceny!
Občerstvení zajištěno!
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▶ SOS  
(sdružení obrany 
spotřebitelů) 
– pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 

Poradenské dny ve  Velkém Meziříčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací 
místnosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Pšenici – letošní sklizeň. Tel.: 
602 729 858.
■ Med – květový, pastova-
ný, medovicový. Lavičky. Tel.: 
725 085 058.
■ Nástražní rybičky. Cena 5 Kč/
ks. Tel.: 608 075 685.
■ Míchačku na  3 kolečka. Tel.: 
733 240 772.
■ Dvoufalcovou střešní krytinu, 
použitou, asi 500 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 728 530 739.
■ Selata – cena 70 Kč/kg. Tel.: 
733 502 505.
■ Kočárek po  jednom dítěti, 
trojkombinaci. Barva zelenožlu-
tá, cena 3.000 Kč. Červený gol-
fový kočárek za  800 Kč, dětskou 
žlutou sedačku na kolo za 500 Kč. 
Tel.: 739 270 486.
■ Frézu Vari s  nářadím a  vozí-
kem, cihly ze stavby, plné, duté, 
Ytong, tvárnice. Dále prodám 
plechovou skříň 50×100×200 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 723 408 918.
■ Dva kožené kabáty, čer-
ný a  hnědý, vel. č. 50. Tel.: 
721 680 174.
■ Přívěsný vozík Sport Jacht, r. v. 
1986, na malých kolech, ložná plo-

cha 130×100×30 cm, nosnost cca 
300 kg. Platný TP do 29. 3. 2014. 
Cena dohodou. Tel.: 737 244 963.

■ Lištovou sekačku MF 70 nebo 
zahradní traktůrek (sekačku) 
s  nožem a  sběrným košem. Tel.: 
739 109 071.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Koupím pole v  okolí Měřína, 
nebo i vezmu do pronájmu. Tel.: 
776 735 576.

■ Prodám byt 3+1 v  osobním 
vlastnictvím v  Budišově, okres 
Třebíč. Byt má dvě lodžie, patří 
k  němu garáž a  zahrádka. Cena 
dohodou. Tel.: 608  877  081, 
728 519 164.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po zaměření jako jednotlivé 
parcely. Tel.: 605 054 562.
■ Prodám byt 3+1 ve  VM. 
Po  kompletní rekonstrukci, 
zateplený. Tel.: 608  314  300.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Vyměním byt 2+1 za  gar-
sonku s  doplatkem ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731  236  761.

■ Hledám pronájem zahrady 
ve Velkém Meziříčí na rok 2014. 
Tel.: 604 164 072.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra v relativně klidné lokalitě, ul. 

Bezděkov č. 81, obytná plocha 70 
m2, 5. patro. Dům je zateplen, má 
nová plastová okna, nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 byl byt 
částečně rekonstruován (úprava 
bytového jádra, nové podlahové 
krytiny, koupelna, WC). Ve  vy-
bavení je kuchyňská linka,  ply-
nový sporák. Má vlastní plynový 
kotel k  vytápění a  ohřevu vody, 
náklady na teplo jsou minimální. 
K bytu patří 2 sklepní kóje (jed-
na je na patře, druhá v suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč/měsíc (zahr-
nuje fond oprav, splátku úvěru 
na  zateplení a  správní poplatky) 
+ záloha na  energie a  vodu (cca 
2.500 Kč/měsíc). Parkování je 
možné na  parkovišti před do-
mem. Byt je volný ihned. Tel.: 
603 834 418.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Krškova, 5 min. do centra. Byt je 
po rekonstrukci a plně vybavený. 
Nastěhování je možné po  do-
mluvě do  týdne. Měsíční nájem 
je 8.500 Kč i s inkasem. Dva plné 
nájmy dopředu. Tel.: 775 628 222.

■ Štěně malého vzrůstu, krás-

ný kříženec. Tel.: 608  822  046.
■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

■ Policejní vyšetřovatel z  Brna, 
t. č. pracující v  oboru obchod-
ní činnosti s  dlouholetou praxí, 
by z  důvodu změny bydliště rád 
našel uplatnění v  regionu Velké 
Meziříčí. Možno i v jiném oboru. 
Manuálně zručný, komunikativ-
ní, flexibilní. Řidičské oprávnění 
sk. A, B, C, E. Tel.: 602 815 181.

prodám – koupím – vyměním

Prodám

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu
•	 část	 objektu	 č.	 p.	 464/17,	 na	 ulici	 Nad	 Gymnáziem,	 o	 výměře	
126,53 m2 ke komerčním účelům (bývalá ordinace MUDr. Sedmi-
dubské). Vaše nabídky zasílejte k rukám Josefa Švece. Další infor-
mace podá Josef Švec, tel.: 566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz).                                              

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Objednáváme 18týdenní 
nosnice. Prodej 28. 9. od 

13.00 v Hrbově 42. Volejte po 
15.00 na tel.: 737 477 773.

Dlouhodobá práce ve stabilní firmě, motivační 
finanční ohodnocení. V případě zájmu pište na 
martin.jasko@bds-vb.cz, nebo tel.: 606 733 522

hledá řidiče nákladní dopravy (C, C+E), 
mezinárodní i vnitrostátní doprava.

Městský psí 
útulek daruje:
▶ německého ovčáka, 
fenka, 2 roky stará 
▶  křížence psa, černé 
barvy, 8 měsíců starý 
▶  jezevčíka hladko-
srstého, fenka, 6 let 
stará
▶  kokršpaněl, pes, 
5 let starý
▶ Westíka, pes, 
3 roky starý

Tel.: 723 778 248 
po 14. hodině

Bubeník hledá kapelu. Zn. 
rock, punk, metal, alternativa. 
Tel.: 724 267 306.

 

Vybrat si můžete z rozsáhlé nabídky různých variant kurzů, např:
● skupinové kurzy pro 2–6 osob ● individuální kurzy ● kurzy pro děti 

● doučování studentů ● příprava ke zkouškám 
● konverzační kluby: výborná příležitost pro rozšíření slovní zásoby 
NOVINKA: sestavte si vlastní kurz pro vás a vaše kolegy či známé 

dle vašich potřeb i požadavků

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 KONČÍ JIŽ 23. ZÁŘÍ 2013. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Všechny kurzy je možné také absolvovat jako:
● Víkendové ● Intenzivní týdenní ● Semestrální (tříměsíční) 

● Individuálně dle vašich požadavků
Příjem přihlášek do 23. září 2013. Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 

Mlýnská 6, tel. č. 602 325 108 – p. Procházková
www.eco-vyukajazyku.cz TECHNIK MÍCHÁNÍ BAREV

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. – americká společ-
nost zabývající se průmyslovou povrchovou úpravou dřeva se síd-
lem ve Velkém Meziříčí hledá pro svůj rozrůstající tým kolegu/gyni 
na pozici:

Požadujeme:
– SŠ, SOU vzdělání
– flexibilitu, pečlivost, spolehlivost
– ochotu učit se novým věcem
– ŘP sk. B, základní znalost práce na PC
– základy anglického jazyka
Nabízíme:
– zázemí stabilní zahraniční společnosti
– zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
– zaměstnanecké benefity
– nástup dohodou
V případě vašeho zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis 
a průvodní dopis na e-mail: info.cz@sherwin.com
Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56/24
594 01  Velké Meziříčí
tel: 566 501 411
www.beckeracroma.com/cz

ve znovu otevřené 

na horní straně náměstí 
(bývalá trafika Buršík)

Víno natočíme i do při-
nesených nádob (svatby, 

restaurace, oslavy...)
Dále nabízíme: Sportku, 
dobíjení telefonu, stírací 
losy, cigarety, doutníky, 

noviny, časopisy

VÍNA Z MORAVY
 „NOVOSEDLY“

TRAFICE

19. 9. od 7.30 do 15.45 hodin ul. Bezděkov od č. p. 200 (naproti zim-
nímu stadionu) po č. p. 213/37. 
19. 9. od 7.30 do 9.15 hodin Čerpací stanice DEA, ČS stanice Shell, 
McDonald’s na D1 směr Praha, zahrádky, chaty Fajtův kopec.
19. 9. od  9.15 do  11.15 hodin ul. Příkopy (1651–1655, 665, 666), 
U Zlatého křížku. 
19. 9. od 11.15 do 13.15 hodin chatová oblast Loupežník.                 -E.ON-

Zubní pohotovost:

Nepůjde elektrický proud:

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
pořádá zdarma pilotní ověřování rekvalifikačních vzdělávacích 
kurzů pro dospělé na získání profesní kvalifikace dle zákona 
179/2006 Sb. a projektem UNIV 3
•	Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41 – 027 – H)
Vzdělávání v tomto programu směřuje k tomu, aby účastníci zís-
kali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním před-
pokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon dané profese 
Kontakty: Petr Heneš, tel.: 603 908 867, e-mail: zrpv@ssrsvm.cz 
Hana Lavická, tel.: 734 349 237, e-mail:  lavicka@ssrsvm.cz

Projekt je financován z evropských sociálních fondů v ČR.

Nabízím překladatelské a  tlu-
močnické služby, soukr. do-
učování angličtiny pro MŠ, 
ZŠ, SŠ, přípravu k  maturitě, 
k  jazyk. zkouškám, do  práce, 
k cestování. Zaměření na kon-
verzaci, gramatiku, psaní. Jsem 
držitel mezinárod. uznávané-
ho FCE certifikátu. E-mail: 
UsingEnglish@seznam.cz, tel.: 
775  225  495 (možno i  SMS).

Horácký hokejový klub 
pořádá u příležitosti 

zahájení soutěžní sezony 
2013/14 vícegenerační 

zábavu v Oslavici 

21. 9. od 19.30
Beat Band

Renovace rock
www.renovacerock.wz.cz

Sobota 21. 9.: MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 442. Neděle 22. 9.: MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 130.                               Zdroj: www.nnm.cz
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Poděkování

společenská rubrika

Vzpomínky

Blahopřání

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
 úterý   24. 9.  8–14 hodin
 středa 25. 9.  8–17 hodin

Můžete darovat: letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské – čisté a 
složené do plastového pytle nebo krabice), lůžkoviny, prostěradla, utěr-
ky, ručníky, záclony, látky – min. 1 m (ne odstřižky ani zbytky), domácí 
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (nepoškozené), polštáře, deky, 
obuv – veškerou nepoškozenou, batůžky, ledvinky, pánské opasky, tka-
ničky do bot, potřeby osobní hygieny, čisticí prostředky, funkční ruční 
nářadí. Co nelze přijmout: nábytek, ledničky a další elektrospotřebi-
če určené ke zpětnému odběru, znečištěné nebo vlhké prádlo a oděv, 
zmačkané prádlo.                                                                                                   -měú-

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Kolektiv zaměstnanců Speciálně pedagogického centra při Základní 
škole a Střední škole Březejc (SPC) vás srdečně zve 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude 
konat ve čtvrtek 19. září 2013 od 10 do 17 hodin 
při příležitosti změny sídla a rozšíření prostor ve 
Velkém Meziříčí, U Tržiště 2191/3.

Při návštěvě budete mít možnost:
– prohlédnout si prostory pracoviště SPC a naše vybavení,
– získat informace o činnosti jednotlivých zaměstnanců SPC,
– prohlédnout si ukázku výrobků žáků ZŠ a SŠ Březejc. 

kolektiv zaměstnanců SPC, U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí

Taneční skupina Kosatky 
TJ Sokol Velké Meziříčí

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice.
Máš rád pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád nové lidi? 

A je ti alespoň 7 let? 
Tancujeme klasické country, line dance. www.kosatky.tym.cz, 

tel.: 605 715 204, 
e-mail: r.jelinkova@seznam.cz

Dne 19. září 2013 uplynulo 10 let od doby, kdy odešla navěky paní 

Marie Kašparová,

a 20. září 2013 tomu bude 17 let, co odešel její manžel  

Josef Kašpar.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

Dne 22. září 2013 vzpomene-
me dvacátého výročí úmrtí paní 

Boženy Mejzlíkové
 z Tasova.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 14. září 2013 uplynulo již 20 
let, co nás navždy opustila ma-
minka a babička paní 

Marie Dlouhá 
z Dobré Vody.

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

Dne 14. 9. 2013 oslavila své 96. 
narozeniny naše maminka, ba-
bička, prababička a praprababič-
ka, paní 

Františka Chylíková, 
rozená Pařízková 
z Velkého Meziříčí.

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a božího požehnání přejí 

všichni blízcí.

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým a spo-
lupracovníkům za účast na posledním rozloučení s naším drahým 
zesnulým, panem 

Pavlem Doležalem, 
za slova útěchy, květinové dary a kondolence.

Manželka a děti s rodinami

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, vyhlásilo další ročník soutěže Rozkvetlé město. 
Do soutěže se mohli přihlásit všichni obyvatelé města a jeho měst-
ských částí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
Soutěží se ve dvou kategoriích:
 •	 květinová	výzdoba	oken,	balkonů	a	lodžií
	 •	 květinová	výzdoba	předzahrádky,	která	je	viditelná	z	ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech:
Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrádek
Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu města 
www.mestovm.cz
 •	 Hlasovat	bude	možné	do	pátku	4.	října	2013	do	24.00.
	 •	 Hlasovat	bude	možné	pouze	jednou	z	jedné	IP	adresy,	
  a to přidělením hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii.
	 •	 U	jednotlivých	fotografií	bude	zobrazen	aktuální	počet	hlasů.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Květiny Šmak – Velké Meziříčí, Zahradnictví 
Rozmarínek – Vídeň.

Hlasujte v soutěži Rozkvetlé město

Vedení Základní školy Sokolovská Velké Meziříčí by touto cestou 
chtělo poděkovat Městu Velké Meziříčí za realizaci a firmě Truhlářství 
Dvořák za provedení výměny oken v budově ZŠ na Komenského ulici. 
Zakázka byla předána včas ke spokojenosti jak vedení školy tak peda-
gogického sboru. Děkujeme. 

ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí

Poděkování za výměnu oken

Poděkování za poslední rozloučení

V Domě dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí otevíráme od 1. října 
2013 kroužky a kluby pro všechny věkové kategorie. Letos nabízíme 
opět velký výběr volnočasových aktivit. Jejich seznam včetně rozvr-
hu najdete v kanceláři, ve vývěsce DDM nebo na našich webových 
stránkách www.ddmvm.cz. Nově otevíráme sportovní klub Lakros. 
Jde o kolektivní sportovní hru severoamerických indiánů. Jako další 
sportovní kroužky nabízíme dětem a teenagerům badminton, florbal, 
sebeobranu nebo klub Netradičních míčových her jako ringo, ringet, 
kin-ball, friesbee, disgolf aj. Mezi populární kroužky patří např. club 
dance – moderní taneční styly, crazy team roztleskávaček a mladí ku-
chaři – holky a kluci v akci. Z tvořivých aktivit nabízíme keramiku pro 
všechny věkové kategorie nebo textilní výtvarnictví. Jako další novinky 
v domě dětí máme kroužek loutkářský a tvůrčí psaní. Do formy se u nás 
dostanete při cvičení na velkých míčích nebo při kalanetice.
Rodičům na mateřské dovolené je určen páteční dopolední klub. Nově 
otevíráme dva dny v týdnu miniškolku Benjamínek se zajímavým pro-
gramem v příjemném prostředí s kvalifikovaným pedagogem.
Aktivit je u nás spousta, proto vstaňte od televize, vyžeňte děti od po-
čítačů a přijďte k nám.                                                                       -ddm-

Kroužky a kluby v Domě dětí a mládeže VM

Divadlo Ikaros pořádá Konkurz do svého souboru. Konkurz proběhne 
v sobotu 21. 9. 2013 v 18.30 na zkušebně divadla. Bližší informace 
získají zájemci po potvrzení účasti na e-mailu: mr.mraza@seznam.cz. 
Těšíme se na vás!                                                                    Divadlo Ikaros

Divadlo Ikaros pořádá konkurz



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 32 | 18. září 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 32 | 18. září 2013

Kurzy pro dospělé – začátečníky a mírně pokročilé:
Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí vám nabízí taneční pro dospělé.
Taneční hodiny pro dospěláky, kteří v mládí chodili „za taneční“ nebo 
je zcela vynechali, a  také pro tancechtivé, kteří doplňují své taneční 
umění a vzdělání.
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé – všech věko-
vých kategorií.
Výuku vede Vlasta Buryanová – Taneční škola STARLET Brno.
● 7 lekcí, začínáme v pondělí 14. října 2013, končíme 2. prosince 2013, 
v případě zájmu kurz pokročilých – leden 2014
● cena 1.400 Kč/taneční pár
● den výuky – pondělí ve 21 hodin, ukončení ve 23 hodin, budova 
Luteránského gymnázia. Uzávěrka přihlášek 9. října 2013.           -prog-

Taneční pro dospělé

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
24. 9. přednáškaHilsneriáda – případ Leopolda Hilsnera a Anežky  
 Hrůzové    Jan Prchal
 1.  10. přednáška Ukrajina  Ing. Ondřej Herzán
 8.  10. přednáška Švýcarsko a Francie I. díl Josef Matějíček
15. 10. přednáška Švýcarsko a Francie II. díl Josef Matějíček
29. 10. přednáška O přírodě  Ing. Antonín Havlát
  5. 11. přednáška  Gen. Vojtěch Boris Luža PaedDr. Josef Láznička
12. 11. přednáška  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí
    PhDr. M. Ripperová

Změna programu vyhrazena.

Ve středu 25. září 2013 se v Do-
mově pro seniory Velké Meziříčí 
uskuteční odpolední tvoření pro 
veřejnost. Lektorka Renata Do-
hnalová vás seznámí s technikou 
drátkování. Kurz bude probíhat 
od  15.30. Přijďte si vyrobit ori-
ginální vázičku či šperk. Cena 
kurzu se odvíjí od  účasti a  spo-
třebovaného materiálu. Zájemci se mohou nahlásit na recepci Domo-
va pro seniory Velké Meziříčí u slečny Gregorové, tel.: 561 201 570, 
734 875 428, e-mail: gregorova@domovvelkemezirici.cz. 
Účast je třeba potvrdit do pátku 20. září 2013.                                                            -eg-

Odpolední tvoření pro veřejnost 
v Domově pro seniory VM pokračuje

evropský týden mobility 16.–22. 9. 

•	Putování	po zelených	ostrovech	
Poznávání městské zeleně a  stromů. Soutěž pro žáky základních 
a středních škol. 
Středa 18. 9. 2013
•	Výlet	na zříceninu	hradu	Rokštejn
Odjezd v 8.12 z vlakového nádraží Velké Meziříčí. Pojedeme do Pří-
mělkova, kam dorazíme v 10.02 a odtud půjdeme pěšky po vyznačené 
trase 2  km. Prosíme rodiče o nahlášení počtu dětí předem, nejpozději 
do pondělí 16. 9. 2013. Cestu si hradí každý sám.
Čtvrtek 19. 9. 2013
•	Evropský	den	bez	aut	–	15.00–18.00 
Z Velkého Meziříčí do Mostišť bude připraveno několik stanovišť s úko-
ly. Při nasbírání potřebného počtu bodů obdrží děti odměnu. Rodiče 
i děti mohou přijet na vlastních kolech, odrážedlech, tříkolkách, brus-
lích… Start bude u Motorpalu od 15.00 do 16.30 hodin, cíl v Mostištích 
na hřišti, kde bude zajištěno občerstvení. Za deště se akce nekoná.
Neděle 22. 9. 2012       
•	Cyklovýlet	za krásami	Velkomeziříčska
Sraz je v 14.00 na náměstí u kašny. K účasti na celé akci byli přizvání 
tito partneři: Městská policie Velké Meziříčí, Dům dětí a mládeže Vel-
ké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, 
Jupiter club, s. r. o. ,Velké Meziříčí, Chaloupky, o. p. s., školské zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání, Město Velké Meziříčí.
Ve čtvrtek 19. 9. 2013  bude uzavřena ulice Příkopy (za Motorpalem 
před cyklostezkou).
Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Více informací naleznete na www.mestovm.cz – Zdravé město

kph - nabídka sezony 2013/2014

Nabídka sezony 2013/2014:
▶ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
▶ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
▶ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
▶ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
▶ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
▶ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Předprodej vstupenek a abonentek v Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 
17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566  782  004 (001), 
e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz.
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, tel.: 
548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. 

Sezonu 2013/2014 KPH zahá-
jí v  sobotu 28. září v  19 hodin 
v luteránském gymnáziu (bývalá 
knihovna) koncertem houslistka 
Iva Bittová. 
Iva Bittová prošla mnoha hudeb-
ními žánry od  alternativy přes 
jazz, rock, klasickou hudbu včet-
ně hostování v opeře. Dodnes se 
hledá pojmenování jejího hudeb-
ního jazyka, který je pro mnohé 
naprosto originální. Její skladby 
a  kompozice vznikají z  podnětu 
všedního života. 
Vstupné: 250/180 Kč (děti, stu-
denti, senioři)

Sólo pro Ivu Bittovou

Foto: zdroj oficiální stránky 
Ivy Bittové, www.bittova.com

divadelní sezona podzim 2013

Prodej permanentek na programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 
17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001. Představení se budou 
konat v kině Jupiter club.

▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Hrají: 
Iva Hüttnerová, Michaela Doli-
nová, David Suchařípa. 

▶ Středa 30. října 2013 v  19.30 
BLÁZINEC V  PRVNÍM PO-
SCHODÍ – Hrají: Jaroslava 
Obermaierová, Oldřich Navrátil, 
Martina Hudečková, Julie Juriš-
tová a další

▶ Pátek 15. listopadu v 19.30 
TŘI VERZE ŽIVOTA – Hrají: 
David Prachař, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Jana Janěková ml.

▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30  – VYHAZOVAČI – Hrají: Ondřej 
Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

Jupiter club, s. r. o., uvede poprvé ve Velkém Meziříčí BESÍDKU DI-
VADLA SKLEP ve čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 hodin v kinosále 
Jupiter clubu. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.
Účinkují: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza Kučerová, 
František Váša a další.
Rezervace a prodej na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!

Besídka divadla Sklep

Chaloupky Velké Meziříčí a Město Velké Meziříčí vás zvou na cyklový-
let Za krásami velkomeziříčska. Trasa: z náměstí směrem k Práškově 
hájence, poté do Osového, kde se napojíme na asfaltku do Oslavice, 
pak podjezd dvou mostů, sjezd k brodu v Balinském údolí, dále podél 
toku řeky Balinky až zpět do Velkého Meziříčí (případně  průzkum 
řeky Balinky). Cyklovýlet probíhá v rámci Evropského týdne mobility. 
V neděli 22. 9. 2013 ve 14 hodin. Sraz u kašny na náměstí ve Velkém 
Meziříčí. Doporučujeme kolo v dobrém technickém stavu, sportovní 
oblečení, pláštěnku, cyklistickou helmu, dostatek pití. Trasa je dlouhá 
přibližně 15 km.                                                                                                -chal-

S Chaloupkami na cyklovýlet 22. 9. 

Organizace SPCCH pořádá dne 2. 10. 2013 zájezd na zámek Valtice 
s návštěvou vinného sklípku.
Program: Odjezd z VM v 7.30 od Domusu, dopoledne a odpoledne 
návštěva Valtic (prohlídka zámku, zámeckého parku, náměstí, mučír-
ny...). V podvečerních hodinách návštěva sklípku v Moravských Brá-
nicích včetně ochutnávky vína a malého občerstvení.
Cena zájezdu obsahuje dopravu, vstupné na zámek a je pro členy SP-
CCH 300 Kč, pro nečleny 400 Kč.  Vstup do vinného sklípku a pohoš-
tění (250 Kč) si hradí každý sám.
Přihlásit se můžete v organizaci SPCCH na Komenského ulici do 23. 
9. 2013 (provozní doba 9–11 hodin). Při přihlášení se vybírá záloha 
200 Kč. Bližší informace na tel.: 776 002 492.                                     -bd-

SPCCH pořádají zájezd na zámek Valtice

Rozhodli jsme se pomoci. Celý 
nápad vznikl dost spontánně při 
plánování mistrovství ve  cvrn-
kání kuliček. Říkal jsem si, že je 
to hezké, ale co děti, které tam 
s  námi nemohou být. Napad-
lo nás, že pomůžeme nějakému 
dětskému domovu.  A  do  toho 
mi kamarádka, rodilá ukrajinka 
– členka naší výpravy, začala vyprávět, jak to na Ukrajině vypadá. No 
a bylo jasno. Na Ukrajinu jsme se stejně chtěli vypravit, tak proč to 
nespojit s něčím, co snad vykoulí úsměv na tvářích dětí, které za nic 
nemůžou a nikdo jim moc nepomáhá.
Rozhodli jsme se založit sbírku hmotné pomoci (hračky, oblečení, 
prostě cokoliv co by se mohlo hodit). Potěšilo mě, že hned jak jsem 
o  tom řekl na  informačním centru na  radnici, hned začali přemýš-
let jak mi pomoct.  Sběrné místo bude až do 23. 9. na radnici, po-
tom sbírku přebereme a v pátek 27. 9. vyrazíme. Celou naši sbírku 
bychom chtěli v neděli 29. 9. 2013 rozdat dětem v dětském domově 
ve městě Ivanychi, Grushevskogo 26. 
Takže pokud máte doma něco, čím by jste chtěli přispět, můžete nám 
to přinést do stánku art21 na drakiádu nebo do informačního centra 
na radnici ve Velkém Meziříčí.                                               Michal Číhal,

prezident občanského sdružení Zeměkoule Vysočina

Charita pro dětský domov na Ukrajině
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program házené 2013/2014

Utkání ve sportovní hale TJ Sokol VM za Světlou, ulice Sportovní
Sobota 28. září v  11.00 I. liga ml. dorostenky – Tatran Bohunice, 
ve 13.00 II. liga ženy – SK UP HSC Olomouc, v 15.00 II. liga ml. do-
rostenci – TJ Bystřice pod Hostýnem, v 17.00 II. liga muži – SHC Ma-
loměřice
Sobota 5. října 9.00–16.00 Divize Vysočina starší žáci turnaj: VM, Ha-
vlíčkův Brod, Nové Veselí A, B, Dolní Cerekev
Sobota 12. října v 15.00 II. liga mladší dorostenci – HC Zlín, v 17.00 
II. liga muži – Házená Legata Hustopeče
Sobota 19. října v  10.00 I. liga starší dorostenky – HK Hodonín, 
ve  12.00 I. liga mladší dorostenky – HK Hodonín, ve  14.00 II. liga 
ženy – HK Hodonín
Neděle 20. října 9.00–16.00 hodin Divize Vysočina mladší žáci turnaj: 
VM, Havlíčkův Brod, Nové Veselí A, B, Chrudim
Sobota 26. října v 15.00 II. liga mladší dorostenci – Sokol Sokolnice, 
v 17.00 II. liga muži – Sokol Sokolnice
Neděle 27. října 9.00–16.00 Divize Vysočina minižactvo turnaj: VM, 
Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Nové Veselí A
Sobota 2. listopadu v 9.00 I. liga starší dorostenky – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod, v 11.00 I. liga mladší dorostenky – TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 
ve 13.00 II. liga ženy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Neděle 3. listopad 9.00–16.00 Divize Vysočina starší žákyně turnaj: 
Třebíč, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Žirovnice
Neděle 10. listopadu 9.00–16.00 Divize Vysočina mladší žákyně tur-
naj: VM, Havlíčkův Brod A, B, Žirovnice
Sobota 16. listopadu v 9.00 I. liga starší dorostenky SHK D – P Pardu-
bice, v 11.00 I. liga mladší dorostenky SHK D – P Pardubice, ve 13.00 
II. liga ženy – Sokol Karviná
Neděle 23. listopadu v 9.00 I. liga starší dorostenky – DHK SCM Zora 
Olomouc, v 11.00 I. liga mladší dorostenky – DHK SCM Zora Olo-
mouc, ve 13.00 II. liga ženy – SK Velká Bystřice, v 15.00 II. liga mladší 
dorostenci – TJ Sokol II. Prostějov, v 17.00 II. liga muži – TJ Sokol II. 
Prostějov
Sobota 7. prosince v 15.00 II. liga mladší dorostenci – Sokol Juliánov, 
v 17.00 II. liga muži – Sokol Juliánov
Sobota 12. ledna 8.30–18.00 a neděle 13. ledna 8.30–14.30 IX. ročník 
Memoriálu Eduarda Klapala, mladší žákyně
Neděle 26. ledna 2014 8.30–17.30 turnaj mladších a starších doros-
tenek -záv-

Předseda FC VM Petr Ostrý poblahopřál Josefu 
Čiperovi na zápase 8. 9. 2013. Foto: Antonín Dvořák

V neděli 1. 9. 2013 proběhl na ryb-
níku Nový v Měříně druhý ročník 
rybářských závodů pro mládež 
do 15 let a následně v sobotu 7. 9. 
jako každý rok na podzim, závody 
pro dospělé. Obě akce byly směro-
vány jako sportovní vyžití v oblas-
ti rybářské dovednosti.
Dětská akce proběhla za  pro-
měnlivého počasí, které ale vůbec 
nevadilo rybám, a  tak si téměř 
každý účastník přišel na své.
Chytajících „rybaříků“ se dosta-
vilo 66 a nejmladšímu byly 4 roky 
(+ 10 dní).
Společně vytáhli za  dopoledne 
z rybníka 213 kaprů, z nichž vět-

šina dostala svobodu. Nakonec 
nechybělo vyhodnocení a oceně-
ní těch nejšťastnějších. 
Závody dospělých o  týden poz-
ději byly charakteristické pěk-
ným, téměř letním počasím. Cel-
kem 140 účastníků ulovilo od  6 
do 12 hodin 114 kaprů. Na závěr 
samozřejmě proběhlo předání 
cen těm nejlepším.
Nechybělo občerstvení, a tak kdo 
nebyl úspěšný, vynahradil si to ji-
ným způsobem. Rybáři z Měřína 
tímto děkují všem zúčastněným 
a těší se na další podobnou akci.
Petrův zdar! 

Text a foto: L. Buchta

Měřínský rybník Nový 
hostil rybářské závody

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas běží…
Dne 13. září se dožil ve skvělé duševní svěžesti a zdraví neskutečných 
90 roků pan Josef Čipera.
Skalním příznivcem našeho klubu byl jak v 60. a 70. letech, kdy se tolik 
nedařilo, tak i dnes, v našich divizních sezonách.
Takže, pane Čipero, mnoho dalších spokojených let, ať Vám i  fotbal 
dělá jen radost. To Vám přejí všichni opravdoví příznivci kopané 
ve Velmezu, kterým jste vzorem. 

blahopřání

FC Velké Meziříčí

Žáci, kadeti a  junioři Sparta-
ku Velké Meziříčí začali se svou 
přípravou na  novou sezonu již 
14.  května. Tedy měsíc po  skon-
čení předcházejícího soutěžního 
období. 
Příprava probíhala převážně 
na  venkovních kurtech v  areálu 
u Světlé. Byla i dvě víkendová sou-
středění v  Křižanově a  u  Želiva. 
Po  měsíční červencové dovolené 
se pokračovalo opět venku. Zpes-
třením byla účast i  na  několika 
turnajích. Velká cena Brna a prv-
ní místo, druhé místo na  turnaji 
ve  Zlíně. Dále na  přelomu čer-
vence a srpna tradiční Dřevěnice 
a opět již tradiční umístění v prv-
ní, oceňované šestce. Tentokrát to 
bylo 4. místo. V Polné na turnaji 
mužů 10. 8. místo druhé. Ná-
sledovalo týdenní soustředění 
v  Malšicích u  Tábora. Tam to 
bylo již pošesté. Snahou trenérů 
je, aby každé další soustředění 
bylo pestřejší a náročnější než to 
předešlé. Nyní, kromě 6 hodin 
tréninků denně v  hale, to bylo 
putování po dolním toku Lužnice 
na kolech nebo s koly na zádech. 
Po návratu se až do konce srpna 
pokračovalo venku na  kurtech. 
A  od  začátku školního roku po-
tom již tradiční tělocvična za kos-
telem na  velkomeziříčském ná-
městí. Změny v  kádru? V  první 

řadě odešli hráči, kteří dovršili 
juniorský věk. Extraligu mužů 
v  Brně si zahraje juniorský re-
prezentant a  loňský meziříčský 
kapitán Marek Zmrhal (vítěz čte-
nářské ankety o  Sportovce Kraje 
Vysočina za  rok 2012). Krajské 
přebory, popřípadě II. národní 
ligu budou hrát David Podhráz-
ký a  Jan Licek. Tyto odchody 
jsou plánované a  čekají se. Další 
odchody ještě před ukončením 
juniorského věku jsou horší. Na-
bídku z  extraligy mužů přijal 
další reprezentant v barvách „Vel-
mezu“ Miroslav Bláha. Od  nové 
sezony bude hrát již za tým mužů 
(a  samozřejmě i  juniorů) Zlína. 
Tam působí již i náš bývalý hráč 
Matěj Uchytil. Sportovní činnost 
ukončil Petr Augusta. Tedy pět 
odchodů. Příchody na  sebe také 
nenechaly dlouho čekat. Žákov-
ské družstvo opustili ti, co dovr-
šili svůj věk a postoupili do vyšší 
věkové kategorie: Jirka Láznička 
a  Tomáš Vácha. Oba jsou přísli-
bem. Nově se objevil Patrik Indra. 
Nadějný a s patřičným nadšením 
pro volejbal. Nic neošidí a  snaží 
se rychle volejbal naučit. Dalšími 
jsou věkem ještě žáci, ale již s vý-
konností kadetů. V  první řadě 
kadetský reprezentant Eda Heř-
mánek (v celkovém našem výčtu 
již dvanáctý). Téměř dvoumet-

rový diagonální hráč pendlující 
i  na  post blokaře dostane určitě 
i  příležitost v  juniorském týmu. 
Nebude to nic nového. Vždyť 
i  Matěj Uchytil, věkem ještě žák, 
již za  juniory také nastupoval. 
Dále se v  kadetech budou snažit 
uplatnit Patrik Pinter, Roman 
Jaša a  Matouš Staněk. Největší 
problém bude na postu nahráva-
če. Zatím máme jediného – Fili-
pa Kuřece. Musíme na tento post 
vytipovat a přeškolit ještě někoho 
dalšího. To je však dlouhodobý 
proces a pozice Filipa je zatím ne-
otřesitelná. To není dobré ani pro 
něho a  ani pro nás. Pracujeme 
na  tom. Tedy kádr kadetů bude 
tento: ročník 96 Michal Kacafírek, 
Danek Římal a  Adam Košábek, 
ročník 97: Jirka Láznička, Tomáš 
Vácha, Patrik Indra, ročník 98: 
Eda Heřmánek, Filip Kuřec, Ma-
touš Staněk, Roman Jaša, Marek 
Pokorný, Patrik Pinter a výjimeč-
ně z  ročníku 99 to budou Petr 
Trybuček a  Patrik Juda. Ročníky 
98 a 99 budou pochopitelně tvořit 
i kádr žáků. Vyjasňuje se i situace 
v  juniorech. Ze smečařů zůsta-
li prakticky jen Lukáš Musílek 
a David Pešta. Ten byl nyní zvo-
len kapitánem. V  jednání a  před 
zdárným koncem jsou přícho-
dy dvou smečařů: Štěpána Žaby 
z Brna a Jakuba Olšara z Drásova. 

Na postu diagonálního hráče zů-
stává Honza Matějka, k němu při-
bude Danek Římal. Nahrávačem 
zůstává Mára Slavík, který se stále  
lepší a  možná i  pošilhává po  re-
prezentačním dresu. Blokařské 
posty máme ztrojené: Tom Krej-
ska, Jirka Huryta a Luboš Pospí-
chal. Na  liberu bude nastupovat 
Michal Kacafírek. Samozřejmě 
i  další kadeti budou pendlovat 
do  juniorského týmu. Především 
Eda Heřmánek a Adam Košábek. 
Samotné soutěže doznaly také vý-
razné změny. Junioři budou hrát 
ve dvou skupinách, z nichž první 
čtyři celky postoupí do  jednorá-
zového čtyřdenního finále. Po-
slední celky ve  skupinách budou 
hrát baráž o udržení s vítězi třech 
skupin 1. ligy juniorů. Soutěž se 
bude hrát 1× za měsíc vždy s jed-
ním soupeřem v  sobotu a  s dal-
ším v  neděli. Kadeti budou hrát 
turnajově ve třech výkonnostních 
skupinách po  5 týmech. Prvních 
8 potom postoupí do finále, kte-
ré bude podobně jako u juniorů 
ve čtyřech dnech. 
Vše je na  začátku a  naše ambice 
se nemohou zatím srovnávat s na-
šimi možnostmi. Je elán, je chuť. 
Trénuje se ve velkém objemu, nej-
méně 12 hodin týdně, většinou je 
to více. Přípravné turnaje zatím 
nemohou přesně nic určit. Zkou-

ší se sestavy, příležitost dostávají 
všichni. Přesto to není špatné. 
Turnaj ve  Frýdku-Místku 30. 8. 
měl výtečnou konkurenci. Pořadí: 
Zlín, kadeti ČR, Ostrava, polský 
Rybnik, Velké Meziříčí, domácí 
Beskydy, Brno. Následoval turnaj 
mužů v Třebíči 14. 9. a ve dnech 
20.–21. 9. testovací turnaj spor-
tovních center mládeže (SCM). 
Velké Meziříčí je třetím rokem 
sportovním centrem Českého vo-
lejbalového svazu. Na tomto tur-
naji, hlavně při testování fyzické 
připravenosti, půjde o výši dotace 
ČVS na tuto sezonu pro jednotli-
vá centra (je jich celkem 9 v celé 
ČR). My figurujeme zhruba na 5. 
místě. Hned v neděli 22. 9. začí-

ná krajský přebor žáků (nejvyšší 
soutěž a  její vítězové se potom 
utkají v  mistrovství ČR). O  14 
dnů později startuje extraliga ka-
detů a  první turnaj se uskuteční 
v Českých Budějovicích ve dnech 
5.–6. 10. A za další 2 týdny si od-
budou v  Ostravě svou premiéru 
i  junioři. Jaká tedy bude sezona? 
Určitě náročná. V excelentní sou-
těži juniorů to bude 14. v nepře-
tržité řadě. To řadí Velké Meziříčí 
mezi takové kluby, jako jsou Li-
berec, Praha, Brno, Ostrava nebo 
Příbram. Jiné takovou historii ne-
mají. Na předpovědi a cíle je ještě 
brzo, ale určitě všichni chtějí, aby 
se dočkali i jubilejní 15. sezony. 

Velkomeziříčští volejbalisté dokončují přípravu na novou sezonu

Z Frýdku-Místku: na bloku Olšar 10 a Huryta 5, 
vykrývají Slavík 7 a Římal 12. Foto: archiv volejbalu

-jud-

Druhé úterý v  září zahájila Vete-
ránská liga VM v nové organizační 
struktuře bez disciplinárního a  ji-
ných řádů. Administrativu zastupu-
je pouze soutěžní řád na necelé stra-
ně A 4. Utkání řídí rozhodčí rovněž 
veteráni. Účastníky jsou Starší páni 
VM, Lesáci VM, Křižanov a Měřín.
Hraje se na  hřišti s  umělou trá-
vou, rozměry hrací plochy jsou 

70×40 m, branky šíře 5 m, hráčů 1 + 
6. Hraje se dvoukolově každý s kaž-
dým o umístění a poté play-off.
Výsledky 1. hracího dne:
Starší páni VM – Měřín 2:2 
(1:2). Branky: J. Kořínek, M. Da-
vid/S. Czaba, L. Procházka.
Lesáci VM – Křižanov 1:1 (1:1). 
Branky: Z. Chmelíček/M. Hoří-
nek. 

Veteránská liga zahájila

-nov-

Krajs. soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – Spartak VM C 
1602:1667 * 1.5:4.5
Mička 402:421 Badalík
Fajmonová 391:391 Lavický A.
Mičková 390:442 Mátl
Trnka 419:413 Weiss
Dobrým výkonem se blýskl Jaro-
slav Mátl 442. 

kuželky

-sta-

Dorost: HC Chotěboř – HHK 
VM 4:5 (2:1, 2:1, 0:3)
Branky a asistence: 15. Kampas J., 
23. Kapusta O. (Kampas J.), 44. Ka-
pusta O. (Kampas J.), 48. Kampas J. 
(Pacalová), 52. Tichý (Tlapák). Se-
stava: Juda J. – Smažil, Přinesdomů, 
Báňa D., Pacalová – Tichý, Kampas 
J., Tlapák – Bernat, Kampas M., Pa-

velka – Dundálek, Kapusta O. Vy-
loučení: 8:5, využití: 1:0, v oslabení: 
0:1. Střely na branku: 33:29. 
Mladší žáci: HHK VM – VSK 
Technika Brno 1:13
Branka HHK: 57. Švejda.
HHK VM – HCM Warrior Brno 
4:6
Branky HHK: 11. Dvořák L., 32. 

Dvořák F. (Broža), 35. Dvořák F. 
(Šilpoch M.), 37. Poledna.
Starší žáci: HHK VM – VSK 
Technika Brno 2:1
Branky HHK: 11. Báňa M., 13. 
Báňa M.
HHK VM – HCM Warrior Brno 
2:3 Branky HHK: 6. Báňa M., 43. 
Havliš. 

hokej mládež

-hhk-
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do svých řad chlapce a děvčata 
ročníků narození 1997–2002 
se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.00–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Nábor hokejistů 
pro sezonu 
2013/2014
HHK Velké Meziříčí zve děti na 
místní zimní stadion, kde bude 
každé pondělí a středu nábor 
do hokejové přípravky.
Rádi přivítáme všechny děti, 
které se chtějí naučit zákla-
dům hokeje. Vezměte brusle 
a přiveďte své děti mezi nové 
kamarády a dopřejte jim tráve-
ní volného času ve sportovním 
duchu. 
Více informací na trénincích ho-
kejové přípravky vždy v pondělí 
a středu od 15 hodin nebo na tel.: 
731 904 231, Petra Judová.

Veřejné bruslení
So 21. 9. 14.30–16.00
Ne 22. 9. 14.30–16.00
Út 24. 9. 15.15–16.45
So 28. 9. 14.15–15.45
Ne 29. 9. 13.30–15.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

Longboardová sezona se o víkendu 7.–8. 9. 2013 dočkala svého konce. 
Završení Českého poháru proběhlo v Ústeckém kraji v Nové Vsi v Ho-
rách. Pohár se letos skládal ze 3 závodů, ve kterých se velkomeziříčský 
Dominik Janoušek umístil pokaždé na 1. místě, a tak v kategorii juni-
orů suverénně obhájil nejvyšší příčku a stal se tak historicky prvním 
juniorským mistrem České republiky. -eja-

D. Janoušek je mistrem 
ČR v longboardingu

Dominik Janoušek. Foto: Marek Štefech

Boccia 1. liga – TJ DS Březejc
O  víkendu 6.–8. 9. 2013 pro-
běhlo v  Teplicích 3. kolo I. ligy 
celoroční soutěže OZP Cupu 
v  boccie. Z  březejcké jednoty se 
zúčastnili 4 boccisté – Marie Fol-
varská, Rostislav Štursa, Martin 
Fajkus, Pavla Třísková. Všichni, 
až na Rosťu Štursu, postoupili ze 
skupiny do čtvrtfinále. Tento dů-
ležitý zápas však nikdo z  našich 
postupujících nevyhrál. Všech-
ny březejcké naděje na  umístění 
v první polovině žebříčku se tak 
rozplynuly. Ve  výsledkové listi-
ně náleží Folvarské (kat. BC1) 
7. místo, Štursovi (kat. BC1) 
11.  místo, Fajkusovi (kat. BC2) 

8.  místo, Třískové (kat. BC2) 
7.  místo. V  každé kategorii sou-
těžilo 12 hráčů (krom kategorie 
BC 4–9 hráčů). V listopadu čeká 
boccisty poslední kolo celoroční 
soutěže – celkové výsledky po-
tom rozhodnou o  sestupujících 
do  2. ligy. Sestupují poslední 3 
hráči v žebříčku. Celkové pořadí 
po třech kolech OZP Cupu: Štur-
sa (BC1) – 7. místo, Folvarská 
(BC1) – 8. místo, Třísková (BC2) 
– 7. místo, Fajkus (BC2) – 10. 
místo. Právě Martin Fajkus musí 
podat v listopadu v Brně kvalitní 
výkon, jinak se v roce 2014 podí-
vá mezi boccisty druholigové.

-dos-, foto: archiv TJ DS Březejc

Březejčtí se v boccii neumístili dle svých představ

Žďárská liga
12. kolo soutěže mužských a ženských hasičských družstev v po-
žárním útoku
Lhotky – hasičské cvičiště v neděli 22. září od 11.00 do cca 15.00
Občerstvení zajištěno
Bude probíhat přímý přenos na www.zdarskaliga.cz

Srdečně zve SDH Lhotky Sport

Žďárská liga znovu po  čase 
zavítala na  Velkomeziříčsko. 
V neděli 15. září se ve Lhotkách 
konalo 11. kolo tohoto seriálu 
v  požárním útoku, další kolo 
proběhne příští neděli 22. září 
opět ve Lhotkách. 
V  soutěži mužů za  účasti tří 
týmů z  TOP 10 Extraligy ČR 
(Lavičky, Trnava, Starý Lískovec 
sport) mohli diváci vidět deset 
časů do  18 sekund, mezi nimi 
Lavičky, Netín cirkus, Lhotky 
sport a  Radostín nad Oslavou 
B. Vítězný Starý Lískovec sport 
srazil své terče dokonce v  čase 
16,99!

Hned pět ženských družstev za-
běhlo „sedmnáctku“, z  vítězství 
se radovala Zbraslav díky času 
17,18. Děvčata z Velkomeziříčska 
bohužel k „sedmnáctkovým“ vý-
konům nepřispěla, nejvíc se při-
blížily Lhotky sport (18,44).
Výsledky mužů:
Družstvo Čas
1. Starý Lískovec sport  16,99
2. Maršovice  17,16
3. Lavičky  17,26
4. Netín cirkus 17,31
5. Krokočín  17,38
6. Trnava  17,45
7. Benetice  17,49
8. Lhotky sport  17,53

9. Hluboké  17,76
10. Radostín n. O. B 18,00
11. Kuřim B 18,34
12. Zbraslav  18,47
13. Velké Meziříčí  18,72
14. Tvarožná  18,73
15. Horní Lhotice  18,81
16. Pavlov experiment 19,24
17. Katov  19,71
18. Netín supersport 19,80
19. Kamenička  20,34
20. Nové Sady  20,57
21. Křoví  23,68
22. Dolní Smrčné  N
22. Litava  N
22. Lhotky  N
22. Čikov  N

22. Jasenice  N
Výsledky žen: 
1. Zbraslav  17,18
2. Olší u Tišnova 17,59
3. Petrůvky  17,62
4. Jasenice  17,92
5. Krokočín  17,97
6. Lhotky sport  18,44
7. Velké Meziříčí FŇ 18,59
8. Kuřim  19,76
9. Lhotky sport B 19,77
10. Lhotky  20,37
11. Heroltice  20,50
12. Velké Meziříčí  24,03
13. Netín  24,11
Výsledky a  průběžné pořadí: 
www.zdarskaliga.cz 

Ve Lhotkách proběhla soutěž žďárské ligy

V sobotu 14. září se ve Staré Pace 
konalo poslední kolo 1. ligy in-
tegrovaného závěsného kuželní-
ku. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
i družstvo Handicap Sport Clubu 
Velké Meziříčí ve  složení Petr 
Gottlieb, Jan Coufal, Milan Bar-
tůněk a  Jiří Charvát. Finančně 
je podpořilo město Velké Mezi-
říčí a zdejší firma KOVO Dufek. 
Turnaje se zúčastnilo celkově 
16 družstev z  České republiky.  
Velkomeziříčští si i v tomto kole 
zachovali jako nováčci soutě-
že vysoký standard. Družstvo 
potvrdilo své kvality a  obsadilo 
celkové 6. místo s  náhozem 380 
kuželek. Hlavní oporou v  tomto 
kole byl Milan Bartůněk, který se 

vyrovnal bodově těm nejlepším 
hráčům z celé soutěže.
Družstvo HSC v  součtu celého 
ročníku 2013 vybojovalo ná-
hozem 1115 kuželek celkové 4. 
místo, což je milé překvapení pro 
hráče. V  příštím ročníku posí-
lí o  dalšího vynikajícího hráče 
z řad členů klubu.
Turnaje integrovaných sportů pa-
tří k  silně obsazeným, především 
z důvodů zapojení zdravých hráčů 
do této soutěže. Sportovní klub dě-
kuje všem sponzorům za  finanční 
podporu při zabezpečení všech tur-
najů integrovaných sportů v rámci 
České republiky. Mediálním part-
nerem je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSC VM

Velkomeziříčští v 1. lize závěsného kuželníku uspěli
-kam-

1. La Bucañeros 2 1 1 0 18:4 4
2. Woolloomooloo Bay 2 1 1 0 15:3 4
3. Flamengo 2 1 1 0 11:5 4
4. SK Mostiště 2 1 1 0 10:4 4
5. Kašpaři VM 2 1 0 1 4:3 3
6. Pobřeží kocoviny 2 1 0 1 4:7 3
7. Oslavice 2 0 2 0 2:2 2
8. Slza VM 1 0 1 0 0:0 1
9. The Lost Generation 2 0 1 1 2:14 1
10. FC Wiegel VM 2 0 0 2 2:12 0
11. Kittydogs United 1 0 0 1 1:15 0

ŽK: Po dvou kolech mají již dva 
hráči po  dvou žlutých kartách 
a to Jakub Rosický a René Kureč-
ka (oba Oslavice), ostatní po kar-
tě jedné.
ČK: Smejkal Zdeněk FC Wiegel 
VM 1, Střecha Filip Kittydogs 
United 1, Smejkal Libor
La Bucañeros 1
Nejlepší střelci: již tři střelci mají 
pět branek, což je na 2 odehrané 
zápasy úctyhodné. Jarda Dufek to 
zvládl dokonce v jediném zápase, 
proto vede tabulku střelců!
Dufek Jaroslav La Bucañeros 1 
zápas 5 branek, Liška Lukáš La 
Bucañeros 2 zápasy 5 branek, 
Kostelecký Milan Woolloomoo-
loo Bay 2 zápasy 5 branek
Program:
Již zítra, ve čtvrtek 19. 9. v 19.30 
na umělce dohrávka 3. kola mezi 
La Bucañeros a Kašpary VM.
Čtvrté kolo MKVM:
23. 9. v  19.00 Oslavice – Woo-
lloomooloo Bay a Kašpaři VM – 
Kittydogs United
26. 9. v 19.30 Flamengo – La Bu-
cañeros a The Lost Generation – 
Pobřeží kocoviny -bíl-

I. A třída mužů skupina B
HFK Třebíč B – FC VM B 3:3 
(2:0)
Rozhodčí: Šrámek – Slíž, Müller. 
Diváci: 60. Branky: 2× P.  Malý 
(35.), (37.), Benda (82.) – Souček 
(51.), Bouček (75.), Liška (77. 
pen.). Karty: žlutá – Kafka (89.), 
Caha (90.). Sestava: Jícha – Ne-
tolický, Halámek, D. Polák (60. 
Bradáč), Kafka – Láznička (52. 
Bouček), Souček, Malec, Caha – 
Vítek (46. Pokorný), Liška.
V těžkému zápase proti Třebíči nám 
vypomohli náhradníci z  A  týmu. 
K utkání jsme odcestovali s 18 hráči. 
Hrálo se na přírodní trávě.
Začátek utkání byl z obou stran 
velmi aktivní. Hned ve  3. mi-
nutě Jíchův výkop prodloužil 
Vítek hlavou  za obranu, kam si 
naběhl Caha, ale v  gólové šan-
ci minul bránu. V  18. minutě 
střílel Válek těsně vedle. Hrálo 
se nahoru a dolu. Mírnější tlak 
si tvořila rezerva Třebíče. Ve 34. 

minutě Oberreiter poslal míč 
kolem Halámka a  Benda byl 
následně sám před Jíchou, ale 
brankář jej rychlým reflexem 
zneškodnil. O  minutu později 
Netolický poslal krátký centr 
do  vápna. Toho využili domá-
cí, založili rychlý protiútok, 
který naše obrana nezachytila 
a domácí Malý se mohl radovat 
z  úvodního gólu, 1:0. Neuběh-
ly ani dvě minuty, Vítek zkazil 
přihrávku na  domácí polovině 
a  domácí následně znovu zalo-
žili rychlý protiútok, na který si 
naběhl Oberreiter. Ten pelášil 
sám na  brankáře, těsně před-
ním poslal míč k Malému, a ten 
vstřelil svůj druhý gól do prázd-
né brány. V  závěru se dokázal 
prosadit přes dva obránce Liš-
ka, ale jeho střelu zpoza vápna 
zlikvidoval bývalý brankář na-
šeho klubu Kruba.
Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili jako vyměnění. V  51. 

minutě Liška se dokázal prosadit 
u rohového praporku přes kraj-
ního obránce, přihrál pod sebe 
Cahovi, jenž našel ve vápně vol-
ného Součka, který bez větších 
problémů poslal míč na  zadní 
tyč, 2:1. V 63. minutě Chňoupek 
nahrál rozběhlému Malému, 
který předal volnému Válkovi, 
jenž přestřelil prázdnou bránu. 
V  75. minutě Netolický poslal 
z poloviny hřiště PVK do vápna, 
kam si naběhl střídající Bou-
ček. Ten ve  výskoku prodloužil 
míč hlavou na  zadní tyč a  bylo 
srovnáno, 2:2. V  77. minutě 
se prosadil ve  vápně Liška, ale 
na poslední chvíli jej zezadu sra-
zil domácí obránce a  rozhodčí 
Šrámek odpískal pokutový kop. 
Sám postižený jej bez problému 
proměnil, 2:3. V 82. minutě Kre-
sa poslal dlouhý centr do vápna, 
kde byl dobře postavený kapitán 
Benda, který hlavou poslal míč 
do naší brány, 3:3.

„V prvním poločase byli lepší do-
mácí, protože my jsme byli bez 
pohybu a  často jsme pak museli 
nakopávat dlouhé míče. Ve  stře-
du hřiště nám chyběla kombinace 
a přesnost. Do druhého poločasu 
vstoupili kluci jak vyměnění. 
Hru velmi dobře oživili náhrad-
níci. Jsem nesmírně rád, že jsme 
dvoubrankové manko otočili 
a dostali se i do vedení. Bohužel 
jsme v  závěru utkání o  výhru 
přišli. Myslím si, že remíza je 
pro obě strany spravedlivá,“ řekl 
po  zápase trenér Libor Smejkal 
mladší. 
1. Budišov-Nárameč 6 4 2 0 21:10 14
2. Štěpánov n.S. 6 4 1 1 15:8 13
3. Herálec (ZR) 6 4 1 1 15:10 13
4. HFK Třebíč B 6 3 2 1 14:7 11
5. Želetava 6 3 1 2 12:8 10
6. Nová Ves 6 3 1 2 11:8 10
7. V. Meziříčí B 6 3 1 2 11:9 10
8. Žďár n. Sáz. B 6 3 0 3 18:14 9
9. Stonařov 6 3 0 3 9:8 9
10. SFK Vrchovina B 6 2 1 3 10:9 7
11. Rantířov 6 2 0 4 9:19 6
12. Rapotice 6 1 2 3 7:16 5
13. Křoví 6 1 0 5 7:22 3
14. Hrotovice 6 0 0 6 2:13 0

-ls-

Benfika se s Horáckým fotbalovým klubem 
spravedlivě rozdělila o body



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 32 | 18. září 2013 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 32 | 18. září 2013

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

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

®

Fotbalové áčko poprvé v této sezoně prohrálo

kdy a kam

na  fotbal na  Tržiště v  sobotu 
21. září v 15.30 FC VM B – SFK 
Vrchovina B; v  neděli 22. září 
v  10.15 FC VM A  – FC Dosta 
Bystrc-Kníničky
na hokej na zimní stadion v sobo-
tu 21. 9. v 9.30 HHK VM mladší 
žáci – SKLH Žďár n. S.; v  11.30 
HHK VM starší žáci – SKLH Žďár 
n. S.; v 17.30 HHK VM A – HC 
Hlinsko; v  neděli 22. 9. v  11.30 
HHK VM dorost – HC Chotěboř

MSD – skupina D, neděle 15. 9. 
FC Slovan Rosice – FC VM 1:0 
(1:0)
Střelci: 5. Malata. Rozhodčí: Ko-
lář, Buček, Zaplatilová. Sestava 
FC VM: Invald – Mucha Z. (85. 
Pokorný), Mucha P., Šimáček, 
Bouček – Dufek (89. Bradáč), Ně-
mec, Krejčí, Smejkal (78. Souček), 
Vyskočil – Simr na  lavičce Jícha, 
Beran, trenér Smejkal. ŽK: Živný 
– Krejčí, Šimáček. Diváků 180.
Utkání začali lépe domácí hráči, 
když v  5. min po  rohu Pšikala 
se hlavou prosadil Malata 0:1. 

V  dalších minutách se začali 
osmělovat hosté, dařilo se jim 
procházet po  křídlech, ale Pavel 
Simr byl dobře hlídán. Do  váp-
na domácích létal jeden centr 
za  druhým, ale stoperská dvojce 
Huška – Živný si nimi poradila 
a  poslala míč do  bezpečí. Mezi 
18. a  20. min zahrávali hosté 6 
rohových kopů, ale do zakončení 
se nikdo z našich hráčů nedostal. 
V  28. min chyboval Honza Ši-
máček, jeho přihrávku zachytil 
Chlup, ale vyběhnuvšího Roma-
na Invalda nepřekonal. I v závěru 

poločasu to byli hosté, kteří tvo-
řili hru, ale překonat pozornou 
domácí obranu se jim nedařilo, 
a  tak odcházeli do  kabin spoko-
jenější domácí hráči. 
Obraz hry se v druhém poločase 
nezměnil. Domácí hráči se zatáhli 
na  svou polovinu a hosté se sna-
žili o  překonání jejich pozorné 
obrany. V 50. min zahrál Michna 
přímý kop, míč tečoval hlavou 
Malata, a ten skončil na tyči brá-
ny Romana Invalda. V 63. min se 
dostal centr k Pavlu Simrovi, kte-
rý se ocitl za domácí obranou, ale 

jeho postup zastavil praporkem 
pomezní rozhodčí. V  67. min se 
po rohovém kopu dostal k hlavič-
ce Zdeněk Mucha, ale domácí gól-
man si s jeho střelou poradil. V 83. 
min po rychlém útoku domácích 
hráčů netrefil Malata ve  skluzu 
prázdnou bránu hostů. V 85. min 
pronikl do  vápna Pavel Simr, ale 
jeho střela šla nad domácí bránu. 
V  86. min se po  přímém kopu 
ocitli před domácí bránou Honza 
Šimáček a Milan Souček, bohužel 
si dřív překáželi a  Milan Souček 
míč trefil špatně a  domácí bránu 

neohrozil. A tak se z plného bodo-
vého zisku radovali domácí hráči, 
kteří toho však v  tomto utkání 
moc fotbalového neukázali.
„V  dnešním utkání jsme sice 
po  většinu času dokázali domácí 
zatlačit na jejich polovinu, ale pře-
konat pozornou domácí obranu se 
nám nepodařilo. Měli jsme dosta-
tek standardních situací, zahrávali 
jsme 16 rohových kopů, bohužel, 
bez gólového efektu. V  závěru 
utkání nám chybělo i  více klidu 
při zakončování našich šancí, kte-
ré jsme si připravili,“ popsal tre-

nér Velmezu Libor Smejkal star-
ší. Nejlepší hráči: Mucha Patrik, 
Huška Jiří, Dufek Jaroslav.

-myn-
1. Velké Meziříčí 7 5 1 1 10:3 16
2. Bystrc 7 4 2 1 18:9 14
3. Rosice 7 4 1 2 13:8 13
4. Líšeň 7 4 1 2 10:7 13
5. Stará Říše 7 4 1 2 11:9 13
6. Vyškov 7 2 4 1 12:8 10
7. Polná 6 3 1 2 9:6 10
8. Vrchovina 7 3 1 3 5:7 10
9. Blansko 7 2 3 2 12:9 9
10. Bystřice n P. 7 2 3 2 9:10 9
11. Tasovice 7 2 2 3 7:10 8
12. Hodonín 7 1 4 2 4:6 7
13. Pelhřimov 7 2 1 4 10:16 7
14. Bohunice 6 1 2 3 9:13 5
15. Uh. Brod 7 1 2 4 6:14 5
16. Napajedla 7 0 1 6 4:14 1

Český pohár – 2. kolo
TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí 28:27 (15:12)
Ve  druhém kole Českého pohá-
ru se naše družstvo představilo 
na  domácím hřišti, a  to v  derby 
Vysočiny proti Novému Vese-
lí. Pro naše hráče to bylo teprve 
čtvrté utkání po  přípravě, navíc 
soupeř patří ke  špičce 1. ligy, 
a  tak málokdo z  přítomných di-
váků očekával takto zajímavý 
souboj.
Naši hráči vstoupili do  utkání 
výborně a  díky trpělivému úto-
ku a dobře organizované obraně 
si vytvořili mírné vedení. Hosté 
se těžko dostávali za  naši obra-
nu, a pokud ji překonali, stál jim 
v  cestě výborně chytající Libor 
Kotík. Na  druhé straně se daři-
lo spojkám Jakubu Bezděkovi 
a Romanu Matušíkovi prostřelo-
vat veselskou obranu ze střední 

vzdálenosti, díky čemuž si naši 
hráči vypracovali pětibrankové 
vedení (12:7). V  koncovce prv-
ní půle se podařilo hostům díky 
rychlým akcím snížit na poloča-
sový výsledek 15:12.
V  úvodu druhé půle se poda-
řilo Novoveselským několikrát 
snížit na  rozdíl jediné branky. 
Na obou stranách se hrálo velmi 
důrazně a až za hranicí pravidel. 
Diváci tak mohli zhlédnout ně-
kolik přesilových her a oslabení. 
V  této fázi se dařilo více naše-
mu celku a opět jsme se dostali 
do pěkného pětibrankového ve-
dení 24:19. Stále dobře fungují-
cí obrana, famózní Libor Kotík 
a  navrátilec Víťa Večeřa, který 
se rozstřílel v  útoku, znamenali 
v 26. minutě vedení 28:23! Hosté 
po oddechovém čase šli do rizi-
ka a  agresivní vysunutou obra-
nou se snažili získat míče. To se 

několikrát podařilo a  rychlými 
brankami snížili v  28. minutě 
na  28:26. Následně mohl Miloš 
Necid z rychlého brejku rozhod-
nout utkání, bohužel nepromě-
nil a z protiútoku bojující hosté 
snížili na  rozdíl jediné branky. 
V  závěrečných vteřinách ještě 
naše družstvo nepřesně zakon-
čilo a  z  protiútoku hosté stihli 
vystřelit, ale branka nepadla, 
a tak se mohli naši hráči radovat 
z  cenného novoveselského skal-
pu a postupu do 3. kola ČP.
V  dalším kole poháru, které je 
na  programu ve  středu 2. října 
2013, budou do  losování zařa-
zeny již extraligové celky a  je 
možné, že na  naší palubce při-
vítáme některého z  atraktivních 
soupeřů.
7m hody 0:5/3 vyloučení: 7:5, ČK 
1:1, počet diváků 78
Sled branek: 2:1, 5:2, 8:5, 10:6, 

18:8, 13:10, 15:12, 17:14, 18:17, 
20:19, 24:20, 25:22, 27:23, 28:27.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Bezděk Jakub (10), 
Večeřa Vítězslav (10), Matušík 
Roman (5), Kaštan Jiří (1), Živ-
čic Pavol (1), Kříbala Martin (1), 
Necid Miloš, Trojan Vítězslav, 
Konečný Ladislav, Kubiš David, 
Pavliš David, Lečbych Jan, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Večeřa Vítězslav. 
2. liga Morava jih
28. 9. v17.00 2. kolo VM – SHC 
Maloměřice
12. 10. v 17.00 4. kolo VM – Lega-
ta Hustopeče
26. 10. v 17.00 6. kolo VM – So-
kol Sokolnice
23. 11. v 17.00 9. kolo VM – So-
kol II. Prostějov
7. 12. v 17.00 11. kolo VM – So-
kol Juliánov

-šid-, foto: archiv TJ Sokol VM

Muži ve 2. kole Českého poháru zdolali o branku Nové Veselí

Libor Kotík
Foto: Jaroslav Hugo

HHK VM A – TJ Jiskra Hum-
polec 5:5 (2:0, 1:4, 2:1)
Branky a asistence: 17. Weiss 
(Krča, Kudláček), 20. Burian V. 
(Střecha F., Šerý), 30. Střecha F. 
(Novák), 49. Krča (Kudláček, 
Novák), 56. Novák (Nekvasil) – 
25. Doubek (Dolejš), 25. Dvořák 
(Drábek), 29. Dvořák (Šerák), 35. 
Dolejš (Holec), 53. Dvořák (Dou-
bek, Hubata). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Černý (31. Hladík) – Burian, 
Šerý, Sláma, Ambrož, Pokorný, 
Štěpánek – Nekvasil, Střecha F., 
Novák – Vrána, Bula, Křenek – 
Krča, Kudláček, Weiss. 
Rozhodčí: Kavina – Musil, 
Rous. 
Vyloučení: 5:9, navíc: Ambrož 
(HHK) – OK, Šerý (HHK) – OK, 
Hurda (HUM) – 5+OK. 
Využití: 2:1, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 53:15. 
Diváci: 90.

Fotbal

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Přibyslavice 3:0
Stařeč – Křižanov 3:3
Měřín – Vladislav 0:4
Radostín n. O. – Kněžice 2:1
1. Šebkovice 6 5 0 1 20:8 15
2. Vladislav 6 5 0 1 16:8 15
3. Radostín n. O. 6 4 1 1 13:9 13
4. Kněžice 6 3 1 2 11:8 10
5. Měřín 6 3 0 3 16:11 9
6. Studenec 6 3 0 3 13:11 9
7. Kouty 6 3 0 3 14:13 9
8. Telč 6 2 3 1 8:9 9
9. Bystřice n. P. B 6 3 0 3 17:20 9
10. Stařeč 6 2 1 3 12:13 7
11. Přibyslavice 6 2 0 4 5:12 6
12. Velká Bíteš B 6 1 1 4 6:14 4
13. Jakubov 6 1 1 4 6:15 4
14. Křižanov 6 0 2 4 9:15 2

OP mužů II. třída
Počítky – Bory 2:4 (1:0)
Moravec – Bohdalov 5:0 (3:0)
Radešínská Svratka – Osová Bí-
týška 2:1 (2:1)
1. Nová Ves B 6 5 1 0 21:7 16
2. Moravec 6 4 1 1 17:8 13
3. Rad. Svratka 6 3 3 0 14:8 12
4. Svratka 6 3 2 1 8:4 11
5. Hamry 6 3 2 1 12:10 11
6. Rozsochy 6 3 2 1 7:5 11
7. Bory 6 3 0 3 14:14 9
8. Os. Bítýška 6 3 0 3 10:12 9
9. Věchnov 6 3 0 3 10:13 9
10. Počítky 6 2 0 4 11:15 6
11. Bobrová 6 1 1 4 8:13 4
12. Nedvědice 6 1 1 4 12:18 4
13. Bohdalov 6 1 0 5 9:14 3
14. Rovečné 6 0 1 5 7:19 1

Uvedená akce se konala celkově 
již počtvrté, a to v neděli 15. září 
v  salónku restaurace na  zimním 
stadionu ve  Žďáře nad Sázavou. 
Šlo o  soutěž jak jednotlivců, tak 
i oddílových družstev. Hrálo se 7 
kol po 2×15 minutách na partii. 
Týmy byly tří či vícečlenné, ov-
šem sčítaly se bodové výsledky 
právě nejlepších třech hráčů kaž-
dého kolektivu. Protože Velkému 
Meziříčí tentokrát chyběl všemi 
mimořádně oblíbený borec Pepa 
„Porthos“ Dvořák z  Měřína, 
musel coby host ze Sokola Jámy 
za svoje rodné město zaskakovat 
V. Pařil. Zúčastnilo se dohroma-

dy 18 šachistů ze 4 oddílů. Pře-
kvapivě dominovali hráči z Jám.
Konečné pořadí: 1. Petr Pelikán (So 
Jámy), 5,5 b.; 2. Stanislav Kodys (TJ 
Žďár) 5 b.; 3. Pavel Prášil (So Jámy) 
5 b.; 4. Mojmír Smejkal (TJ Žďár) 
4,5 b.; 5. Jan Zeman (Meziříčko, 
Spartak VM) 4 b.; 6. Vladimír Pa-
řil (So Jámy, za Spartak VM) 4 b.; 
7. Lubomír Bukáček st. (So Jámy) 4 
b.; 8. Josef Fišar st. (TJ Žďár) 4 b.; 9. 
Jaroslav Ryba (TJ Žďár) 4 b.; 10. Mi-
roslav Sýkora (So Nové Veselí) 3,5 
b.; 11. Miloslav Kučera (Mostiště, 
Spartak VM) 3 b. atd.
Družstva: 1. Sokol Jámy 14,5 b.; 
2. TJ Žďár A 13,5 b.; 3. Spartak 

VM 11 b.; 4. TJ Žďár B 10 b.; 5. 
Sokol Nové Veselí 4,5 b.
Vítěz Petr Pelikán z Jám si odnesl 
pěkný putovní pohár, jeho tým 
pak diplom za  1. místo. Stabilní 
výkonnost znovu prokázal sed-
minásobný otec Honza Zeman 
z Meziříčka, naopak Pařila může 
jen mrzet lehkomyslně zahozená 
poslední, zdánlivě už jakoby „ví-
tězná“ partie s  oddílovým kole-
gou Prášilem v boji o třetí příčku.
Zato P. Pelikán zaznamenal život-
ní úspěch. Vůbec poprvé vyhrál 
nějaký šachový turnaj. A věru že 
málokdo by si to zasloužil více 
nežli právě on. 

Turnaj šachových mušketýrů

Hokejové utkání 
s Humpolcem 
nemělo vítěze

-vp- -hhk-

MSD sk. D, středa 11. 9.
FC VM – ČSK Uh. Brod 1:0 (0:0)
Střelci: 81. Šimáček. Rozhodčí: 
Holub, Pfeifer, Hrůza. Sestavy: 
FC VM – Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Bouček – Dufek, 
Němec (90. Souček), Pokorný 
(46. Krejčí), Smejkal (85. Beran), 
Vyskočil (88. Bradáč) – Simr, 
na  lavičce Jícha, trenér Smejkal. 
Diváků: 220.
Hosté se prezentovali vysokým 
presinkem a  domácím hráčům 
to přinášelo od  prvních minut 
značné problémy. Málo se pohy-
bovali bez míče, špatně kombi-
novali a  často sahali k  dlouhým 

nákopům. A  tak se odcházelo 
do  kabin bez výrazné brankové 
příležitosti na obou stranách.
Ani druhý poločas mnoho po-
hledného fotbalu nepřinesl. Do-
mácí sice přidali na  důrazu, ale 
stále špatně kombinovali, a  tak 
to byli hosté, kteří se ve 47. min 
dostali k zakončení Šálkem, jeho 
střelu Roman Invald zachytil. 
Ve  48. min poslal Pavel Simr 
přesnou přihrávku na Jardu Du-
fka, ten vnikl do vápna, obstřelil 
gólmana hostí, ale trefil jen zadní 
tyč jeho brány. V  60. min roze-
hrál přímý kop Šálek, jeho centr 
na  zadní tyč mířil pod břevno 

naší brány, Roman Invald míč 
vyrazil. V 73. min se dostal k za-
končení Zdeněk Mucha, ale jeho 
střela bránu hostů těsně minula. 
V  81. min našel Roman Vysko-
čil z  rohového kopu Honzu Ši-
máčka, a  ten přesnou hlavičkou 
ukončil domácí trápení 1:0. Hos-
té v  závěru prostřídali, snažili 
se posílat do  vápna centrované 
míče, ale šanci na  vyrovnání si 
však nepřipravili. 
Vyjádření trenéra Libora Smej-
kala: „Z  dnešního zápasu jsem 
měl velké obavy. Věděli jsme, 
že náš soupeř se prezentuje 
běhavým fotbalem s  vysokým 

presinkem. I  když jsme na  to 
naše hráče připravovali, po  celé 
utkání se s  hrou soupeře těžko 
vyrovnávali. Chyběla nám přes-

ná kombinace a pohyb bez míče. 
Soupeř si za dnešní výkon za-
sloužil v  tomto utkání bodovat, 
a  tak jen mohu na  závěr říci, 

že jsme dnes utrpěli vítězství.“
Nejlepší hráči utkání: Jan Šimá-
ček, Laďa Němec, Filip Hruboš.

-myn-, foto: Antonín Dvořák

Trenér prvního týmu FC VM Libor Smejkal: Dnes jsme utrpěli vítězství


