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V sobotu 24. 5. 2008 se od 14 hodin uskuteční již 10. ročník Dět-
ského dne v Šeborově u Uhřínova. 

Pro malé i velké je připraven bohatý program. Zároveň proběhne 
slet letadel a s příchodem tmy bude dětský den ukončen ohňostrojem. 
Večer k tanci a poslechu zahraje skupina Maraton. Občerstvení zajiš-
těno. Děti, které přijdou v kostýmu (včelky, berušky, motýlka, apod.) 
budou odměněny. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován handicapovaným 
dětem. Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko. 

Z pověření Krajské rady lyžařů, pořádá Ski klub 
Velké Meziříčí v sobotu 24. května 2008 slavnost-
ní vyhlášení V. ročníku Lyžařského poháru Vysoči-
ny 2007–2008, které se uskuteční v koncertním sále 
Jupiter clubu na Náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Oceněni budou závodníci, kteří se umístili na 1.–6. 
místě v každé kategorii, včetně šesti dvojic v kate-
gorii Family.

Slavnostní vyhlášení Lyžařského poháru Vysočiny
Program: 
15.00 Beseda a autogramiáda s naším nejlepším 
 sjezdařem Ondrou Bankem
16.00 Slavnostní vyhlášení LPV 2007–2008
17.30 Slavnostní raut
Vážení sportovní přátelé, těšíme se na vaši účast.
Srdečně vás zve pořadatel Ski klub Velké Meziříčí. 

Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko. 

Hudební víkend ve Velkém Meziříčí 
u příležitosti oslav našeho města

V květnu 2008: 
– všechna kola na splátky bez navýšení!!!
– tyč TRAIL GATOR 2.190 Kč 
– vozík pro děti JERRY za 5.990 Kč 
Novosady 96/48, Velké Meziříčí 
www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz

PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik,

Náměstí 81/5, Velké Meziříčí
Hrnčířská 128, Velká Bíteš

pro vás připravil

20% slevu z celé zakázky
při zakoupení

samozabarvovacích čoček
TRANSITIONS

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 6. 2008.
Těšíme se na vás!!!

Znáte z TV reklamy!!!

Dětské dopravní hřiště by se už 
v příštím roce mohlo objevit vedle 
ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. Letos 
město hodlá připravit projektovou 
dokumentaci. Z rozpočtu k tomu 
vyčlenilo 100 tisíc Kč a kraj přidal 
dotaci 25 000 Kč. „Záměrem kraje 
totiž je, aby v každém „trojkovém“ 
území bylo jedno dopravní hřiště,“ 
vysvětluje vedoucí odboru škol-
ství MěÚ Pavel Stupka s tím, že 
by nemělo sloužit jen pro město, 
ale i pro široké okolí. Hřiště bude 
určeno zejména pro využití dětmi 
z prvního stupně základních škol 
v rámci dopravní výchovy, ale 
i mateřskými školami či veřejností 
při různých jiných příležitostech. 
„Zvažovali jsme, zda v dnešní době 
počítačových programů s různými 
simulacemi má vůbec dopravní 
hřiště smysl. Zjišťovali jsme zkuše-
nosti z ostatních měst, probírali jsme 
to i s policií a byli jsme ujištěni, že 
ano,“ dodává Stupka. Místo pro 
vybudování dopravního hřiště bylo 
vybráno vedle ZŠ Oslavická, na ne-
využívaném školním hřišti o rozloze 
asi 100×50 m. Na dvou třetinách je-

Děti budou mít možná dopravní hřiště
ho plochy jsou plánovány dopravní 
prvky jako křižovatky s kruhovým 
objezdem, téčko či křižná, přejezd 
a další. Na zbývající třetině by moh-
lo být třeba nízké lanové centrum 
a relaxační kout pro rodiče s dětmi. 
„Padl také návrh na skatepark, ale 
ten byl zavržen kvůli hluku, jenž by 
obtěžoval obyvatele sousedního do-
mu s pečovatelskou službou,“ infor-
muje Stupka. Ovál dopravního hřiště 
ale může sloužit třeba bruslařům na 
online bruslích.       M. Strnadová

Pátek 30. 5. ve 20.00 Petr Kolář
a ve 21.30 Děda Mládek Illegal Band, koncerty, náměstí VM (vstup volný)

Sobota 31. 5. ve 14.30 
4 klíče k velkomeziříčské bráně, soutěž, náměstí VM (vstup volný)

Sobota 31. 5. v 19.30 
Musica Aeterna, zahajovací koncert hudebního festivalu, Concentus Moraviae, 
kostel sv. Mikuláše VM (vstupné 300 Kč, studenti, důchodci 150 Kč)

Sobota 31. 5. ve 22.00 
Noční ohňová show PA-LI-TCHI, tanec, akrobacie, prvky bojového umění, 
indické umění ohně Banethi, náměstí VM (vstup volný)
Noční překvapení – laserová show

Neděle 1. 6. v 15.00 
Muzikanti dětem, charitativní koncert, Sluníčko a Harmonie, sextet 6 tet, orchestr a dětský sbor ZUŠ 
Velké Meziříčí, Nonsense, Hello, Pearlštejn, náměstí VM. 
22.00 Ohňostroj                                                                                          (Blíže o všech akcích na str. 8.)  

 Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko. 

PANASONIC
TX-32LED7 LCD, 82 cm, DVB-T, HDMI 19.990 15.990
DMC-LS75 foto, 7.2 MP, stabilizátor, 3× zoom 3.490 2.790
STRADA přenosná navigace, kompletní Evropa 10.990 8.490
CQ-C1405 autorádio, 4× 50 W, MP3, RDS 2.990 2.590
TH-42PX8 plazma TV, 107cm 24.990

Satelitní komplet 4.990
příjem ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Nova, NovaCinema, Prima, STV1, STV2, 
Óčko, Noe, Public TV

Komisaři, kteří hodnotili výrobky studentů na le-
tošním gastrodni, se docela slušně zapotili. Studenti 
třetích ročníků Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí si opět dali záležet a pro 
svoji přehlídku gastronomických dovedností, jež 
jsou součástí praktické maturitní zkoušky, připravili 

Komisaři se při hodnocení studentských prací pořádně zapotili

Gastroden? Stále stejný a přitom pokaždé jiný

skutečné umělecké výtvory. A navíc takové, které se 
za normálních okolností dají i sníst. Ty z přehlídky 
ale čeká zcela jiný, nemilosrdný osud – konzumo-
vat je z hygienických důvodů nelze, a proto skončí 
v kontejneru. 

(Pokračování na straně 2.)

Dlouhá kolona vozidel povětši-
nou stojících nebo jen po metrech 
popojíždějících po celém hlavním 
tahu Velkým Meziříčím – to je kaž-
dodenní situace, které se nevyhnou 
jak místní, tak přespolní řidiči. Me-
zi auty se proplétají chodci, další 
automobily se pokoušejí protlačit 
frontou a vyjet z bočních ulic. 
Nejhorší situace snad zatím nasta-
la minulý týden, kdy byla uzavřena 
křižovatka ulic Třebíčská, Horno-
městská a Pod Hradbami, kterou 
právě frézovali. Nejdelší fronta se 
tvořila od semaforu u zámeckých 
schodů, ve směru od Brna na Jih-
lavu (viz foto na str. 2.), který pouští 
vozidla jedním pruhem.

Je tu další dopravní komplikace, 
která provází opravu krajské komu-
nikace II/602. Tu kraj Vysočina od 
loňského roku postupně spravuje 
až na hranici kraje u Pelhřimova. 
Ve Velkém Meziříčí práce začaly 
5. května, kdy byla stavba předána 
dodavateli – sdružení fi rem Colas 
– Strabag. Oprava se týká úseku od 
křižovatky se silnicí II/360 (křižo-
vatka na Křižanov) po křižovatku 
se silnicí II/354 (odbočka na Žďár 
nad Sázavou).       (Pokr. na str. 2.)

Projet městem lze jen s trpělivostí, dojde i na úplnou uzavírku

Foto: Martina Strnadová

Vítězka oboru studená kuchyně Lenka Brychtová z Heřmanova u Křižanova s maminkou Věrou. Vpravo dole 
vítězný výrobek Kuře s překvapením. (Recept přineseme příště.)                                                        Foto: Iva Horká

DNES rozhovor s držitelem titulu 
ligového mistra, Theodorem G. 
Selassiem z Velkého Meziříčí, 
odchovancem FC VM, nyní zá-
ložníkem pražské Slávie. Str. 10.

PŘÍŠTĚ rozhovor s vedoucím 
zdejší pobočky Okresního státní-
ho archivu M. Štindlem o Měst-
ské knize pamětních zápisů, 
jež patří k nejstarším na Moravě 
a nyní je vystavena na zámku.
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OKÉNKO RADNICE

Ve dnech 7.–14. 5. 2008 proběhla ve Velkém Meziříčí česko-švédská 
(Vansbro) výměna mládeže, studentů středních škol. Hlavními tématy 
byla židovská kultura a s ní úzce spojené v dnešní době se vyskytující 
nežádoucí projevy rasismu a xenofobie.

Studenti byli ubytováni v prostorách internátu Střední školy řemesel 
a služeb, kde probíhaly různé diskuze, prezentace, hry a sezení. (Tímto 
ředitelce školy ing. Vodové děkujeme za poskytnuté zázemí a vstřícnost 
v průběhu celého projektu.)

Hned první den po příjezdu švédských přátel jsme se vydali po stopách 
židovské kultury v našem městě. Procházeli jsme se uličkami Novosadů, 
navštívili synagogu a zamířili i na místní židovské památky, židovský 
hřbitov. Večer probíhal švédský intercultural evening, díky kterému jsme 
mohli nahlédnou pod pokličku tamních zvyků.

V pátek ráno jsme byli slavnostně přivítáni na radnici starostou města 
ing. Bradáčem. Odpoledne pak probíhalo poznávání města za pomoci 
místních občanů, kteří svou ochotou a znalostí angličtiny dovedli švéd-
ské skupinky na předem určená místa (sýpky, koupaliště, 2. ZŠ, vlakové 
nádraží) a odpověděli na otázku, jaké je naše národní jídlo a sport.

V sobotu probíhaly RPG simulace (projevy rasizmu a jak proti nim 
bojovat) prezentace programu EU Youth in Action, kolektivní hry v zá-
meckém parku. Podvečer byl ve znamení české kultury – zazněla česká 
hymna, zatancovali jsme polku, promítli večerníček s Krtečkem, zahráli 
krátkou scénku o Libuši a Přemyslovi, pak následovala ochutnávka ty-
picky českých specialit. V neděli proběhla prohlídka zámku, zdolali jsme 
věž kostela, ze které se nám naskytl překrásný pohled na velkomeziříčské 
panorama, a navštívili Balinské údolí.

V pondělí jsme mohli nahlédnout do několika středních škol a odpo-
ledne se uskutečnil výlet do nedaleké Třebíče, ve které jsme procházeli 
starým židovským městem.

V úterý jsme navštívili Malou pevnost v Terezíně, která v nás zanechala 
hluboké zážitky. Odpoledne jsme trávili v historické části Prahy. Švédští 
studenti tak mohli poznat „srdce Evropy“ na vlastní kůži. Po návratu se 
ve večerních hodinách uskutečnilo závěrečné hodnocení, které vyznělo 
víc jak kladně.

Celé výměně přálo počasí a vládla příjemná atmosféra a spokojenost. 
Navázali jsme mnohá přátelství a vylepšili své jazykové znalosti. Poznali 
jinou kulturu a mnoho se navzájem naučili. Chtěla bych za celou českou 
skupinu poděkovat všem, kteří celou výměnu zorganizovali, ale i těm, 
kteří přiložili ruce k dílu, aby se uskutečnil takto výjimečný projekt, 
který bude i do budoucna nabízet studentům nezapomenutelné zážitky 
a cenné zkušenosti.

Tato akce proběhla pod záštitou starosty města ing. Františka Bradáče 
a byla fi nančně podpořena Evropskou komisí prostřednictvím programu 
Mládež v akci (Youth im Action).                                Lenka Požárová

Švédští studenti navštívili
Velké Meziříčí

Terezín, Malá pevnost. Dvůr, kde se shromaždovali vězni před deportací 
do koncentračních táborů.                                           Foto: archiv MěÚ

Město Velké Meziříčí prodávalo 
jednopokojový byt na ulici Strmá. 
Prodej probíhal obálkovou meto-
dou. Předtím si zájemci mohli byt 
prohlédnout. Dostavilo se jich osm-
náct a z nich posléze deset doručilo 
na radnici své obálky s nabídkami 
ceny, kterou jsou ochotni za byt 
zaplatit. Minimální nabídková cena 
byla stanovena na 300 tisíc korun. 
Odhadní cena bytu o rozloze 60 
metrů čtverečních ve třetím podla-
ží, vybaveného kuchyňskou linkou, 
elektrickým bojlerem na ohřev vody, 
dvojími akumulačními kamny a vo-
doměrem přitom byla vyčíslena na 
600 tisíc korun. Otevírání obálek 
s nabídkami probíhalo přímo na 
jednání městského zastupitelstva. 
Nejvyšší částka, která se objevila 
v jedné z deseti obálek, byla 950 
tisíc korun od páru z Velkého Me-
ziříčí a Vířenic. Další nabídky se 

pohybovaly od 310 tisíc až po 700 
tisíc korun od zájemců nejen z Me-
ziříčí, ale i ze Lhotek, zmíněných 
Vířenic u Náměště nad Oslavou či 
z Hamrů nad Sázavou. Ještě než za-
stupitelé odsouhlasili prodej zájemci 
s nejvyšší nabídkou, vystoupila pří-
tomná paní s tím, že zastupuje svou 
dceru, která nabízela právě 950 tisíc 
korun a ta že od nabídky odstupuje. 
Jako důvod uvedla změnu rodinných 
poměrů. Protože však neměla u sebe 
plnou moc ani žádný doklad, jímž 
by se prokázala, její vyjádření ne-
bylo možno brát jako směrodatné. 
Zastupitelé proto schválili prodej 
zájemcům s nabídkou necelého mi-
lionu korun, s tím, že když do 31. 
května nepodepíší kupní smlouvu, 
byt připadá dalšímu v pořadí, tedy 
tomu, jenž nabízel 700 tisíc korun, 
případně třetímu s nabídkou 550 
tisíc korun.      Martina Strnadová

Za jednopokojový byt nabídli 950 tisíc

Během minulého pátku zmizelo z lodi kostela sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí poslední lešení. Oprava tak skončila asi o měsíc dřív, než se 
původně odhadovalo. O pouti tak bude náměstí hyzdit pravděpodobně 
jenom lešení na budově spořitelny, které tam zůstane nejspíš až do konce 
června.                                                    Text a foto: Martina Strnadová

Kostel opravili s měsíčním předstihem

V letošním roce si Velká Bíteš připomíná 600 let od udělení plných 
městských práv Lackem z Kravař, tehdejším majitelem náměšťského 
panství. Při této příležitosti bude městu slavnostně předána nová vlajka, 
kterou schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sně-
movně PČR. Vlajka byla městu udělena 1. dubna 2008 ing. Miroslavem 
Vlčkem, předsedou Poslanecké sněmovny. Občanům bude poprvé před-
stavena 27. května v 16 hodin na nádvoří městského muzea ve Velké 
Bíteši, Masarykovo nám. č. p. 5. Vlajku slavnostně předá starostovi města 
Mgr. Miroslavu Báňovi první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
PČR Miroslava Němcová, příspěvek o bítešské vlajce přednese PhDr. Ivan 
Štarha z Moravského zemského archivu v Brně.

V návaznosti na výročí 600 let od udělení plných městských práv Velké 
Bíteši a na fakt, že uplynulo již 410 let od založení kostelíku Jednoty bratr-
ské ve Velké Bíteši, proběhne v úterý 27. května na nádvoří městského mu-
zea po předání vlajky také slavnostní odhalení busty Karla st. ze Žerotína.

Městské muzeum sídlí již přes padesát let právě v prostorách bývalého 
kostelíku, který připomíná už jen pět mohutných opěrných pilířů z lomo-
vého kamene, podpírajících jižní obvodovou zeď. Žerotínové na svých 
panstvích přáli českým bratřím. Ti byli v Bíteši usazeni již od poloviny 16. 
století a měli tam také svoji školu. Stavba kostelíku byla dokončena na jaře 
roku 1598 a 24. května byl bratrský kostelík za účasti žerotínské vrchnosti 
vysvěcen. Na této slavnosti byl osobně přítomen Karel starší ze Žerotína, 
bratr Jana Diviše, po němž později převzal náměšťské panství.

Po odhalení busty a proslovech budou předneseny příspěvky 
doc. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, PhD. (Filozofi cká fakulta Masarykovy 
univerzity) o Karlu st. ze Žerotína a ThMgr. Jana Klase (předseda synodu 
Jednoty bratrské) o historii a současnosti Jednoty bratrské. V podání sbo-
ru Bítešan zazní několik bratrských písní, dále vystoupí kvarteto Tišnov-
ského komorního orchestru, sólo na příčnou fl étnu zahraje Mgr. Vítězslav 
Drápal. Ve výstavním sále muzea bude ke zhlédnutí upravená vlastivědná 
expozice a v novém výstavním prostoru ve spolupráci s pracovištěm tra-
diční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč bude uspořádána výstava 
fotografi í na téma Obrázky podhoráckého roku.

Budeme rádi, když svou účastí budete přítomni u událostí nových i při 
vzpomenutí na události historické.

Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum Velká Bíteš

Proběhne slavnostní předání vlajky 
a odhalení busty Karla st. ze Žerotína

Karel st. z Žerotína, busta od L. La-
ciny, expozice muzea. Foto: Ivo Kříž

Vlajka města Velké Bíteše. 
Foto: Zora Krupičková

Gastroden? Stále stejný a přitom pokaždé jiný
(Pokračování ze strany 1.) „Rozdíly v jednotlivých pracech byly opravdu 
o vlásek, a tak bylo velmi těžké určit vítěze. Opravdu jsme se zapotili, 
neboť úroveň je rok od roku vyšší, ale jsem tomu rád,“ shrnul poznatky 
odborné komise zástupce za studenou kuchyni Alois Kalvoda, „nakonec 
jsme však rozhodli. A doufám, že dobře,“ dodal a zdůraznil, že přítomní 
studenti jsou podle něho zárukou české gastronomie.

Kromě „domácích“ studentů ze zmíněné školy se také se svým umem 
představilo i patnáct cizích – mezi nimi též žáci Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí, ale i zástupci z jiných škol ze vzdálenějších 
měst. Ti všichni nachystali kolekci výrobků pro děti, a tak se diváci 
mohli pokochat pohledy na marcipánovou Makovou panenku, šnečky, 
králíčky v klobouku a spoustu dalších pohádkových i nepohádkových 
bytostí. A kdo by odolal takovému sladkému mámení? Dospělý možná, 
ale dítě nikoliv. 

Lze říct, že není člověka, který by dovednosti mladých lidí neobdivoval. 
A navíc, třeba v Itálii něco takového vůbec neznají. Tam studenti maturují 
pouze z teoretických předmětů, přičemž studium je u nich tří a pětileté. 
A gastroden? „Ten u nás neuvidíte,“ přisvědčil tamní předseda obchod-
ní komory Ivo Giudici z města San Benedetto del Tronto, kam studenti 
hotelové školy jezdí na praxi.

Na gastrodni jsou každoročně prezentovány jak výrobky cukrářské, tak 
studené kuchyně, slavnostních tabulí či odbytových středisek. Nápady stu-
dentů neznají mezí a někteří jsou čím dál tím vynalézavější. Soupeří mezi 
sebou také barmani, jež míchají snové nápoje, a číšníci, který z nich je nejši-
kovnější a umí například nejlépe běhat s tácem plným sklenic s tekutinami.

Stejně pestrý je také doprovodný program, letos ho ozvláštnil mimo jiné 
velký renesanční turnaj, v němž se utkali rytíři ze společnosti historického 
šermu TAS z Velkého Meziříčí. Ti byli také nevídaným překvapením 
pro italské hosty v průběhu slavnostního rautu pro pozvané, který za-
hájila ředitelka školy ing. Marie Tománková. Srdečně přivítala všechny 
přítomné, zvláště pak Ivo Giudiciho s mistrem kuchařem Francescem 
Cogninim, a po úvodních proslovech pozvala hosty ke slavnostním, 
bohatě prostřeným tabulím. Uprostřed hodování pak šermíři sehráli 

rafi novanou scénku. „Promiňte, pane, že jsem do Vás strčil,“ řekl jeden, 
„ledajaká omluva nestačí, pane,“ vykřikl druhý, a vzápětí už vzduchem 
létaly meče. Naštěstí nešlo o souboj na život a na smrt, ale o pozvánku 
na pozdější představení.

Mezi vzácnými hosty se objevila také ministerská obchodní radová 
thajské královské ambasády v Praze Busaba Butrat. Její přítomnost nebyla 
náhodná, obě strany – jak thajská, tak hotelová škola –, totiž podle slov 
asistentky paní Butrat uvažují o spolupráci a rozšíření výuky v oblasti 
thajské kuchyně. To potvrdila i ředitelka školy. „Do budoucna uvažujeme 
o uspořádání Dne thajské kuchyně a kurzu thajské gastronomie pro od-
borné učitelky a žáky,“ upřesnila M. Tománková.                    Iva Horká

(Více fotografi í z této akce si můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách www.velkomeziricsko.cz v sekci FOTOGALERIE.)

Pozvání na 31. Gastroden přijala již tradičně italská návštěva s Ivo Giu-
dicim (uprostřed), ale také žďárský starosta Jaromír Brychta (vlevo). 
Vpravo ředitelka HŠ a OA Světlá Marie Tománková.    Foto: Iva Horká

Projet městem lze jen s trpělivostí, 
dojde i na úplnou uzavírku

(Pokračování ze strany 1.) „Stavba 
je rozdělena do několika dílčích úse-
ků tak, aby probíhala za dočasného 
omezení provozu po polovinách vo-
zovky. Tato omezení budou probíhat 
v intravilánu města Velké Meziříčí 
do 6. července 2008,“ informovala 
Hana Strnadová z odboru dopravy 
a silničního hospodářství kraje 
Vysočina. Veškerá nutná omezení 
provozu jsou na žádost zhotovitele 
stavby povolena odborem dopravy 

a silničního hospodářství měst-
ského úřadu – stanovením místní 
přechodné úpravy provozu. 

Nejhorší situace Velkomeziříč-
ské ještě čeká. V termínu 5. – 6. 
července 2008 se dle harmono-
gramu provádění stavebních prací 
předpokládá pokládka obrusných 
vrstev ve městě za jeho úplné 
uzavírky. Objízdné trasy budou 
vyznačeny.    

Text a foto: Martina Strnadová

Známý provazochodec Manuel 
Berousek, který zemřel minulý 
víkend po pádu z lana z několika-
metrové výšky, se v roce 2005 před-
stavil se svým neobyčejným umem 
také velkomeziříčským divákům. 
Bylo to v rámci tradiční soutěže 
4 klíče k velkomeziříčské bráně. 

Našemu týdeníku tehdy poskytl 
obsáhlý rozhovor, v němž mimo 
jiné uvedl, že spadl jenom dvakrát. 
A doufal také, že v rodinné tradici 
snad bude pokračovat jedna z jeho 
tří dcer. „Mým snem je angažmá 
v Japonsku nebo ve Španělsku, kde 
jsem se narodil,“ řekl tenkrát.  -ivh-

Manuel Berousek k nám už nepřijede
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Středisko rané péče i pro vás
Středisko rané péče SPRP Brno je neziskovou organizací, která vznikla 

v roce 1990. Poskytuje terénní sociální službu rodinám, v nichž se na-
rodilo dítě s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 
1997 funguje brněnské středisko jako regionální pracoviště občanského 
sdružení Společnost pro ranou péči. Nově Středisko rané péče SPRP Brno 
poskytuje služby i rodinám s dětmi s tělesně – mentálním postižením nebo 
s autismem. Služby rané péče jsou poskytovány převážně v domácím 
prostředí, což je pro dítě i jeho rodinu nejpřirozenější. Nenahradí sice to, 
co může nabídnout láska a péče rodiny, ale pomáhají rodičům otevírat 
nové možnosti a řešit situace, na které nebyli připraveni.

Pokud máte zájem o další informace o činnosti střediska a službách 
rané péče, obraťte se, prosím na naše pracoviště, rádi vám zodpovíme 
všechny případné dotazy. 

Nerudova 7, 602 00 Brno, tel.: 541 236 743, mobil: 777 234 034, e-mail: 
brno@ranapece.cz                                                       Michaela Jahnová

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu pro-
střednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dne 29. 5. 2008 od 15 hodin se 
v koncertním sále Jupiter clubu 
Velké Meziříčí koná seminář vě-
novaný historickým a uměleckým 
památkám Mikroregionu Velko-
meziříčsko-Bítešsko. Lektorem 
semináře bude PhDr. Martin Štindl, 
PhD., organizačně a technicky ho 
bude zajišťovat Jupiter club. 

Z důvodu tematické shody je 
seminář zařazen do programu akcí 
Genealogické společnosti působící 
při Jupiter club Velké Meziříčí.

Seminář je součástí projektu 
„Identifi kace potencionálu cestov-
ního ruchu v Mikroregionu Velko-
meziříčsko-Bítešsko“, jehož reali-
zátorem je Mikroregion Velkome-
ziříčsko-Bítešsko společně s projek-
tovými partnery, městem Velké Me-
ziříčí a Ski klubem Velké Meziříčí.

K výstupům projektu patří nejen 
tento seminář, ale především tiskové 
propagační materiály 55 členských 
obcí Mikroregionu VMB, které ob-
sahují údaje o historii obcí, jejich 
památkách, přírodních zajímavos-
tech, tradičních akcích atd. Mate-
riály, které jsou kromě češtiny vy-
dány i v angličtině a němčině, jsou 
doplněny fotografi emi, mapou MR, 
piktogramy a kontaktními údaji na 
jednotlivé obce. Dále byly vydány 
propagační materiály partnera pro-
jektu, města Velké Meziříčí, které 
jsou koncipovány jako průvodce 
po památkách města (židovské 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič 
navštívil Vysočinu

Ministr zemědělství Petr Gandalovič navštívil 12. května Vysočinu. 
V regionu se setkal mimo jiné s mladými agrárníky, prohlédl si jeden 
z nejúspěšnějších malých rodinných pivovarů, ekologickou kozí farmu 
nebo rolnické muzeum. S představiteli kraje diskutoval mimo jiné o pro-
blematice vodního a lesního hospodářství i o aktuální situaci v resortu 
zemědělství v našem regionu. 

V doprovodu hejtmana Miloše Vystrčila ministr navštívil rodinný 
pivovar Bernard v Humpolci a prohlédl si areál Školního statku České 
zemědělské akademie v Humpolci. Na setkání s ministrem se připravili 
i mladí agrárníci. 

 „Český venkov nezbytně potřebuje mladou krev. Podpora začínajících 
zemědělců patří mezi naše priority, a proto jsme se rozhodli navýšit fi -
nanční prostředky vyčleněné pro mladé zemědělce z Programu rozvoje 
venkova,“ uvedl ministr Gandalovič. 

Ve třetím kole příjmu žádostí v rámci opatření Zahájení činnosti mla-
dých zemědělců o dotace bylo podle Gandaloviče přijato 590 žádostí. Čty-
řicet devět z nich muselo být na základě administrativní kontroly vyřazeno. 

„Vzhledem k  velkému zájmu ze strany žadatelů jsme se před několika 
dny rozhodli zvýšit celkovou částku určenou na podporu o padesát pro-
cent, což nám umožní uspokojit o stovku žadatelů více, než při původně 
uvažovaném objemu fi nancí,“ upozornil ministr. 

Vyčleněné prostředky se zvýšily z 202.174.964 Kč (tj. 8.041.004 € dle 
aktuálního kurzu k měsíci zahájení příjmu žádostí) na 303.262.434 Kč 
(12.061.506 €). Místo 201 žadatelů jich tak bude možné uspokojit 301. 

Aktuálním problémem zemědělců na Vysočině je také avizované pře-
hodnocení zařazení ostatních oblastí do méně příznivých oblastí na Vysoči-
ně (LFA: oblasti s možností čerpání vyšších dotací, oblasti jsou náročnější 
na zemědělskou činnost, na Vysočině je do této oblasti zařazeno téměř 
84 % zemědělské půdy). Vysočině hrozí, že velká část dosud zařazená do 
ostatních oblastí méně příznivých nebude dále zařazena. To by znamenalo 
od r. 2010 snížení fi nančních podpor pro zemědělce v našem regionu. 

Kraj Vysočina je považován za region, kde vedle sebe bez problémů 
může fungovat jak klasické, tak například ekologické hospodaření. Re-
gion je typickou produkční oblastí, kde se dobře daří chovu skotu nebo 
pěstování základních potravinářských komodit – především brambor. 
„I v regionu s tradiční zemědělskou výrobou roste zájem o vlastní pro-
dukty ekologického zemědělství, a ty se začínají objevovat v nabídce ob-
chodů. Ekologické zemědělství je vhodným příjemcem podpor a dotací 
i přesto, že cesta k nim není příliš jednoduchá,“ uvedl radní pro oblast 
zemědělství kraje Vysočina 
Ivo Rohovský.

Ministr zemědělství Petr 
Gandalovič dále navštívil 
společnost Drůbež Vysoči-
na Moravské Budějovice, 
Farmu Pavla Dobrovolného 
v Ratibořicích, která se spe-
cializuje na ekologický chov 
koz, a soukromé Rolnické 
muzeum v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, které vybudovali 
manželé Zdenka a František 
Kopečkovi.     Jitka Svatošová 

Redakčně kráceno
Ilustrační foto: www.mze.cz

památky, městská památková 
zóna, zámek a další zajímavosti). 
I tyto byly vydány v češtině, ang-
ličtině a němčině. Druhý partner 
projektu, Ski klub Velké Meziříčí, 
upozorňuje v tiskovém materiálu 
turisty na možnosti sportovního 
vyžití v areálu Fajtova kopce. 

Projektový tým shromáždil za 
necelý rok práce veliké množství 
dat, fotografi í, podnětů, informa-
cí, které při nejlepší vůli nebylo 
možné zahrnout do tiskových 
propagačních materiálů – můžete 
se s nimi seznamovat na turistic-
kých webových portálech realizá-
tora projektu a jeho partnerů. Tvoří 
rovněž databázi údajů, která bude 
k dispozici členským obcím MR 
i dalším subjektům, bude možné 
z nich čerpat informace pro další 
projektové záměry MR, především 
v oblasti rozvoje a propagace ces-
tovního ruchu.

Na realizaci projektu získal Mik-
roregion VMB fi nanční prostředky 
z EU a kraje Vysočina – v rámci 
grantového schématu SROP 
„Podpora regionálních a místních 
služeb cestovního ruchu a kraji 
Vysočina“.

Seminář je určen pro veřejnost, 
srdečně proto zveme všechny zá-
jemce!!!

Tento projekt se uskutečnil s fi -
nanční podporou Evropské unie 
a kraje Vysočina.                  -dk-

Pozvánka na seminář: Památky 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

Údaje o počtu světel tohoto prv-
ního velkého rozšíření veřejného 
osvětlení do okrajových částí ulic 
města Velkého Meziříčí chybějí. 
Odhadem podle současného počtu 
světel v těchto ulicích lze stano-
vit, že šlo asi o 120–130 ramínek 
starého typu osazených žárovkou 
o síle jen 40 W na dřevěných slou-
pech elektrického rozvodu. Byl 
to začátek jakési služebnosti, kde 
na sloupech jiného majitele byla 
přichycena osvětlovací ramínka 
a na konzolách rozvodu vedena na 
spodním izolátoru vypínací linka. 
Tato služebnost, která není majiteli 
rozvodné sítě placena, platí až do 
dnešních dnů.

Zde bych chtěl čtenáře upo-
zornit, že v nové publikaci Město 
Velké Meziříčí v zrcadle času je 

Zapomenutá výročí
4. díl

(Pokračování z čísla 18.)

na str. 310 krásný snímek Dolní 
brány z roku 1941, kde ve středo-
vém obdélníkovém otvoru jsou na 
středové ocelové konzoli horem 
vedeny 4 dráty 220 voltů stejno-
směrného proudu a pod nimi dva 
dráty vypínacích linek osvětlení. 
Z toho vyplývá, že v té době tam 
byly vedeny dva obvody el. napětí, 
jeden asi pro okruh vnitřního města 
a druhý dále přes řeku ulicí Dolno-
městskou (Sokolovskou) směrem na 
východ k novým zástavbám.

Neustále se zvyšující odběr elek-
trického proudu do města přinutil 

závod Jelí-
nek v roce 
1930 k dal-
šímu dopl-
nění elek-
trických 
zdrojů, kdy 
byl pořízen 
další parní 
stroj a v ro-
ce 1932 
pronajal zá-
vod od p. J. 
Čermáka 
v Podhrad-
ském mlýně 
vodní turbí-
nu o síle 40 
HP, dále od 
škrobárny 
fi rmy Lidn-
bauer další 
20 HP (dří-
vější OZS) 
a konečně 
od druž-
stevního 
lihovaru ve 
Františkově 
turbínu 
o síle 15 HP. 
Tím měla 
Jelínkova 
elektrárna 
v provozu 
4 vodní 
tur bíny 
osazené 

Její humor je jasný, stručný, milý 
a tak nějak ženský. Banánové rybič-

Halina Pawlowská nemá ráda imunní muže

Halina Pawlowská si s námi v šatně bez hvězdných ma-
nýr povídala a ochotně zapózovala před objektivem. 
Po představení přidala i autogram těm, kdož o něho 
projevili zájem.                                 Foto: Iva Horká

Novodobé okrasné stožáry se žárovkovým svítidlem ze 30. 
let minulého století na chodníku před gymnáziem ve Vel-
kém Meziříčí.                                      Foto: archiv VP

elektro dynamy v různých částech 
města a ty sloužily k udržování 
plného napětí v síti. Konečně v ro-
ce 1934 byl v továrně na náměstí 
instalován jeden Dieslův motor, 
který byl přímo napojen se stej-
nosměrným dynamem 74 kW. V té 
době zaměstnávala elektrárna již 
13 zaměstnanců vč. vedoucího a 4 
učně a počet odběratelů elektric-
kého proudu stoupl na necelé dva 
tisíce. Před druhou světovou válkou 
potřebovala fi rma A. Jelínek a syn 
pro svůj podnik výkonný střídavý 
proud, který odebírala od Zápa-
domoravských elektráren a jeho 
svědectvím byla štíhlá budova 
s transformátorem tísnícím se nad 
závodem u okraje silnice Třebíčská. 
Přívod k ní byl vedením vysokého 
napětí přes Čechovy sady, kde ještě 
dnes v točce ulice Třebíčská, v tzv. 
Kučerově parčíku, stojí transfor-
mátor pro zásobování středu města 
a Třebíčské zástavby. Firma Jelínek 
umožňovala též veřejnou linkou 
na svém rozvodu odběr tohoto 
střídavého proudu místním pod-
nikajícím občanům a lékařům pro 
provoz rentgenů. Prvním lékařem 
byl MUDr. Otakar Schück, který 

měl ordinaci ve Vrchovecké ulici. 
Za upomínku stojí, že tato židov-
ská rodina se dvěma dětmi do 15 
let se musela podrobit transportu 
do Lublina, kde 25. 5. 1942 rukou 
německého kata zemřela. 

Popsaný stav naznačuje, že v ně-
kterých částech vnitřního města 
byly v době Protektorátu Čechy 
a Morava dva rozvody elektrického 
proudu, stejnosměrný a střídavý. 
Městská rozvodná síť stejnosměr-
ného proudu byla během druhé svě-
tové války převedena fi rmou Jelínek 
zdarma do užívání městské správy, 
tj. obce, a tato fi rma vlastnila pou-
ze rozvodnou síť střídavého proudu. 
Proč se tak stalo, je dnes neznámo. 

V roce 1945 byla elektrárna 
dekretem prezidenta republiky č. 
100/45 Sb. znárodněna a její pro-
voz převzala akciová společnost 
Západomoravské elektrárny a dnem 
1. 1. 1947 byly již na tento národní 
podnik převedeny obě rozvodné sítě 
v našem městě. 

Až do této doby bylo čerpáno 
z písemného zpracování tématu od 
zemřelých pánů Ludvíka Kotrouše 
a Antonína Střechy a patří jim za to 
dík. Další pokračování jsem zpra-
covával podle svých písemných ma-
teriálů a poznámek, kde řadu údajů 
mně umožnili doplnit pracovníci 
Technických služeb města.

Věruš Pavliš
(Další díl v čísle 22.)

ky, které moderovala, se během těch 
devíti let, co se objevovaly na tele-

vizní obrazov-
ce, těšily velké 
oblibě. Stejně 
tak jako fi lm na-
točený podle její 
knížky či další 
pořady. Halina 
Pawlowská 
přijela udělat 
radost také vel-
komeziříčským 
divákům se 
svojí novou talk 
show Banánová 
velryba. A mile 
je potěšila, ač 
byla nachlazená 
a jak řekla na-
šemu týdeníku, 
brala antibiotika. 
„Včera jsem mu-
sela představení 
zrušit, prostě 
se to nedalo,“ 
vysvětlila. Do 
našeho města 
tedy přijela 
s obstř ikem 
hlasivek, aby 
vůbec svoje vy-
stoupení zvládla. 
A klobouk dolů, 
svoji one wo-
man show, kdy 
byla na pódiu 
sama téměř dvě 
hodiny, zvládla 
na výbornou. 
Dokonce se 
v závěru necha-
la i přesvědčit, 
aby zazpívala, 

a to i se zmiňovanou indispozicí.
Talk show, která měla dvě části, 

připravil Jupiter club ve velkém 
sále minulý čtvrtek. V první půli 
se diváci mimo jiné dozvěděli, že 
se mohou těšit na nový pořad České 
televize, a to již na podzim letošní-
ho roku. A právě pro tento účel si 
na Velkomeziříčských vyzkoušela 
téma, kterému se bude v uvedeném 
programu věnovat. Jde o věc, která 
ji zajímá a trápí. „Pouze jedno 
procento žen je spokojeno s tím, 
jak vypadá,“ začala spisovatel-
ka, moderátorka a scénáristka 
Pawlowská, „jen Jana Bobošíková 
mi jednou tvrdila, že ona je sama 
se sebou spokojená naprosto. 
A kdo ji prý nemá rád, je vůl,“ in-
terpretovala slova europoslankyně 
Bobošíkové. Sebevědomí vůbec se 
Halina Pawlowská často ve svých 
debatách věnuje. Sama tvrdí, že 
je má narušené z dětství. Proč? 
„Poněvadž mám takovou matku. 
Ta se mnou byla spokojená jen do 
mých tří let. Když se jí zeptám teď, 
jak vypadám, řekne mi s oblibou: 
Dobře, chudinko.“ Ani škola, ani 
puberta, ba ani manželství nebo 
vlastní děti jí na sebevědomí nepři-
daly. „V pubertě jsem začala růst 
všemi směry. Manžel se přidal na 
stranu matky. A děti ke mně taky 
nevzhlížejí tak, jak jsem původně 
bláhově doufala,“ postěžovala si 
posluchačům absolventka scéná-
ristiky a dramaturgie na pražské 
FAMU, která letos oslavila třiapa-
desáté narozeniny. 

Ve druhé části potom přišel čas 
na dotazy diváků, kteří je napsali 
na papírek. H. Pawlowská si je 
během přestávky utřídila a poté 

na ně odpovídala. Tehdy hovořila 
o svých třech dobrých kamarád-
kách – tlumočnici, vydavatelce 
a scénáristce –, se kterými se zná 
ze školních lavic, a tudíž jsou to 
opravdu důvěrné přítelkyně. Ně-
které otázky směřovaly k tomu, 
co si Halina Pawlowská myslí 
o mužích a kterých vlastností si 
na nich nejvíce cení. „Nejspíš 
toho, když oni ocení moje kvali-
ty,“ sdělila. A líbí se jí ti, kterým 
se líbí ona. Naopak nesnáší muže 
imunní. „O  takové ani pohledem 
nezavadím. Takoví si potrpí na 
míry 90–60–90, a to není nic pro 
mne,“ řekla hrdě a s úsměvem. 
O svojí rodině hovořila často, a tak 
prozradila, že její muž Zdeněk je 
tak hubený, že je podle jejího míně-
ní z profi lu až neviditelný, syn Petr 
je výtvarně nadaný a dcera Natálie 
vlastní butik v Praze. Kromě man-
žela a dětí bydlí společně se svojí 
matkou, tchýní a dvěma pejsky.

Nebyla by to Halina Pawlowská, 
kdyby neprošpikovala svoji šou 
originálními slogany a miniver-
šíky. „Chceš být vysoká, chytrá 
a hubená? Pořiď si malého, hlou-
pého, tlustého debila!“  A na konci 
pořadu, když odcházela do zákulisí, 
aniž by se k publiku otočila zády, si 
prozpěvovala: „Ten, kdo má pení-
ze, ten má hezkou paní, a ten kdo 
je nemá, ten mu chodí za ní. Ten, 
kdo má peníze, ten má podprsenku 
a ten, kdo je nemá, ten má kozy 
venku…“

Nejen za tuhle upravenou část 
lidové písničky, ale pochopitelně 
především za zdařilé provedení vy-
stoupení, sklidila patřičné ovace.            

 Iva Horká 
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Třetí třetina 
Žáci, neříkejte nikdy větší a menší polovička. Pokud je to polovička, 

musí být stejná jedna jako ta druhá. Marně však vám to vysvětluji, stejně 
to větší polovička z vás nepochopí. 

Omlouvám se za tento satirický úvod, který používám k vysvětlení 
různosti třetin. Ty tři v hokejovém zápase nejsou nikdy stejné kvůli stří-
dání a trestání. Stejně tak nejsou stejné třetiny ve farnosti, která se musí 
vypořádat s přeložením svého duchovního pastýře. Tato situace nastala 
i pro naše tři farnosti, protože od září 2008 ode mně diecéze očekává 
službu Božímu lidu v jiné farnosti. A já to beru jako Boží vůli, povzbuzen 
slovem Božím, které se četlo právě v den, kdy mi to bylo úředně sděleno: 
Nemyslet na věci lidské, ale Boží! (Mk 8,13) O změnu jsem nežádal, ale 
ani jsem se novému pověření nebránil. Dostal jsem čas na rozmyšlenou, 
a ten jsem se snažil prožít v modlitbě a prosbách o dary Ducha svatého 
pro sebe i své představené, kterým jsem při svěcení slíbil poslušnost. 

V takové farnosti je třetina lidí, kteří přijmou změnu s velkou lítostí. Je 
tomu tak i nás. Za těch 18 let jsme si pochopitelně na sebe zvykli. Ochotně 
jste mi pomáhali a nepřestávám být vděčný za vše, co jste udělali z lásky 
k církvi, pro slávu Boží, ale také mně pro radost. 

Druhá třetina lidí si oddechne. V každé farnosti jsou pochopitelně lidé, 
kterým farář „nesedne“ a není to ani jejich, ani jeho vina. Proto jsem byl 
rád, že zde byl(i) se mnou vždycky kaplan(i) a že farníci měli možnost 
si vybrat. Proto se předem oznamovalo, co kdo bude dělat,  a pokud ráno 
nepřišlo hlášení o náhlém onemocnění některého kněze v děkanství 
i mimo něj, tak se to neměnilo. 

Třetí třetina jsou lidé, kteří vždycky půjdou se svým duchovním pas-
týřem, protože jsou pevně přesvědčeni, že každý kněz, ať je mladý, nebo 
starý, ať chodí v černém nebo v kraťasech, ať zpívá nebo bručí, chce vést 
svěřené ovečky k Dobrému Pastýři Kristu. 

Na třetí třetině vždycky záleží, nejen v hokeji, ale i ve farnosti. Moc 
bych si přál, aby ta třetí byla ve všech našich třech farnostech ta nejsilnější. 

Měl jsem jakousi myšlenku, že v roce svého nástupu do důchodu půjdu 
pěšky s poutníky do Netína na hlavní pouť (v roce 2013 se půjde přesně 
po třísté), a pak tam zůstanu jako výpomocný kněz. Bůh rozhodl jinak, 
po svém, a já jeho rozhodnutí přijímám s ochotou i bolestí. Změna přišla 
o trochu dříve, zřejmě v ten pravý čas, aby člověk byl schopen ještě něco 
nového začít. 

Letos budou v obcích poutě už po osmnácté, a přesně tolik let uplynulo 
právě teď od mého jmenování sem, mám tady vlastně plnoletost. A v 18 se 
chodí do světa…  Na všech cestách této země  naděje nás provázej…

Naděje, že dobře dopadnou všechny ty změny letošní i ta změna nejdů-
ležitější, rozhodující, přechod z pozemské životní pouti  v období věčné. 
Z tohoto úhlu, skutečně z pohledu věčnosti, jak říkal prezident Masaryk, 
se musíme dívat i na letošní léto u nás. 

Závěrem poznámka k rozšířenému názoru, že se musím stěhovat kvůli 
tomu, že jsem na Velký pátek znemožnil festival v Netíně. Nemá to žádnou 
souvislost ani po stránce úřední ani po stránce diecézní. Možná to má 
souvislost duchovní, ďábel se totiž vždycky snaží pomstít, když mu něco 
nevyjde. Netín jako poutní místo nám připomíná slova písně… Potřelas 
hlavu hada pekelného… A proto: Maria, pomoz…          P. Jan Peňáz

Jménem Ligy proti rakovině 
Praha děkuji všem, kdo fi nančně 
přispěli na 12. ročník veřejné ce-
lonárodní sbírky Český den proti 
rakovině, konané dne 14. 5. 2008. 
Účelem sbírky bylo získání f i-
nančních prostředků na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podporu 
onkologické výchovy, výzkum 
a vybavení onkologických center.

Zároveň s kytičkami nabízeli 
studenti Hotelové školy Světlá 

PODĚKOVÁNÍ

a Obchodní akademie Velké 
Meziříčí letáčky, kde se mohli 
dárci dozvědět důležité informace 
o možnosti očkování proti rakovině 
děložního hrdla u dívek a prevence 
rakoviny varlat u chlapců.

Děkuji za pochopení vedení nejen 
hotelové škole, ale i ZŠ Křižanov, 
kde rovněž sbírka proběhla.

Dále za velkou vstřícnost ČSOB, 
pob. Velké Meziříčí, a vůbec, děku-
ji všem lidem dobré vůle!

Milada Špačková

Tradiční řemeslné trhy se opět v letošním roce konaly na velkome-
ziříčském náměstí. Loni kvůli rekonstrukci Novosad nebyly, a tak se 
návštěvníci o to víc těšili. Našli na nich rukodělné výrobky zejména 
českých výrobců a spoustu dalších lákadel jak k užitku, tak pro potěše-
ní. Škoda jen, že trhy předčasně ukončila bouřka a silný déšť kolem třetí 
hodiny odpoledne.

Text a foto: Iva Horká

Řemeslné trhy na náměstí lákaly

Druhý den jsme se škrábali do sedla 4.215 m n. m. (ve včerejším mailu 
příbuzným byl překlep), což bylo pro nás všechny nejvýš, kam jsme se 
kdy vlastními silami dostali (autobusem jsme tady v Peru byli už i někde 
kolem 5 tisíc, nicméně se chystáme na El Misti, což je 5.800). Byl tam 
strašnej ledovej vichr a rychle jsme mazali dolů. Přes noc na okolní hory 
včetně toho sedla pěkně nasněžilo. Třetí den jsme se škrábali do sedla 
3.998 m.m.n., což bylo šílený, protože do toho začlo pršet a posléze i sněžit 
a pršelo celé dopoledne. Nic moc. Zaznívá věta: „Hančo, proč my taky 
někdy nejedeme k moři?“ A odpověď: „Předloni jsme se vypravili k moři 
a jak to dopadlo…“ (náš nechvalně známý výlet na kolech na Krym). 
Čtvrtý den jsme vstávali ve čtyři ráno a šli už na MP, tak to naštěstí 
nepršelo, jen na MP spadlo pár kapek.

V Peru asi opravdu začíná zima, neboť i v Cuzcu se nám ochladilo. 
Před výletem na MP to bylo přes den na krátký rukáv, teď se tu choulíme 
v bundách a rukavicích. Okolní hory mají čerstvé sněhové čepice. Takhle 
jsme si to léto úplně nepředstavovali…:o)

Taky jsme si teda tak úplně nemysleli, že budeme tak vyřízený. Cuzco je 
položené v dolíku, takže kamkoli se jde, jde se de facto do kopce. Pořád tu 
chodíme po ňakých schodech a dost nás z toho bolej nohy a funíme u toho. 
Radunka nás uklidňuje: „Holky, nefňukejte, víte, jaký budeme mít pěkný 
nohy a zadky…“ Jenže to loni na kolech v Alpách slibovala taky. A? … 
No, každopádně mi jsou už minimálně o číslo větší kalhoty…:o)

Tak ještě vám napíšu něco lahodného. Jídlo. Hmm, my se máme jako 
v ráji. Na Inca Trail se o nás starali jako v bavlnce. SNÍDANI AŽ DO 
POSTELE!!! Respektive do spacáku… Ráno nás budili šálkem čaje, mohli 
jsme si vybrat, koka, černý, anýz… Když jeden den odpoledne pršelo, tak 
nám řekli, ať si zalezeme do spacáků a přinesli nám čerstvě udělaný pop 
corn a čaj, pak i večeři, ráno k snídani kakao, prostě parádička. Servíroval 
nám již zmíněný úžasný Miguel, se kterým jsme se jako s jediným trochu 
víc bavili. Má ženu a devítiměsíčního synka a chtěl by radši pracovat na 
stavbě, ale není práce. Inu, máme ho snad na fotografi i, tak při případném 
promítání všechny dámy uvidí, že to není jen tak nějaký nosič…:o)))) Ale 
jako tatínek z mozambické pláže to zas není…:o)))

Gastronomicky si užíváme i ve městě. Dnes jsme například byli v re-
stauraci, kde měli obědové menu za 2 soly (14 korun). Polívka, jídlo, 
limonáda. Někdy (ale to už stojí 3 soly, 21 korun) je i předkrm nebo 
zákusek…:o) Rýže už nám trochu leze ušima, naše seňorita vegetariana 
už měla několikrát arroz à la cubana (rýže s volským okem a osmaženými 
banány). Smažená ryba, žebra, kotlety, Hanča dneska riskla ledvinky, 

Dopisy z Peru (6)
Stávkujeme, přidejte se

(Pokračování z č. 18.)

Jak je dobrým zvykem v naší 
obci již od odhalení pomníku pad-
lým v roce 1928 – jenž je doplněný 
deskou s fotografi emi padlých ve II. 
sv. válce – v tento den se každý rok 
slouží v místní kapli mše svatá za 
padlé občany.

V letošním roce sloužil mši 
svatou děkan Jan Peňáz. Po mši se 
odebrali občané v průvodu s hasiči 
a myslivci v uniformách a s prapo-
rem v čele k pomníku – památníku 
22 mučedníků, kteří padli po kru-
tých útrapách válečných, památní-
ku prolité krve a hořkých slz.

Hasiči položili věnec k pomní-
ku a stáli čestnou stráž. Pan děkan 
a občané se pomodlili, zazpívali 
krásnou píseň k sv. Václavu, pa-
tronu naší země, a sv. Zdislavě, 
patronce rodiny, a také naši státní 

Sedmý květen ve Vídni

hymnu. Pan děkan promluvil o vá-
lečných útrapách a potřebě míru 
k našemu životu.

Starosta Pavel Vidlák pronesl 
velmi pěkný, procítěný projev. 
„Od konce poslední války uplynu-
lo 63 roků a přesto stále propukají 
válečné konfl ikty v různých částech 
světa. Převážně mladí lidé oživují 
nacionalistické symboly a praktiky, 
jejichž hrůzné důsledky sami nepo-
znali. Co tito lidé hledají nebo co 
jim chybí?“ Stojíme u pomníku 
padlých se svou tichou vzpomín-
kou, se svým svědomím. Zamysle-
me se každý z nás, zda-li můžeme 
nějak násilí a bezpráví v naší malé 
zemi předcházet.

Čest jejich památce.
Text a foto: Jiřina Šťastová, 

kronikářka obce

ale většinu tvořila cibule. Prostě ochutnáváme. K snídani jsme si koupili 
morušovou a ananasovou marmeládu. Morče jsme ještě stále neměli. 
V průvodci píšou, že v katedrále na náměstí je obraz Poslední večeře 
Páně a že před Kristem na stole je pečené morče…:o) Neviděli jsme. Co 
je teda paráda, je, že Peruánci skoro nekouří, takže nejsou ani zakouřené 
hospody. Dokonce ani Radunka za celé 2 týdny s námi ještě neměla ci-
garetku. Máme na ni jednoznačně dobrý vliv. Do kopců běhá jako lama, 
ani jí nestačíme. A to pořád říkala, že to neujde. Pchch.

Ještě k Machu Picchu. Když jsme přijeli, byly tu všude transparenty 
„Hlasujte pro MP!“. V Čechách jsme to nezaznamenali, ale probíhala 
jakási volba o 7 novodobých divů světa a MP bylo kandidát. 7. 7. to uza-
vřeli. Koukněte na www.n7w.com nebo www.new7wonders.com, tam 
probíhalo hlasování. MP se nakonec do vítězné sedmičky dostalo, ale 
byly tam i věci jako Kreml, Neuschwanstein, opera v Sydney, což nám 
nepřišlo úplně adekvátní. Když bylo MP zvoleno, zas tu probíhaly oslavy. 
Tady se pořád něco slaví…:o)

Pod dojmem treku na MP by málem zůstala opomenuta dvě místa, která 
jsme navštívili ještě minulý týden. Pronajali jsme si kola i s průvodcem 
(tady to bohužel jinak nejde, neexistují mapy a všechno je s průvodcem…). 
Nebyly to žádný zázraky, Kája píchl ještě v Cuzcu, mně po 1 km upadla 
šlapka (vyměnila jsme si kolo s průvodcem, který se to pak celou cestu 
snažil upravovat a dost se trápil). Nicméně jsme viděli dvě dobrý věci 
– inckou laboratoř v Moray – taková terasovitá políčka do díry do země, 
kde má každé patro jinou teplotu, aby mohli v horách pěstovat i teplomilné 
rostliny. A pak salinas – taková jezírka, kde zachytávají ze slaného pra-
mene sůl. Bylo jich prý 5.000 a bylo to supr. Fotky snad u Káji na blogu. 
Hlavně bylo supr se krajinou pohybovat na kolech, protože to si ji člověk 
užije úplně jinak než pěšky nebo v buse. Jedete v cca 4.000 m nad mořem 
a kolem vás ty zasněžené pětitisícovky, to byla paráda… A bylo horko, 
na tričko a kraťasy. Teď je na kulicha a rukavice…

Jo, ještě jsou taky vtipný chlapečci, co na hlavním náměstí čistí 
boty. Vždycky k nám přijdou a říkají „Madam, your shoes, no good,“ 
a chtějí nám je čistit. Odmítáme, není to tak zlé, stejně se hned umaže-
me. Když jsme přijeli z kol, zaprášení jako čuňata, říkáme si, jestlipak 
zas někdo přiběhne a bude říkat „Madam…“. Hanča to okomentovala 
slovy: „Jestli mi v tomhle stavu někdo řekne MADAM, tak si je klidně 
dám vyčistit“…:o).                                     Text a foto: Klára Dvořáková

Česká televize natáčela ve škole v Borech
Ve středu 14. května odpoledne navštívila školu v Borech Česká 

televize. Natáčela záběry z činnosti zájmových útvarů, které právě 
probíhaly. Byl to taneční kroužek starších žáků, počítačový kroužek 
a hra na zobcovou fl étnu. Poté se mohly z návštěvy televize těšit děti ve 
školní družině. 

Pan ředitel i pan starosta poskytli krátké rozhovory o činnosti základ-
ní i komunitní školy. A protože právě probíhal kurz angličtiny, neunikli 
natáčení ani účastníci tohoto kurzu. 

Záběry uvidíte v pořadu Sama doma v pátek 23. 5. 2008 v čase od 12.30 
do 13.30 hodin.                             Text a foto: Vladimíra Stará, ZŠ Bory

V pondělí 12. května 2008 se 
uskutečnilo pod záštitou Českého 
zahrádkářského svazu a pod pa-
tronací poslance ČR K. Černého 
a místostarostky Žďáru nad Sáza-
vou ing. D. Zvěřinové okresní kolo 
soutěže Mladý zahrádkář. Ze 3. 
základní školy na ulici Školní ve 
Velkém Meziříčí se zúčastnilo šest 
žáků. V kategorii mladších se umís-
tila Adéla Sittová na 4. místě ze 39 
soutěžících. Významného úspěchu 
v kategorii žáků starších dosáhla 
žákyně 9. třídy Lada Vítková, 

Mladý zahrádkář

která byla nejlepší v této kategorii 
a jediná postupuje z okresu Žďár 
do národního kola v Kroměříži 
a bude ve dnech 13.–15. června 
soutěžit v botanice, ekologii, ze-
linářství, okrasných rostlinách, 
ovocnářství, pokojových rostlinách, 
poznávání okrasných rostlin, ovoce, 
zeleniny, semen, klíčících rostlin. 
ČZS Velké Meziříčí podporuje 
zájem mládeže o přírodu a přeje 
Ladě Vítkové hodně úspěchů 
v náročné celonárodní soutěži.  
Text a foto:ČZS Velké Meziříčí



Číslo 20 21. května 2008 strana 5

Tel.: 604 133 836.

Masérské
rekondiční a regenerační služby

– pouze na objednání,
tel.: 737 542 951

Marková Jana, Bezděkov 878/44, 
Velké Meziříčí

Obec Jívoví nabízí 
prostory kulturního domu
s využitím tanečního parketu s ka-
pacitou 150 míst k sezení a restau-
race s kapacitou 40 míst k sezení,
pořádání soukromých i fi remních 
oslav – narozenin – svatebních 

hostin – pohřebních pohoštění
– sportovní soustředění – rauty. 
Bližší info na obecním úřadě

u starosty obce,
tel. 737 611 271, 724 548 861.

Žádné poplatky

OSVČ, PRACUJÍCÍ,
DŮCHODCE

Nejprůchodnější úvěr na trhu
Možnost kdykoliv splatit 

bez sankcí
Např. 400 tis. – 3.120 Kč/měs.

Půjčky do 75 let

Tel. 775 390 026
Kancelář: 724 548 860

Sobota 24. 5. 2008

9.30 – 17.00 hodin.

Neděle 25. 5. 2008

Informace
na tel. č. 604 320 118.

TeST spol. s r. o. výrobce UL letadel
přijme do pracovního poměru

elektrikáře – nejlépe autoelektrikáře
(není podmínkou),

vhodné i pro důchodce.

Mzda dohodou – osobní jednání.
Kontakt J. Trutna 731 168 951

Bítešská realitní kancelář

Kostelní 75, Velká Bíteš
Pro naše klienty hledáme byty, RD, chaty a chalupy na Vysočině.

Nabídněte!
Pro prodávající veškeré služby zdarma!

Tel.: 775 214 919, www.realityD1.cz

PŮJČKY • HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY

GE Money Bank

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

Expres půjčky 
nyní v akci!

Žádejte on-line na www.gemoney.cz 
nebo volejte 844 844 844

RPSN *14,86 %; **12,64 %; ***10,95 %. 
Splatnost úvěru 84 měsíců.

60 000 Kč jen za 1 111* Kč měsíčně
70 000 Kč jen za 1 222** Kč měsíčně
100 000 Kč jen za 1 666*** měsíčně

Regiony A5 vyska CB.indd 1 5.3.2008 17:27:01

Vaginální mykóza (známá také jako kvasinková 
infekce nebo kandidóza) je nejčastějším onemocněním, 
kvůli kterému ženy navštěvují ordinaci gynekologa. 

Velkým problémem je, 
když se mykóza vrací a opakuje

K léčbě akutních vaginálních mykóz jsou běžně 
používány léky a prostředky – tzv. antimykotika. 
Mnoha ženám se však mykózy včetně velmi nepří-
jemných potíží, jako jsou svědění, výtok, pálení, bolest 
při pohlavním styku nebo bolest při močení, i po této 
léčbě neustále vracejí. V takovém případě nestačí léčit 
pouze samotnou mykózu, ale i problém jejího opako-
vání. Odpověď je třeba hledat především v imunitě. 
Ženy s opakovanými mykózami mají zpravidla určité 
problémy s „lokální imunitou“ ve vaginální tkáni.

Obtíže se dostavují zejména v létě
K hlavním rizikovým faktorům vzniku mykóz patří 

koupání v chlorované vodě nebo přírodních nádržích 
a teplé a vlhké prostředí. Zejména nošení mokrých 
plavek či upnutých neprodyšných kalhot například 
při jízdě na kole, kdy se intimní oblasti snadno zapa-
ří. Nebezpečná může být jakákoliv nečistota, avšak 
ani s hygienou se to nemá přehánět. Časté mytí zase 
narušuje přirozené prostředí pochvy. 

Vhodné řešení – podpůrná léčba Wobenzymem
Potvrzují to výsledky projektu „Ověření účinnosti 

Wobenzymu v komplexní léčbě opakovaných vaginál-

ních mykóz“, kterého se zúčastnilo 7 ambulantních 
gynekologických pracovišť v ČR. Bylo sledováno 62 
žen, které v průběhu jednoho roku i přes poskytování 
standardní antimykotické léčby ve formě čípků, mastí 
nebo tablet prodělaly mykózu čtyřikrát až devětkrát.

Zlepšení u všech
V následujícím roce po zahájení podpůrné léčby 

Wobenzymem zůstalo 39 pacientek – 63 % ze všech 
– zcela bez mykóz. 17 žen (27,4 %) mělo mykózu pouze 
jednou, zbývajících šest žen dvakrát nebo třikrát. Co 
je ale zvlášť důležité: U všech sledovaných pacientek 
došlo ke zlepšení – tj. snížení počtu opakovaných 
mykóz.

Začněte už teď užívat Wobenzym
Ženy zařazené do projektu užívaly Wobenzym 

v dávce 2× 8 dražé denně po dobu 10 týdnů. Samozřej-
mě že i přes tuto podpůrnou léčbu je zapotřebí v létě 
dodržovat nezbytná hygienická a další opatření, aby 
se možné riziko vzniku vaginálních mykóz snížilo na 
minimum. Jestliže vás však trápí opakované vaginální 
mykózy a chcete si léto prožít pokud možno bez nich, 
je vhodné užívat Wobenzym s dostatečným předstihem 
tak, aby došlo k nezbytnému posílení oslabené imunity 
– jedné z hlavních příčin opakování této nemoci. 

Více informací na: www.wobenzym.cz 
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu 

užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Při těhotenství a v prů-
běhu kojení vždy konzultujte užívání Wobenzymu s lékařem.   -pi-

Trápí vás opakované vaginální mykózy?

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon a fax: 566 524 649

Kontakt: p. Procházková

tel.: 602 325 108

Dodáváme kompletní zařízení

vyvíječe páry, pračky,

sušičky, mandly,

žehličky, žehl. stoly a prkna.

●



goba, nová 300 ks, také hřebenáč, 
krajovka, větračka. Cena dohodou 
(levně). Tel.: 736 244 538.
■ Pěkný plyšový koberec – bě-
houn, š. 90×3,50 červenočerný 
moderní vzor, čistý, jako nový. 
Cena 1.000 Kč. Plyšový vlněný 
koberec světle modrá s tmavě 
modrou + béžovou kombinací 
s třásněmi moderní, čistý. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 608 324 187.
■ Na Favorit, Felicii zimní obutá 
kola. Tel.: 777 182 760.
■ Moderní, 3 r. požívanou roz-
kládací sedací soupravu do tva-
ru U s úlož. prostorem. Meruňková 
barva, mater. – imitace broušené 
kůže s tefl onovou úpravou. Pěkná 
celočalouněná i záda potažená. 
Nepoškozená – původní cena 30 
tisíc, nyní do 10.000 Kč. Tel.: 
608 324 187.
■ Cyklistický komplet velikosti 
L. Tel.: 732 655 962.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Tříradličný pluh, pojízdnou ná-
drž na vodu a elektrický nakladač. 
Tel.: 608 236 065.
■ Kachlová kamna modré bar-
vy s bílým vzorem. K rozebrání 
kdykoliv. Cena dohodou. Tel.: 
774 780 739.
■ Řezačku na řezanku i s moto-
rem; tříradličný nesený podmítací 
pluh; za traktor nesený vybírač na 
brambory – čerta. Cena dohodou. 
Tel.: 774 780 739.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
Koupím 
■ Jawu 50 Mustang 23, r. v. asi 
1979–81 v dobrém stavu. Garážo-
vaný, volejte od 18 do 20 h. Tel.: 
731 887 356.
■ Litinovou protahovačku do šíře 
60 cm, min. 3 nože a litin. spodní 
frézku. Tel.: 721 086 594.
■ Cca 30 ks stropních desek 
„Hurdis“. Tel.: 776 698 304.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.     (Pokračování na str. 9,)
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Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance pro dvousměnný provoz na pozici

ADMINISTRÁTORKA
Požadujeme: zodpovědnost a flexibilitu, znalost práce na PC
 (Microsoft Office), znalost NJ nebo AJ výhodou.
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické firmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré 
 platové ohodnocení.
Náplň práce: příjem a potvrzování objednávek, poradenství 
 pro zákazníky, plánování výroby, evidence
 zákazníků.
Dvousměnný provoz: jeden týden 7.00–15.30
 druhý týden 13.00–21.30
Svůj životopis zasílejte na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: joppautomotive@tiscali.cz , 
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive hledá z důvodu růstu nové pracovníky 
do třísměnného provozu
na profese

Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě za-
školíme. Nabízíme možnost zaučení v německé mateřské 
společnosti. 

Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou. 

Nabízíme zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké bene-
fi ty, čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci 
v příjemném kolektivu, možnost postupu. 

Nástup možný ihned!!!

AGROCENTRUM ZS, s. r. o.
se sídlem Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí

Prodej a servis zemědělských strojů

Hledá pracovníka na pozici:

 – manažer prodeje náhradních dílů

Datum nástupu: nástup možný ihned
Místo výkonu práce: Lavičky 139

Odpovídající platové ohodnocení

Požadujeme: – středoškolské vzdělání tech. typu (není podmínkou)
 – řidičský průkaz sk. B
 – uživatelská znalost práce na PC
 – výhodou znalost NJ
 – výhodou provozní zkušenosti se zem. technikou

V případě dalších informací kontaktujte:
p. Jakubec – mob.: 728 861 010, tel.: 564 408 040.
Přihlášky zasílejte na e-mail: info@agrocentrumzs.cz,
popř. poštou na adresu společnosti do 31. 5. 2008.

INTENZIVNÍ VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Kurz prázdninové intenzivní výuky anglického a německého jazyka

pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.

V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 15. 06. 2008

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

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu

(např. německý jazyk pro začátečníky) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme pro závod ve Velkém Meziříčí

Pracovní náplň: opravy a údržba zařízení a vybavení zinkovny
především elektrických, logistika v oblasti životního prostředí
(zaškolíme)
Kontaktní osoba: Ing. Matoušková, vedoucí závodu
E-mail: v.matouskova@wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 634
Nabídky můžete také zasílat na adresu:
Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., 
Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme pro závod ve Velkém Meziříčí

PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ
Pracovní náplň: stanovení termínů zakázek, vypracování plánu 
výroby, koordinace nákladní dopravy, technické poradenství
Požadavky: středoškolské vzdělání, komunikativnost, řidičský 
průkaz sk. B, znalost práce s PC
Kontaktní osoba: Ing. Matoušková, vedoucí závodu
E-mail: v.matouskova@wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 634
Nabídky můžete také zasílat na adresu:
Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., 
Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
(ELEKTRO)

Maturanti
využijte možnost práce v perspektivním oboru jako 

poradce pro fi nanční plánování.
Máte možnost pracovat pro největší fi nanční instituci světa – holand-
skou fi nanční společnost ING. Právě v této době doplňujeme místa 

v obchodní skupině pro jihlavskou agenturu. 
Pro více info kontaktujte: Pavel Šacl, vedoucí obchodní skupiny 

ING, Dvořákova 9, 586 01 Jihlava. 

Tel.: 602 187 654, e-mail: pavel. sacl@poradce.ing.cz

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s., 
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, 
výrobce mechanického zabezpečení vozidel, přijme:

PRACOVNÍKA VÝVOJOVÉ DÍLNY.
Požadujeme: vyučení v oboru strojní zámečník nebo mechanik-
-opravář, praxi 3 roky v oboru nebo v oboru příbuzném, časovou 
fl exibilitu, samostatnost a zodpovědnost, ŘP sk. B.
Zájemci, hlaste se na telefonním čísle 566 524 547, písemné žádosti posílejte na 
adresu společnosti nebo na elektronickou adresu: kadelova@construct.cz. 

Urbánek – Str. Zhoř 93

nabízí: servis a plnění klimatizací
 moto pneuservis
 opravy vozidel, taž. zařízení

Máte nízký příjem?
Využijte nízkých splátek hypotéky díky splatnosti

až na 40 let a současně max. do 70 let věku žadatelů.
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM

pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Pronájem výrobních, skladových 

a kancelářských prostor u vlakové-
ho nádraží v Kozlově u Křižanova. 
K dispozici je výrobní (skladová) hala 
o ploše 1100 m2, garáže, administra-
tivní budova se sociálním zázemím. 
Prostory jsou vhodné pro více druhů 
podnikání. Sítě: el. energie, voda, ka-
nalizace. K dispozici jsou zpevněné 
manipulační plochy. Technický stav 
je dobrý. Tel: 608 037 167 real. kanc., 

566 543 464 vlastník.

Základní škola Oslavická 
ve Velkém Meziříčí přijme

na dobu
od 9. 8. do 29. 8. 2008.

Pracuje se denně
od 6 do 12 hodin. 

Kontakt:
vedoucí školní jídelny

p. Šoukalová,
tel. 566 523 473.

Pro své klienty hledáme
byty 2+1, 3+1 a rodinný dům

ve V. Meziříčí a okolí.
Platba hotově. 

Tel. 731 508 270.

Stanice plemenných hřebců 
J. H. Stránecká Zhoř
nabízí
výcvik mladých koní, 

obsedání, přípravu

3letých klisen

ke zkouškám výkonnosti.
Tel.: 732 277 101.

Hotel Jelínkova vila
přijme

pomocnou sílu 
do kuchyně

jedná se o práci na hlavní 
pracovní poměr, směnný 

provoz

Informace v hotelu nebo 
u p. Vítka tel. 724 250 315

Tel.: 776 350 793.

Prodám
■ Pračku Romo, starší, náplň 5 kg 
prádla. Cena 3.000 Kč, dohoda. 
Samonosný bazén Intex, rozměr 
3,66×91 cm vč. fi ltrace, jednu sezo-
nu použitý, cena 1.800 Kč – dohoda. 
Nová dřevěná okna 128×100 cm, 
4 ks. Tel.: 776 634 525.
■ Selata. Tel.: 720 453 560.
■ Štěňata labradora bez PP, oč-
kovaná, odčervená, k odebrání zač. 
června. Tel.: 720 453 560.

■ Mrazák, 120 l. Cena dohodou. 
Tel.: 774 182 156.
■ Trámky 10×10 cm, 4 m dlouhé 
– 1 m3. Prkna 2,5 cm – 4 m dlouhé 
– 1 m3, pšenici krmnou 8 q, levně. 
Tel.: 776 268 295.
■ Elektromotory a další díly pro 
elektrikáře, nářadí na zahradu 
a další věci, žebříky, sáňky, ze dvou 
sklepů. Adresa: p. Šťastná, Kolmá 
1269, Velké Meziříčí. 
■ Peugeot 405 1.8 TD, r. v. 89, 
tažné zařízení, centrál, stř. okno, 
rádio, střešní nosič, na lit. kolech, 
pneu Firestone, přední nové – cena 
8.000 Kč. Nepojízdný, něco s moto-
rem + 4× zimní pneu na ocelových 
discích. Cena 500 Kč/ks. Tel.: 
732 277 101.
■ El. motor vhodný na cirkulár-
ku, výkon 2,2 kW, ot. 1 440, cena 
2.000 Kč. Tel.: 732 277 101.
■ Dětské kolo na věk 8–10 let. Tel.: 
721 116 694.
■ Kůzle – kozičku na chov. Čer-
no-hnědá. Cena dohodou. Tel.: 
566 523 685 po 18. hodině.
■ Dveře vnitřní dýhované 3× 
L/80 2/3 prosklené, 3× P/60 plné, 
1× L/80 plné bílé, vchodové 0L/90. 
Zdvojená okna – malá i velká, dře-
věné garnyže – různé délky. Tel.: 
776 067 143.
■ Škodu 105L, STK 6/2009, cena 
3.000 Kč. Tel.: 606 400 277.
■ Starší mrazák Bosch, ve ve-
lice pěkném stavu. Objem 120 l. 
Ener. třída A. Plně funkční. Cena 
2.000 Kč. Dále dětskou autose-
dačku 0–13 kg, jako nová. Třikrát 
použitá. Pořiz. cena 2.500 Kč, nyní 
1.200 Kč. Tel.: 605 161 416.
■ MZ-251 v dobrém stavu. Málo 
jetá, udržovaná. Nové brzdové 
obložení. Cena 20.000 Kč. Tel.: 
777 132 118.
■ Škodu Favorit r. v. 1989, zá-
novní zimní gumy, rok TK, cena 
5.900 Kč. Tel.: 732 311 261.
■ Plastové okno 150×150 cm z vněj-
ší strany hnědé, včetně vnitřních žalu-
zií. Cena 5.500 Kč. Tel.: 723 553 289.
■ Motocykl MZ 150, barva čer-
vená, r. v. 1990, najeto 21 000 km, 
cena 18.000 Kč. Výborný stav. Tel.: 
603 993 027.
■ Koňský vůz, nářadí za koně, 
eternitové hřebenáče červené 
22 ks, nové a tabule skel bronzová 
kůra 70×165 cm, 13 ks, nové. Tel.: 
604 171 964.
■ Škodu 120 L, ve velmi dobrém 
stavu, bez koroze, nová baterie, 
nový brzdový válec. Cena dle do-
hody. Tel.: 568 878 229.
■ Na Škodu Octavii I Al kola, 4 ks 
orig. s pneu Michelin, 195/65/15 
letní, pěkná, nepoškozená. Cena 
6.500 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Kočárek , zn. Knorr. Modro-
-modrý, čtyřkombinace. Málo 
používaný. Tel.: 777 768 058.
■ Střešní tašku Tondach 12 En-

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. se sídlem ve Velkém Meziříčí,
dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč“,
přijme do hlavního pracovního poměru:

Biologický servis – konzultant
Odebírání vzorků z bioplynové stanice + běžná administrativa s tím 
spojená, zpracování výsledků rozborů, kontakt s místními laboratoře-
mi, kontakt s provozovateli bioplynových stanic v rámci ČR, atd.
Požadavky: 
– středoškolské vzdělání biologického zaměření
– znalost NJ nebo ANJ na komunikativní úrovni podmínkou 
– znalost nebo zkušenost ze zemědělství výhodou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook (běžná znalost)
– řidičský průkaz sk. B
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nástup od 1. 6. 2008 (po dohodě možno i déle).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 566 520 800, fax: 
566 520 801 nebo e-mailem na adresu: martina@envitec-biogas.cz, 
www.envitec-biogas.cz

ZZN Hospodářské potřeby, a. s. prodejna Třebíčská ul. 1540 Velké Meziříčí
přijme

pracovníka – skladníka, 
prodejce hutního materiálu.
Nástup možný ihned. 
Zájemci hlaste se na tel. 777 250 230 p. Kolouchová.

Hledáme správce
tenisových kurtů (důchodce)

do nově otevřeného
areálu Zdraví Velké Meziříčí.

Tel.: 724 759 955.
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FOTBAL – BORY

FC VM st. dorost – FK Líšeň 
1:7 (1:2)
Branka: Kratochvíl. Sestava: Po-
korný – Večeřa (Horký), Matějek, 
Dočkal, Vyskočil (72. Soutor) 
– Smejkal, Dvořák (82. Smejkal), 
Budzinsky, Dufek (75. Kubiš) 
– Večeřa, Kratochvíl
Naši měli hned od začátku několik 
šancí, které nevyužili. V 16. min 
poslal pěkný centr do vápna levač-
kou Smejkal na Večeřu. Ten nedal 
hlavou, míč se odrazil k Dufkovi, 
který byl sražen ve vápně, ale píš-
ťalka zůstala němá. Ve 20. min jsme 
udělali první hrubku, kdy Večeřa 
přihrál na středu hřiště na našeho 
obsazeného hráče. Soupeř získal 
míč a svůj nájezd proměnil na 
0:1. Zde se ukázalo pravidlo nedáš 
– dostaneš. V 31. min přišla naše 
druhá hrubka, kdy se obrana špatně 
zajistila, přišla křížná přihrávka do 
našeho vápna a Milotínský zvýšil 
na 0:2. Ve 43. min jsme se dočkali, 
kdy pas Smejkala našel rozběhnuté-
ho Kratochvíla, ten prošel přes dva 
obránce a snížil pěknou střelou 
podél gólmana na poločasových 
1:2. Kluci celý první poločas hráli, 
ale soupeř proměnil dvě ze tří šan-
cí. Do druhého poločasu nastoupili 
hráči FC s odhodláním otočit vývoj 
utkání a zúročit jasnou herní pře-
vahu z první půlky, ale opak byl 
pravdou. V 54. zbytečně fauloval 
Budzinsky. Z nařízeného přímého 
kopu, kde úplně zbytečně stála zeď, 
o kterou míč změnil směr, zvýšil 
na 1:3. Po tomto gólu kluci přestali 
bojovat, začali se na hřišti urážet 
a vzájemně se napadat. Namísto 
podpory a vzájemného vyhecová-
ní přestali hrát. To se projevilo na 
celkovém obrazu hry. V 67. nedal 
soupeř penaltu. Co se pak odehrálo 
do konce utkání, kdy jsme dostali 
další 4 góly, se těžko komentuje a dá 
se nazvat jen ostudou. I prohrát se 
musí se ctí, tím spíše dohrát zápas 
do úplného konce. Doufejme, že 
se hráči z této porážky poučí 
a další utkání o záchranu MSDD 
budou vypadat jinak.        -sme-
FC VM ml. dorost – SK Líšeň 
4:2 (1:0)
Branky: Čoupek 2 – Kubec, Kozuň, 
Smejkal E., Kuřátko. Sestava domá-
cích: Simandl – Partl, Kubec, Mu-
cha, Horký M. – Hort (47. Stávkek), 
Kaminaras (58. Kuřátko) – Vítek, 
Smejkal E., Kozuň (80. Miškela) 
– Liška (73. Pospíšil) 
Už v 10. minutě jsme šli do vedení 
po parádně trefeném přímém kopu 
z 25 metrů, kterým Kubec přesně 
„vymetl pavučinu“ v rohu branky 
hostí. Pak začali hosté trochu zlobit 
svými nájezdy, když obelstili naši 
ofsajdovou past a v 21. a 25. minutě 
udržel Simandl dík výborným zá-
krokům čisté konto po samostat-
ných únicích líšeňských útočníků. 
Smejkal se málem prosadil, když 
z rohového kopu hlavou zakon-
čoval do náručí brankáře Líšně. 
Bohužel po následném výkopu 
chyboval Kubec, když nechal do-
padnout míč a následně jej vlastně 
zpracoval pro dobíhajícího proti-
hráče, který pak vysunul za naši 
obrannou linii dalšího útočníka 
hostí, a bylo vyrovnáno. Nadechli 
jsme se k další zteči v 57. min., kdy 
Kozuň pozměnil skóre na 2:1. Další 
naše gólová šance přišla v 64. min. 
– po přímém kopu z naší poloviny 
obrana hostí nechala míč nejen 
dopadnout, ale dvakrát skočit přes 
své hlavy a Smejkal ocitnuvší se 
poté sám na hranici „šestnáctky“ 
si vyběhnuvšího gólmana vychutnal 
přehozením „à la Poborský“. Jenže 
jsme znovu polevili v koncentraci 
a hned z rozehrávky hosté minutu 
poté snížili na 3:2. Naštěstí to náš 
celek nastartovalo, začali jsme 
„jezdit“ po hřišti a kombinovat. 
Naše možná trochu riskantní hra 
na dva útočníky držela obranu 
hostí pod neustálým tlakem a mi-
nutu před koncem Tomáš Kuřátko 
propálil všechno, co měl v cestě 
a zvýšil na 4:2. Naši borci si za 

parádní výkon a předvedenou hru 
zaslouží velkou poklonu.      -kub-
FC VM st. žáci A – Sokol Bedři-
chov 0:0
Sestava domácích: Nedoma – Bra-
dáč, Štefka, Rosický, Hladík – Po-
korný, Polák (36. Bárta, 55. Paz-
derka), Weiss, Krejčí (57. Chytka) 
– Kočí (36. Komínek), Polanský
Na toto utkání je třeba velmi rychle 
zapomenout. Domácím jako by se 
vůbec nechtělo hrát a když už, tak se 
vůbec nic nepovedlo. Defi nitivní „vr-
chol“ přišel v 50. minutě, kdy Weiss 
nejprve fauloval na polovině hřiště 
hostujícího Kameníka, obešel jej, ten 
jej následně zezadu kopnul. Náš hráč, 
místo aby čekal na verdikt rozhodčí-
ho, se vrhl na Kameníka a strčil do 
něj, což bedřichovský hráč našemu 
vrátil a oba putovali po zasloužené 
ČK předčasně do sprch.
FC VM ml. žáci A – Sokol Bedři-
chov 0:0 (0:0)
Sestava: Jůda – Horký, Novotný, 
Pažourek, Špaček – Chytka, Drá-
pela, Ráček, Benda – Komínek, 
Šmíd. Střídali: Pospíšil, Vokurka, 
Chalupa, Voneš. 
Domácí stereotypně nakopávali 
dlouhé míče na své útočníky, které 
bedřichovští obránci bez problémů 
pokryli. Kromě dvou závarů před 
brankou hostí po standardních 
situacích, náš tým žádnou šanci 
v prvním poločase neměl, avšak 
hosté na tom byli ještě hůř. V úvo-
du druhé půle začali domácí více 
kombinovat, vytvořili si převahu, 
ale bez jediné šance. 
Slavoj Třešť – FC VM ml. žáci 
B 0:8 (0:3)
Branky: 3× Benda, 2× Ráček, Šmíd, 
Drápela, Kurečka. Sestava: Smej-
kal – Horký, Kaminaras, Špaček, 
Kučera – Benda, Drápela, Ráček, 
Kurečka – Singer, Šmíd
Zcela odevzdaný soupeř nekladl 
naší rezervě žádný odpor a hosté 
zaslouženě vysoko zvítězili.  -kre-
Sokol Třešť – FC VM st. žáci B 
6:1 (3:1)
Sestava FC VM: Nedoma, Požáro-
vá, Maloušek, Jurda, Bárta, Ostrý 
M., Procházka, Prokop, Vidlák J., 
Vidlák M. (60. Žák), Ostrý Š. (50. 
Benda). Střelec branky za hosty 
– Vidlák M.
Absence několika hráčů hostí způ-
sobila až příliš chaotický výkon 
v naší obranné hře. Dík důrazu 
před bránou vstřelil svůj první gól 
v žákovských kategoriích Vidlák 
M. a vyrovnal na 1:1, poté už byly 
vidět jen hrubé chyby v obraně a 5 
branek v naší síti.                 -vid- 

Fotbal – přípravka
Krajský přebor

St. přípravka A r. 97
FC VM – Chotěboř 4:0 (Liška R. 
3×, Klimeš)
FC VM – Pelhřimov 2:2 (Liška 
R. 2×)
ml. přípravka A r. 99
FC VM – Chotěboř 4:6 (Chlumský 
2×, Chalupa P., Kavka)
FC VM – Pelhřimov 2:3 (Chlum-
ský, Kavka)

Okresní přebor
St. přípravka B r. 98

11. kolo 
FC VM – FC Velká Bíteš 0:3 
12. kolo
Sokol Radostín n. Osl. – FC VM 
0:5 (Pololánik 2×, Kořínek, Vlach 
S., Pavlidis)                              -ber-

Tournai International 
de la Junesse Sportive 

de Saint Julien Marseille 
Fotbalová přípravka vyjela na mezi-
národní turnaj do Francie. Cestoval 
tým přípravky ročníku 1998, spo-
lečně s mužstvy HFK Třebíč r. 96 
a FC Vysočina Jihlava r. 94. 
Za účasti mužstev Francie, Portu-
galska Švýcarska, Holandska, Ma-
ďarska, Polska, Ruska a Bulharska 
hrála jednotlivá mužstva ve svých 
věkových kategoriích. Hráči roční-
ku narození 1998 za účasti 20 týmů 
byli rozděleni do čtyř skupin. Náš 
tým byl vylosován do čtvrté sku-
piny, ve které sehrál postupně tato 
utkání: FC VM – AS Castelginest 

4:0 (Kořínek, Chlumský, Polo-
lánik, Pavlidis), – SO Septémes 
1:0 (Kořínek), – AS Tricastin 
0:0, – JS ST Julien 2 0:1 – s těmi-
to výsledky obsadilo naše mužstvo 
druhé místo ve skupině, které jim 
zaručovalo postup do fi nálové části. 
Ta byla rozdělena do dvou skupin, 
v této části se mužstvu již nedařilo 
tak, jak ve skupině základní. V prv-
ním utkání této části a s pozdějším 
semifi nalistou jsme po nejlepším 
výkonu na turnaji pouze remizo-
vali – AJ Bouquet Nereides 0:0. 
V dalších třech zápasech jsme po 
neproměnění několika brankových 
příležitostí vždy zaváhali a vyrobili 
chybu, která nás stála branku. Nej-
těsnějším rozdílem jsme postupně 
prohráli: FC VM – JO ST Gabriel 
0:1, – AS Tricastin 0:1, – JS Saint 
Julien 1 0:1. V závěrečném utkání 
jsme remizovali s týmem – U. S. 
Aiglun 0:0 p. k. 3:2, když všichni 
naši hráči (Chlumský, Pololánik 
a Kobylka) pokutový kop proměnili 
a brankář Filip Kuřec rozhodují-

cí kop soupeře zneškodnil. I přes 
konečné deváté místo splnil tento 
kvalitně obsazený turnaj s mezi-
národní účastí svůj cíl a očekává-
ní. Pro mladé hráče je to do jejich 
další práce motivace a srovnání se 
zahraniční úrovní. Na závěr pobytu 
v Marseille si hráči prohlédli někte-
rá zajímavá místa v tomto velkém 
městě, včetně fotbalového stadio-
nu Olympiku Marseille. Turnaje se 
zúčastnili tito hráči: Filip Kuřec, 
Lukáš Kobylka, Ivo Starý, David 
Chalupa, Jakub Mezlík, Stanislav 
Jelínek, Jan Minařík, Lukáš Pololá-
nik, Lukáš Pavlidis, Lukáš Kořínek, 
Dominik Chlumský a trenéři Petr 
Invald a Václav Chalupa. 
Na zajištění vzorné reprezentace 
města, kraje a České Republiky 
se podíleli Malířství Chalupa 
a synové, Excalibur – Music Club, 
Dvořák Vlastimil – revize HP, 
LOLA, kterým za jejich podporu 
hráči a trenéři moc děkují. Medi-
álním partnerem akce byl týdeník 
Velkomeziříčsko.                    -in-

Počasí 1:1 (sobota nádherná, neděle 
skoro propršela)
Přípravka ve Žďáře: V. Bíteš 
– Bory 1:1, Žďár – Bory 3:1, 
výsledky nedobré.
Dorost: Bory – Štěpánov 3:2 (1:2) 
Diváků 50.
Naši st řelci: Zikmund Jakub, 
Kříž, Kaštan Petr. Hosté už v 5.’ 
vedli. My jsme vyrovnali. Oni po 
úniku opět vedli. Ve druhé půli 
vyrovnává náš Kříž a až v 72.’ 
dává Petr Kaštan nekompromisní 
ostrou penaltu.
Bory B – Olší 0:2 (0:1) 
Diváků 90.
Za nádherného počasí a při naší 
optimální sestavě jsme dopadli 
velmi neslavně. Oni dali v každém 
poločase pěknou branku a my na 

ně víceméně jen pořád koukali. 
Bory A – Jimramov A 2:0 (1:0) 
Diváků 120.
Byl to úplný opak sobotního béčka. 
Mizerné počasí, ale neuvěřitelná 
naše střelecká kanonáda po celý 
zápas. To u tady dlouho nebylo. Ale 
byla z naší strany naprosto tupá, 
když oni náhodou unikli, mohli 
téměř vždy dát branku. Náhodou 
se tak nestalo. Hrát v Jimramově, 
tak jsme dopadli moc špatně. To 
se mnou porovnávali mnozí jejich 
přítomní diváci. Naši střelci: už 
v 6.’ pěkně Martin Líbal a až v 62.’ 
taktéž pěkně Tomáš Zikmund. Za 
týden vše v neděli, ale venku. Pří-
pravka sice v Borech dorost v Po-
hledci, béčko ve Sněžném a áčko 
v Osové Bítýšce.                       -ochr-

Ruda vyhrála na Rudě
V neděli 18. května se na Rudě 
konalo okrskové cvičení hasičů 
z Velkomeziříčska. Soutěžilo se 
v klasickém způsobu provedení po-
žárního útoku, ve štafetě a poslední 
částí byly teoretické testy. I když se 
počasí příliš nezdařilo a velkou část 
odpoledne pršelo, družstva před-
vedla výborné výkony. Nejlépe 
si vedlo domácí družstvo z Rudy. 

HASIČI Roudští hasiči vyhráli štafetu 
a v požárním útoku také nezůstali 
pozadu. Pomohla jim samozřejmě 
i teoretická část, kterou měli bez 
chyby. Na druhém místě se umístilo 
družstvo z Oslavice a třetí skončily 
Lavičky A. Mezi ženami zvítězily 
hasičky z Hrbova, které této soutěži 
kralují již několik let. 
Na okresní kolo, které proběhne 21. 
června v Bobrové, postupují druž-
stva z Rudy a Oslavice za kategorii 
mužů a ženy z Hrbova.   SDH Ruda

Vítězné družstvo Rudy ve složení – Luboš Křehlík, Tomáš Horký ml., Vít 
Staněk, Jakub Bahenský, Aleš Remer, Martin Hekrdla, Jan Remer a Lukáš 
Hekrdla.                                                                                   Foto: -dvo-

nkt cables Velké Meziříčí k. s.
ve spolupráci s fotbalovým klubem FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

pořádá
v sobotu 7. června 2008 od 10 hodin na fotbalovém hřišti

10. ročník turnaje starých pánů

Memoriál Václava Špačka
2. ročník turnaje fy nkt cables CABELMAN CUP – OPEN 2008

Tímto si vás dovolujeme srdečně pozvat.

I. liga ml. dorostenky
Sokol VM – TJ Sokol Poruba 
27:23 (10:9)
Kompletní domácí celek v závě-
rečném ligovém kole poměřil svoje 
síly s aktuálně druhým a již jasně 
postupujícím celkem Poruby. Již 
první minuty utkání naznačily, že 
rozdíly v postavení obou týmů ta-
bulky nebudou hrát v tomto souboji 
významnější roli. Nadšeně bojující 
domácí celek šel od prvních minut 
do vedení. Dobrou defenzivou 
dokázal eliminovat střelbu ostrav-
ských spojek. V útočné fázi pak tě-
žil z nápadité rozehrávky a přesné 
střelby. Po změně stran pokračo-
val velmi dobrý kolektivní výkon 
našich. Skvělá práce v defenzivě 
a nápadité útočné akce držely náš 
celek na výsluní. Soupeř se osobní 
obranou snažil zvrátit nepříznivý 
stav, leč individuální schopnosti 
Anny Gebre Selassie, Terezy Ku-
pové a Denisy Hladíkové byly nad 
jeho síly. Výborný výkon celého 
týmu znamenal historicky první 
vítězství v této věkové kategorii 
nad tímto soupeřem. Pro hráčky 
ročníku narození 1991 to bylo 
zároveň loučení s prvoligovou 
dorosteneckou soutěží. 7 m – hody 
6/4:3/3, vyloučení 2:2.
Hrály: Babáčková – Gebre Selas-
sie (7/1), Kupová (7/1), Hladíková 
(4/1), Kratochvílová (4/1), Necidová 
S. (3), Svobodová D. (2), Rousová, 
Invaldová, Bártová, Novotná. Tre-
néři ing. Záviška, Svoboda.

II. liga starší dorostenci
Sokol VM – TJ Cement Hranice 
37:30 (18:13)
Soupeř od prvních minut účelnou 
hrou spojek snadno nacházel skuli-
ny v domácí obraně. Po první čtvrt-
hodině se hra domácích částečně 
zkonsolidovala, což přineslo řadu 
dobrých brankových příležitostí 
(3:5, 10:8). Následné trojnásobné 
oslabení nahrálo soupeři, který se 
opět dostal do nejtěsnějšího vedení 
(10:11). Závěrečná fáze prvního 
dějství vyšla díky důrazu v obraně 

a zrychlení útočných akcí domácímu 
týmu a do poločasové pauzy z toho 
bylo pětibrankové vedení. Po změ-
ně stran se snaživý celek hostí držel 
v brankovém kontaktu (22:18, 27:25, 
31:27). Až v závěrečné fázi utkání se 
projevila větší fyzická převaha do-
mácích a náskok se navýšil (35:27). 
7 m – hody 5/4:4/2, vyloučení 5:2.
Hráli: Kotík, Poul – Večeřa (10), 
Strašák (6/4), Necid (4), Kříbala 
Ma. (4), Kaštan J. (3), Bezděk (3), 
Homola (3), Konečný (2), Fischer 
(1), Rosa (1). Trenér Vaverka.

Divize mladší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 9:9, 
9:6 (4:2), nájezdy 10:10
Dramatické a vzácně vyrovnané 
souboje přinesly napínavé oka-
mžiky v soubojích o přední příčky 
tabulky. První část osobních obran 
se podařilo zremízovat zdařilou tre-
fou Jana Svobody takřka současně 
se závěrečným signálem. Druhou 
část souboje lépe rozehráli domácí 
a zaslouženě pak získali bodové 
maximum. V infarktových samo-
statných nájezdech se oba soupeři 
nakonec dělili o body.
Hráli: Brabec – Juránek (4), Pavliš 
(4), Svoboda (3), Horák (3), Veselý 
(2), Stupka T., Janíček, Drápela, 
Lečbych. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 
17:11 (7:7)
Domácí si od prvních minut udr-
žovali nejtěsnější vedení. V závěru 
prvního poločasu soupeř využil 
několika zaváhání naší obrany 
a otočil brankový poměr na svou 
stranu. Až šťastná trefa Jakuba 
Juránka v posledních sekundách 
první části hrací doby znamenala 
remízový stav. Druhý poločas byl 
již ve znamení větší fyzické převa-
hy a lepší útočné fáze Velkomezi-
říčských, což po zásluze přineslo 
plný bodový zisk.
Hráli: Vávra – Bílek (4), Kubiš (3), 
Svoboda (3), Krátký (3), Juránek 
(2), Horák (2), Pavliš, Veselý, Pospí-
šil, Lečbych. Trenér Buchta.  -záv-

Výsledky z turnaje v Novém Měs-
tě na Moravě.

Memoriál Jindřicha Šenkyříka
 1. Hybl Česká 509
 Jiroušek Třebová 520 1029
 2. Dobešová TJ Třebíč 536 
 Dobeš  470 1006
 3. Uhlíř TJ Třebíč 515

 Jelínek  461 976
 7. Souček SP Velké 460
 Března  Meziříčí 450 910
 9. Víteček  SP Velké 458 
 Mátl Meziříčí 450 908
37. Starý SP Velké  461
 Kamenský Meziříčí  395 856
71. Lavický A. SP Velké  413
 Lavický F. Meziříčí  362 775

-mát-

Turnajová liga mládeže kraje 
Vysočina

Velkomeziříčské mládí zazname-
nává další pěkné výsledky. Josef 
Kratochvíl se už v říjnu 2005 stal 
žákovským přeborníkem Moravy 
a Slezska v kategorii do 14 let, a to 
na turnaji v Kroměříži.
Dubnové klání OPEN DDM Jihlava 
navštívilo celkem 60 účastníků do 
16 let a zvlášť byly vyhodnocovány 
věkové kategorie H 10, H 12, H 14 
a H 16. 
Výsledné pořadí:
 1. Josef Kratochvíl VM 6,5 b/33,5/24,5/30,75

 2. Štěpán Seidl Jihl. – Bedřichov 6b./30,5/23/24,00

 3. Martin Škoda Jihl. – Bedřichov 5,5 b./33,5/23,5/25,00

10. Vít Kratochvíl VM 5 b./29/20/18,00

Josef se zároveň stal vítězem kate-
gorie H 16, Vít pak byl druhý ve 
skupině H 10. 
V květnové Velké ceně Havlíčkova 
Brodu, zápolilo 62 juniorů.
Konečné pořadí:
1. Josef Kratochvíl VM 6 b./34/25,5/28,50

2. Petr Walek Třebíč 5,5 b./32/23/23,25

3. Jakub Čermák Havl. Brod 5,5 b./ 30,5/22,5/21,75

24. Vít Kratochvíl VM 4 b./26,5/19/11,00

Také zde byl Josef pochopitelně 
lídrem rovněž i „há šestnáctky“, 
mladší Vít obsadil ve věkové kate-
gorii hochů do 10 let 3. místo.
Oba turnaje byly organizovány 
švýcarským systémem na 7 kol 
a úspěšní hráči obdrželi při závě-
rečných vyhlašovacích ceremo-
niálech hodnotné věcné ceny od 
pořadatelů a od sponzorů. 
Josef Kratochvíl je ročník narození 
1992 a dokazuje, že jeho výkonnost 
i forma stále rostou. Už nyní má 
osobní koefi cient – tzv. rating, jenž 
se v šachu nazývá ELO – 2 113 
bodů; což je počet, kterého ne-
dosahuje např. nikdo z dospělých 
hráčů ŠO Spartak Velké Meziříčí, 
a to dokonce ani zdaleka. Nastupuje 
za oddíl TJ Náměšť nad Oslavou, 
a sice ve 2. lize (tým A) i v krajském 
přeboru (kolektiv B). Od podzimu 
však bude účinkovat ve 2. lize jako 
reprezentant Caissy Třebíč.     -vp-

Finále krajského poháru 
žáků a mužů v Měříně
28. 5. 2008 
v 15.00 žáci Žďár n. S. – Pelhřimov,
v 17.00 muži Křižanov – Světlá n. S.

Srdečně zvou pořadatelé!



Muzikanti dětem 2008
V rámci oslav 600. let výročí města Velké Meziříčí proběhne 1. června 

na Náměstí ve Velkém Meziříčí další, v pořadí již druhý charitativní 
koncert s názvem „Muzikanti dětem“. Výtěžek z letošní akce poputuje 
na konto Sdružení Slepíši (Mezinárodní centrum Axmanovy techniky 
modelování pro zdravotně postižené) v Tasově u Velkého Meziříčí.

Stejně jako v loňském roce se na tomto koncertě představí dětské pěvec-
ké sbory při ZUŠ ve Velkém Meziříčí, Sextet 6 Tet, kapely Nonsense a Pea-
rlštejn. Program bude ještě doplněn o hosta – kapelu „Hello“ z Pardubic. 

Předpokládaný začátek bude v 15 hodin a konec ve 22 hodin. Koncert 
bude letos zakončen velkolepým ohňostrojem.

Další info najdete na webových stránkách www.muzikantidetem.cz.
Motto zůstává stejné i pro letošní ročník: „Podejte nám pomocnou ruku, 
ať ji společně můžeme podat těm, kteří to opravdu potřebují.“ Děkujeme 
všem!!!                                                                                                 -od-
PROGRAM 15.00 Dětský sbor Harmonie a Sluníčko
  15.30 Pěvecký sbor ZUŠ
  16.30 Orchestr ZUŠ
  17.30 Sextet 6 TET
  18.30 Hello
  19.30 Nonsense – Unplugged
  20.30 Pearlštejn
  22.00 Ohňostroj
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA KINO JUPITER CLUB – KVĚTEN

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Slavnostní zahajovací koncert ve Velkém Meziříčí v sobotu 31. května 
v 19.30, kostel sv. Mikuláše.
Musica Aeterna
Peter Zajíček – umělecký vedoucí
Jiří Antonín Benda: Sinfonie č. 1 D dur 
Anton Zimmermann: Serenata affetuosa pro postní dobu 
Joseph Haydn: Divertimento (kasace) C dur Hob II:17 
300 Kč / 150 Kč
Druhý velkomeziříčský kon cert festivalu C. Moraviae 16. 6., zámek, 
19.30 hodin
Sirkka-Liisa Kaakinen – housle
Zbigniew Pilch – housle, viola d’amore
J. V. Stamic, B. Bohdanowicz, J. B. Kleczyński, F. Janiewicz, J. Ka-
czkowski
140 Kč / 90 Kč

XIII. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst

na téma 

„Stará hudba z Visegrádu“

Programové oddělení JC oznamuje, že poslední šesté představení diva-
delní sezony 2007–2008 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se 
uskuteční ve středu 18. června 2008 v 19 hodin 

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Příběh je zasazen do prostředí amerického Clevelandu 30. let minulého 
století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, 
která má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, 
ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário donutí 
svého nenápadného tajemníka Maxe, přehlíženou „děvečku pro všechno“, 
ale se slibnými pěveckými ambicemi, zastoupit na jevišti indisponovaného 
tenora. A Max, nikým nepoznán, zažívá na jevišti svůj první velký sukces. 
Když se hvězda sama znovu vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje 
vstup na jeviště, je považována za podvodníka…
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
KOPRETINA – centrum pro rodiče s dětmi

Zvířátka taky nekouří!
V sobotu 31. 5. 2008 pojedeme na výlet do ZOO v Jihlavě. 
Autobus odjíždí v 9 hodin od parkoviště supermarketu 
Penny ve Velkém Meziříčí.
Cena za cestu je 90 Kč na sedačku. Přihlaste se co nejdříve
na tel. 777 183 388, 732 126 905 nebo osobně v Kopretině – centru pro 
rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, Vel. Meziříčí do 27. 5. 2008.
Přednáška se koná za podpory MÚ Velkého Meziříčí a kraje Vysočiny 
na podporu kampaně Den bez tabáku.

Středa 21. v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
„Každý někoho potřebuje“
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém fi lmu osudy tří hlavních 
hrdinů – Učitele, Marie a Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá 
velký příběh lásky, přátelství a odpuštění. Každá z postav si s sebou nese 
tajemství, každá touží po lidské blízkosti. Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská, 
L. Šedivý, M. Daniel, T. Voříšková, Z. Kronerová, M. Krobot. Drama 
ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné:70, 72 Kč 126 minut

Filmový klub
Čtvrtek 22. v 19 hodin
ŽELVY MOHOU LÉTAT
V utečeneckém táboře na turecko-rácké hranici, kam se stáhli 
Kurdové z okolních vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu 
konečně objeví Američané. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary pod 
názvem I želvy létají. Režie: Bahman Ghobadi. Film Francie, Íránu. Pů-
vodní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 40, 75 Kč 98 minut

Pátek 23. v 19.30 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Jejich svět je blíž než si myslíte.
Dobrodružný rodinný fantasy fi lm režiséra Marka Waterse vznikl podle 
stejnojmenné pětidílné knižní série, přibližující dětem svět tajemných 
bytostí, jež jsou všude kolem nás. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 95 minut

Úterý 27. v 19.30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Ještě si to užít…
Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika Cartera Cham-
berse se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí 
stejný nemocniční pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají 
přece jen něco společného – touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá 
než je „nasypou do urny“, a poznat, kdo skutečně jsou. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Jupiter clubem Velké Meziříčí
pořádají

spojenou s výstavou dětských prací.
28. května 2008 v 15.30 ve velkém sále Jupiter clubu.

V programu vystoupí zájmové útvary DDM VM: aerobic, country
tance, cvičení na míčích, f létna, džezgymnastika, mažoretky,

dramatický, step aerobic, kytara, line dance, orientální tance.

Na výstavě v předsálí budou prezentovat své výrobky útvary: 
aranžování květin, výtvarný, malí šikulové, malování na hedvábí, 
keramický, mladý novinář, plastikový modelář, papírový modelář, 

malý kutil a prop-club. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

Petr Kolář a Děda Mládek
ve Velkém Meziříčí

Jak už všichni víme, letos slaví naše město 
výročí 600 let od udělení plných městských 
práv. Součástí oslav bude i hudební víkend, 
který proběhne od 30. 5 do 1. 6. A na co se 
během tohoto víkendu můžeme těšit? Pro-
gram začne v pátek 30. 5 ve 20 hodin, kdy 
na náměstí vystoupí Petr Kolář s kapelou. 
Petr Kolář zpíval ve skupinách Precedens 
nebo Arakain, současně ho můžeme vidět 
v několika muzikálech. Nyní jsou to Tři 
Mušketýři. Petr je držitelem několika 
ocenění a interpretem dnes již notoricky 
známých hitů „Ještě, že Tě, lásko, mám“ 
a „Den, kdy se vrátí láska“. Hned po Petrovi 

Kolářovi velkomeziříčské náměstí dostanou do varu Děda Mládek Illegal 
Band. Tato partička, která se proslavila cover verzemi Ivana Mládka, se 
nyní vrací na koncertní podia. Během letošního jara skupina pracovala 
na nové desce, která se co nevidět objeví na pultech obchodů. Nová deska 
ponese jméno „Bobr“. V sobotu se můžete těšit na tradiční soutěž 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně a v neděli 1. 6 na Den dětí proběhne na náměstí 
charitativní kon-
cert Muzikanti 
dětem. Během 
celého víkendu je 
vstup na náměstí 
zdarma, bohaté ob-
čerstvení je zajiště-
no včetně pivního 
stanu s posezením. 
Tímto vás srdečně 
zveme a těšíme se 
na vás.       -pp-

Pátek 27. června 2008, předsálí velkého sálu JC, 17-21 hodin

určeno pro žáky od 12 do 15 let
Vstupné 35 Kč.

Velká regionální expozice, která byla slavnostně pro veřejnost otevře-
na v neděli 11. května, je uspořádána u příležitosti letošních oslav 600. 
výročí získání plných městských práv městu Velké Meziříčí. Prohlédnout 
si ji můžete ve velkomeziříčském zámku. Otevírací doba prohlídky je: 
Květen, říjen: so, ne, svátky od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Út–pá jen 
objednané skupiny, min. 15 osob.

Červen až srpen: út–ne od 9 do 12, od 13 do 17 hodin.
Září: út–ne od 9 do 12, od 13 do16 hodin.
Nová regionální expozice je součástí prohlídkové trasy B (celé horní 

patro, bez zámeckých expozic). Cena vstupného činí: plné 30 Kč, snížené 
(studenti, žáci do 15 let) 15 Kč, senioři 20 Kč.                                  -ivh-

Nová regionální expozice 
byla otevřena na zámku

Snímek zachycuje ševcovskou dílu z první poloviny 20. století, kterou si ná-
vštěvníci mohou prohlédnout v jednom z výstavních sálů.   Foto: Iva Horká

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
Autorské Invenční Divadlo Studentů

vás srdečně zve na

PROMARNĚNÉ PROROCTVÍ
aneb

OŠEMETNÉ HRÁTKY LÁSKY
Vymyslili, nacvičili a předvedou:

Kája Čechová, Pavel Hladík, David Hořínek, Anička Hrubanová, 
Jiřka Jančíková, Ráďa Kamenská, Pája Maloušek, Bára Najmanová,
Nikola Rapušáková, Jana Sklenářová, Vít Slabý, Radim Svoboda, 

Pája Šoukalová, Adam Titz,
pod ochranou principálky-animátorky Jiřiny Kácalové,

za technické spolupráce Jiřího Kubiše.
Kdy: 3. června 2008 v 19 hodin      Kde: Malá scéna Jupiter clubu

Vstupné dobrovolné.

Pátek 23. května 2008 v 19 hodin

The Rangers teamThe Rangers team
Striptýzová show

s krásnými kostýmy, skvělou choreografi í pouze pro dámy!!!

Takže drahé polovičky nechte doma a pojďte si užít.

Stolová úprava!

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572

nebo programové oddělení JC.

Den matek
Tento svátek maminek se slavil v Československu od roku 1927, a to 

každou druhou neděli v květnu. Symbolem tohoto svátku je rozkvetlá 
jabloňová větvička. V naší obci Vídni nám všem maminkám a babičkám 
připravil Občanský výbor pěkné odpoledne 11. května v kulturním domě. 
Mládež v kroji vítala ženy s kytičkou a přáním k svátku. Starosta obce 
srdečně ženy přivítal a všem maminkám poděkoval za péči a trpělivost při 
výchově dětí. U pěkně prostřených stolů jsme sledovaly pásmo písniček, 
básní, tanečků, hudby a cvičení dětí z místní mateřské školy a mladých 
hasičů. K dobré pohodě a zábavě zazpívali Zdeněk Rozmarin a Milada 
Vondráková. Bylo nám připraveno pohoštění a dobrá nálada ovládla 
zaplněný kulturák. Za krásně prožité odpoledne a za to, že se ve Vídni 
na ženy nezapomíná, za všechny děkuji Obecnímu úřadu a Občanskému 
výboru.                              Text a foto Jiřina Šťastová, kronikářka obce

Májová taneční zábava 
v Dolních Heřmanicích.

Sobota 31. 5. 2008, výletiště.

Srdečně zvou hasiči.

Sobota 31. května – Náměstí – 14.30 hodin; vstup volný 

Tradiční soutěž 4 měst se uskuteční již po šestnácté. Pod přímým vede-
ním starostů jednotlivých měst se návštěvníkům představí soutěžní týmy 
z Velké Bíteše, Křižanova, Velkého Meziříčí a Měřína. V patnáctileté 
historii si nejlépe vedlo Velké Meziříčí, které vyhrálo celkem 6 ročníků. 
Mimochodem první i ten prozatím poslední, patnáctý, který se uskutečnil 
na koupališti. Na paty mu se čtyřmi výhrami šlapou Měřín a Křižanov. 
Soutěžní týmy jsou smíšené, soutěží vždy dva muži a dvě ženy. Barvy 
vítěze posledního ročníku bude dle starosty Františka Bradáče hájit tým 
složený ze zaměstnanců radnice. O své první vítězství v tradiční soutěži 
budou jistě usilovat zástupci Velké Bíteše, která spolu s Velkým Mezi-
říčím oslavuje 600 let udělení plných městských práv. Pro návštěvníky 
je na sobotní odpoledne kromě soutěžních klání připraven i další bohatý 
doprovodný program, který se odehraje v historickém duchu.

PROGRAM:
• šermířská vystoupení skupiny Konfanon
• střelba z luku a kuše
• peškový turnaj
• ukázky dobových zbraní a zbroje
• historická hudba Weytora
• soutěžní discipliny 16. ročníku 4 klíče k velkomeziříčské bráně
• divácká soutěž
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ

Výstava potrvá do 22. 5. 2008 
ve výstavní síni městské knihovny.       -zus-

24. 5. Nové Syrovice
30. 5. Třebíč – Karlovo náměs-
tí – Pivní slavnosti – 17 hodin.
31. 5. Vranovská přehrada 
– Oslnovice – Panel Chmel-
nice 

25. 5. Borovník
31. 5. Řečice
7. 6. Kochánov
21. 6. Radňoves

Info: www.renons.cz

Městská knihovna Velké Meziříčí 
pořádá od 5. do 30. května 2008 kvíz nejen pro zamilované pod názvem 

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Základní škola Oslavická Velké Meziříčí ve spolupráci
s Městem Velké Meziříčí, Muzeem Velké Meziříčí
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí

vás zve v rámci oslav 

600. výročí udělení plných městských práv

na výstavu
fotosoutěže

JAKOU

BARVU

MÁ

NAŠE

MĚSTO?

V Galerii 
synagoga 
do 8. června 
2008. 

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 420/13,
Město Velké Meziříčí, Městská knihovna Velké Meziříčí,
Muzeum Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
vás zvou na
výstavu vybraných výtvarných prací ze soutěže

II.

Tváře města

Hledání cest 

Meziříčské 
mosty
Výstava potrvá do 
25. května 2008, 
výstavní síň Jupi-
ter clubu 
(otevřeno Po–Pá 
8.00–16.00, Ne 
14.00–16.00)

Kvíz je určen pro čtenářky a čtenáře dospělého oddělení. Má dva 
oddíly po pěti otázkách. V první části určíte, která ze tří ukázek poezie 
přísluší k určenému spisovateli. V druhé zase přiřadíte k názvu románu 
správného autora ze tří možných. Cenou pro výherce bude čokoládo-
vé pokušení… Pro naše čtenáře bude vyluštění kvízu jistě hračka!

Těšíme se na vás!                                                                                     -sum-

Dnes, 21. května 2008, uplynulo dlouhých 18 let, 
kdy nás navždy opustil náš milý tatínek, pan 

Bedřich Vejmola 
z Měřína. 

Stále vzpomínají dcera Jiřina a syn Milan s rodinami. 

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene.

Dne 23. května uplyne deset smut-
ných let od smrti našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana 

Ladislava Brodského 
z Hrbova. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte, prosím, s námi. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami. 

V sobotu 24. května 2008 to bu-
dou tři roky, kdy jsme se museli 
navždy rozloučit s naším drahým 
manželem, tatínkem a dědečkem, 
panem 

Bohumírem Koudelou 
ze Lhotek.

Chybíš nám a my nikdy nezapo-
meneme. 

S láskou manželka, synové 
a dcera s rodinami

Dne 26. května 2008 vzpomeneme 
25. výročí úmrtí pana 

Františka Požára 
z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Rodina

Zubní pohotovost
24. 5. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
25. 5. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy 
– rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka el. energie dne:

22. 5. 2008 od 7.30 do 14.30 
v obci Velké Meziříčí

Vypnutá oblast: odběratelská tra-
fostanice Velké Meziříčí Obnova (č. 
201014), odběratelská trafostanice 
Velké Meziříčí BILLA (č. 201319), 

Hornoměstská – č. p. 348, 361, 363, 
395 a bytovky naproti Lacrumu, 
Jihlavská (od Lacrumu po křiž. 
s Na Pískách), Strmá, Zahradní 
(mezi Novou Říší a Uhřínovskou), 
Nová Říše (od Zahradní po Polní), 
Hliniště, Na Pískách, Uhřínovská 
(od křiž. s Jihlavskou po Zahrad-
ní), Fr. Stránecké (od Uhřínovské 
po křiž. s Na Pískách)

Děkujeme za pochopení.  -E.ON-

Darování pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr darování části pozemku parc. 

č. 882/12 – oddělený parc. č. 882/27 o výměře 5 m2, parc. č. 882/23 
o výměře 20 m2, parc. č. 46 – oddělený parc. č. 46/2 o výměře 11 m2, 
díl „i“ o výměře 4 m2, díl „h“ o výměře 9 m2, PK parc. č. 46 díl „g“ o vý-
měře 97 m2, parc. č. 48/1 oddělený parc. č. 48/15 o výměře 87 m2, k. ú. 
Mostiště, za účelem přemostění místního potoka, úprava komunikace, 
které jsou v souladu se záměrem města.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 14. 5. 2008              Ing. František Bradáč, starosta města

Výpůjčka pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemku parc. 

č. st. 61 o výměře 17 m2, části pozemku PK parc. č. 46 o výměře. 47 m2, 
části pozemku parc. č. 48/1 o výměře 22 m2, části pozemku parc. č. 46 
o výměře 60 m2 k. ú. Mostiště za účelem dočasného uložení stavebního 
materiálu při rekonstrukci vozovky.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 14. 5. 2008              Ing. František Bradáč, starosta města

Termíny talentových zkoušek do Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí

Hudební a výtvarný obor – 26. 5.–29. 5. od 14.00 do 17.00
Literárně dramatický obor – 27. 5. od 16.30 do 18.00
Taneční obor – 23. 5. od 15.30 do 17.00.                                           -mk-

Gymnázium Velké Meziříčí a Pedagogické centrum Vysočina pořádají 
ve středu 21. května 2007 ve 14 hodin v učebně ZSV gymnázia přednášku
RNDr. Petra Vrány a Mgr. Richarda Smutného z Gymnázia Velké Meziříčí

Český učitelský týden v CERN
CERN, evropská laboratoř pro částicovou fyziku, nabídla svým členským 
zemím uspořádání týdenních vzdělávacích programů pro jejich učitele.   

RNDr. Aleš Trojánek, ředitel gymnázia

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Městské kulturní středisko v Třebíči srdečně zve na
exhibiční fotbalovou show

AMFORA KLUB PRAHA
versus
STARÁ GARDA TŘEBÍČ
Neděle 8.června 2008 v 10.30 hodin – stadion TJ Spartak 
(ul. manž. Curieových
Předprodej vstupenek: Národní dům, Karlovo nám. 47, Třebíč – tel. 
568 610 013
Infocentrum Malovaný dům, Karlovo nám. 53 – tel. 568 610 021, 
e-mail: Inko@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 6.)
Koupím 
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí, nabídněte. Tel.: 777 026 699.
■ Koupím rodinný dům ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 2+kk nebo vymě-
ním byt 3+1kk za 2+1kk ve VM. 
Tel.: 731 074 097.
■ Ve VM koupím RD nebo poze-
mek na stavbu RD. Tel.: 608 550 196.
■ Prodám byt 3+1 v os. vlast. ve 
Vel. Meziříčí. Tel.: 777 170 765.
■ Koupím RD i levnější na opravy 
nebo ihned k bydlení, příp. stavební 
pozemek, cenu respektuji, bez RK. 
Tel.: 728 140 655.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím byt 2+1, 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.

■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 
777 628 982.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 3+1 ve Strá-
necké Zhoři za 130 tis. Telefon: 
720 352 999.
■ Prodáme podsklepený rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí, na ulici 
Vrchovecká 196/30 (naproti zimní-
mu stadionu), 10 minut do centra. 
Cena dohodou. Tel.: 605 803 102.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy. Tel.: 777 587 965.
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 776 190 000.
■ Pronajmu byt 2+1. Tel.: 
606 956 035.
■ Pronajmu garáž na ul. Druž-
stevní. Odpovědi do red. na Zn. 
tel. v redakci. 
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3kk nový. Tel.: 
776 689 095. Volat po 18 hodině.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 607 758 215 po 17 h.
■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km od 
Velké Bíteše. Tel.: 737 825 888.
Různé
■ Hledám brigádu na víken-
dy, jakoukoli, muž 32 let. Tel.: 
723 677 299.
Daruji
■ Za odvoz akumulační kamna. 
Tel.: 732 370 725.

V minulém čísle jsme vám 
představili první soutěžní obrázek 
a dnes přicházíme s dalším. Slíbili 
jsme vám další maskaron. Poznáte, 
na kterém domě se nachází?

Znáte správnou odpověď? Ano? 
Tak to je skvělé! Příště vám nabíd-
neme další obrázek. Další maska-
ron. Slibujeme, že už poslední, 
poté se budeme věnovat dalším 
architektonickým detailům, které 
najdete ve Velkém Meziříčí. Jen 
připomínáme – odpovědi zasílejte 
všechny najednou až po skončení 
soutěže. Kontakty najdete na našich 
stánkách www.muzeumvm.cz. 
Tamtéž se dozvíte další informace 
o soutěži.                   Muzeum VM

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Setkání rodáků 24. května 2008
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 

našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1958. Srdečně jsou 
zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem městě 
a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí. Prosíme příbuzné a zná-
me o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, kteří žijí mimo naše město 
a spádové obce. Adresy sdělte laskavě na matriku nebo podatelnu městské-
ho úřadu co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.                                    -mat-

TJ Sokol Tasov pořádá v sobotu 31. května 2008 
již 8. ročník 

TASOVSKÉHO VEJŠLAPU.
Prezentace: od 7 do 10 hodin sokolovna v Tasově
Trasy: 10 km, 20 km, 50 km a 100 km 
Startovné: děti do 15 let  10 Kč, dospělí 30 Kč
Více na www.sokoltasov.cz
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HÁZENÁ

BENFIKA

Sport též str. 7.

FOTBAL – DIVIZE

MSD sk. D
Havl. Brod – FC VM A 2:1 (2:0)
Branky: Provazník 2 (33., 40.) – 
Kratochvíl (45.). Rozhodčí: Beneš, 
Vostřejš, Vodák, DS Spišiak, ž. k. 
2:2, bez č. k. Diváků 150. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Ga-
lia, Průša, J. Krejčí – Kratochvíl, 
Hort, Němec (72. P. Krejčí), T. Dvo-
řák (80. P. Mucha), Loup – Staněk. 
Na nerovném, drnovitém povrchu 
hned v úvodních minutách musel 
dvakrát zasahovat Invald. Přesto 
byli hosté aktivnější, dostávali se 
častěji k šestnáctce soupeře, ale do 
vápna míč dostávali sporadicky. 
Až na konci první čtvrthodiny po 
Loupově pasu utekl po pravé straně 
Hort, prošel až do výhodné střelec-
ké pozice, jenže Adamce v brance 
Slovanu neprostřelil. Brod odpově-
děl vzápětí akcí zakončenou stře-
lou ke vzdálenější tyči, naštěstí pro 
Velmez končící v zámezí. Na konci 
první půlhodiny podržel svůj tým 
Invald, když zlikvidoval samostat-
ný nájezd jednoho z útočných hrotů 
protivníka. Krátce nato si vzal slovo 
L. Němec, prošel středem k vápnu 
a jeho příhru vrátil Loup do šest-
náctky k nabíhajícímu Staňkovi. 
Kanonýr Velmezu jej však bez pří-
pravy mířil těsně nad. Pak už ale 
přišly důležité momenty domácí-
ho celku. Nejprve dostal ze středu 
hřiště vysoký míč mezi stopery 
Provazník a vybíhající Invald si 

stačil na míč jen sáhnout. O sedm 
minut později kopali domácí roh, 
hosté trestuhodně už podruhé ne-
chali vzadu volného hráče a volný 
Provazník jeho přesný centr pro-
měnil v gólovou pojistku. Naději 
vykřesal pro Meziříčské Krato-
chvíl, když přetažený centr Lou-
pa vrátil do vápna Hort a forward 
Velmezu nedal gólmanovi Brodu 
žádnou šanci. Ve druhém dějství 
se viditelná snaha Meziříčí srov-
nat skóre utápěla v nepřesnostech 
a zbytečných ztrátách míče v situ-
acích, kdy měl Velmez nakročeno 
do přečíslení, nebo rychlého výpa-
du po stranách. Přesto se nakonec 
v gólových pozicích ocitli Němec 
a Hort, ale bez potřebného efektu. 
Naopak, z rychlých kontrů mohli 
Brodští nejméně ve třech případech 
svůj hubený náskok pojistit.   -ber-
Příští utkání v neděli 25. 5., 
v 10.15 muži A doma s Konicemi.
   1. Blansko 26 16 4    6 52: 31 52
   2. Hulín 26 14 7    5 50: 30 49
   3. Žďár n. Sáz. 26 14 7    5 57: 39 49
   4. Líšeň 26 12 5    9 43: 31 41
   5. Velké Meziříčí 26 12 5    9 38: 39 41

   6. Protivanov 26 12 4 10 40: 32 40
   7. Konice 26 12 3 11 44: 35 39
   8. Vyškov 25 10 7    8 35: 25 37
   9. Vikt. Otrokovice 26 11 4 11 47: 41 37
10. Třebíč 26    9 7 10 38: 37 34
11. Rousínov 26    9 7 10 33: 41 34
12. Rájec-Jestřebí 26    7 7 12 30: 37 28
13. Boskovice 26    8 4 14 39: 54 28
14. Židenice 26    5 9 12 26: 43 24
15. Havl. Brod 26    6 6 14 33: 53 24
16. Hrušovany 25    4 6 15 28: 65 18

12. oddíl prof. Bedřicha Krejčího pořádá již 9. ročník 

CYKLISTICKÉHO ZÁVODU
aneb MEMORIAL prof. B. Krejčího

V sobotu 24. 5. v 9.00, SRAZ na parkovišti před diskontem PLUS. 
Rychlostní a dovednostní závody pro kluky a holky do 16 let 

o hodnotné ceny.
Startovné 10 Kč, cyklistická přilba není podmínkou.

Pro doprovod je připravený závod VETERÁNŮ.
V případě vytrvalého nepříznivého počasí je závod ODLOŽEN!!!

Kontaktujtní osoba (Petr Šéfa Marek) tel. 608 319 928.

FC Náměšť nad Oslavou – FC 
VM B 1:2 (0:0)
Branky: 50. Franěk – 70. a 90. Kru-
žík. Sestava hostí: Kučera – Invald 
D. (58. Souček), Kružík, Střecha 
Lad., Halámek – Jedlička, Ambrož, 
Smejkal, Kafka – Trnka (68. Jaša), 
Pokorný J. (84. Dufek). Rozhodčí: 
Sýkora – Šťastný, Zadina
Během první patnáctiminutovky 
pronikl třikrát do velkého čtverce 
domácích po křídle Kafka, ale prv-
ní i třetí příležitost skončila příhrou 
pod sebe, při které jeho spoluhrá-
čům chyběly k dorážce do prázdné 
branky decimetry spolu s trochou 
důrazu a druhý pokus byl zlikvido-
ván brankářem Kouklíkem. Hra se 
postupně vyrovnávala, ale ze vcel-
ku dynamické kopané, kterou ka-
zily nepřesnosti na obou stranách, 
rezultovala těsně před přestávkou 
jen stoprocentní šance domácích, 
při které po centru Laštovičky pá-
lil Franěk do boční sítě. Do vedení 
však šli až po přestávce stejně domá-
cí, když Kučeru po rohovém kopu 
přehodil hlavou z hranice „šestnáct-
ky“ obloučkem špatně střežený Fra-
něk. Pro Benfi ku byla inkasovaná 
branka naštěstí jednoznačným sig-
nálem, aby se probudila. Náš celek 
zpřesnil kombinaci, snažil se hrát 
po zemi a domácí brzy nevěděli, kde 
jim hlava stojí. Vyrovnání nakonec 
přišlo z trestného kopu, když uni-
kajícího J. Pokorného „uspali“ do-
mácí obránci těsně před šestnáct-
kou a následný trestný kop zatočil 
Kružík nádherně za bližší tyč. I ve 
zbytku druhé půle si naše rezerva 
udržovala převahu a rejdila kolem 
velkého čtverce Náměště, naši hrá-

či však zakončovali mimo tři tyče. 
Oživením byli postupně střídající 
Jaša i Dufek, jejichž rychlost pů-
sobila unaveným domácím bekům 
znatelné obtíže, druhý jmenovaný 
se nedlouho po svém příchodu na 
hřiště ocitl ve vyložené příležitosti, 
zalekl se však koncovky, volil při-
hrávku a naše radost se nekonala. 
Počkali jsme si na ni až do devadesá-
té minuty, když si prvně jmenovaný 
tj. Jaša vynutil po jednom ze svých 
rtuťovitých průniků již několikátou 
standardku a hrdina dne Kružík po-
slal gólmanu Kouklíkovi tentokrát 
na zadní tyč od postranní čáry další 
pro něj nechytatelnou navštívenku. 
V nastaveném čase pak realizovalo 
naše duo střídajících hráčů ještě je-
den torpédovitý průnik do již ote-
vřené náměšťské obrany, tam se po 
přihrávce Dufka proti jedinému do-
mácímu obránci a gólmanu Kouk-
líkovi zalekl Jaša koncovky, vybídl 
ke střele do prázdné branky s nimi 
sprintujícího Smejkala a mával se 
zřejmě po zásluze ofsajd. Domácí se 
v nastavené čtyřminutovce nezmoh-
li ani na náznak závěrečného nápo-
ru, skóre se již neměnilo a na po-
slední chvíli urvané tři body odjely 
šťastně do Velkého Meziříčí.    -kre-
Příští utkání v neděli 25. 5., v 16.30 
Benfika doma s Bohdalovem.
   1. Jaroměřice n. R. 21 18 2    1 43: 15 56
   2. Nová Ves 21 11 7    3 44: 25 40
   3. Rantířov 21 11 4    6 42: 28 37
   4. V. Meziřičí B 21 10 5    6 26: 17 35
   5. Stará Říše 21    9 3    9 27: 27 30
   6. Přibyslavice 21    7 7    7 33: 33 28
   7. Náměšť n. O. 21    9 1 11 33: 38 28
   8. Kouty 21    7 4 10 25: 29 25
   9. Šebkovice 21    6 6    9 25: 37 24
10. Čáslavice-Sádek 21    7 3 11 20: 34 24
11. Třešť 21    6 5 10 35: 34 23
12. Stonařov 21    5 5 11 33: 38 20
13. Bohdalov 21    5 5 11 30: 46 20
14. Rozsochy 21    4 7 10 23: 38 19

Vítězné loučení s ligovou sezonou 
pro muže, dorostence a dorosten-
ky. Jediný domácí tým žen neu-
spěl v prvoligové derniéře. Bodo-
vě se dařilo i divizním žákovským 
celkům.

I. liga ženy 
Sokol VM – TJ Sokol Poruba 
29:31 (16:14)
Loučení s prvoligovou scénou zača-
ly lépe domácí hráčky, které dobrou 
obranou a efektivní střelbou spo-
jek měly brankově navrch (3:1, 7:
4, 10:7). Aktuálně druhý celek ta-
bulky zpřesnil útočnou fázi, začal 
více kombinovat (11:12). Bojovný 
výkon vrátil vedení na naši stranu 
a do poločasové pauzy odcházely 
domácí hráčky s nadějným násko-
kem. Po změně stran se dařilo udr-
žovat vedení, a to díky obětavému 
výkonu v obraně, za níž se dařilo 
brankářce Janě Lavické, střelecky 
držela prapor domácích barev ze-
jména Jarmila Hrůzová (18:16, 
21:19). Několik nepochopitelných 
zkratů v útočné fázi pak nahrálo 
na obrat soupeři a skóre se měnilo 
v jeho prospěch (21:23). Od druhé 
poloviny poločasu již měl vyrov-
nanější kádr Ostravských opticky 
navrch. Poslední šanci na vítězné 
loučení měly naše hráčky za stavu 
27:27, kdy soupeř nezvykle často 
chyboval v rozehrávce. Zahození 
výborných brankových příležitostí 
a opětovné hrubky na naší straně, 
však udržely ambiciózní tým sou-
peře na vítězné vlně a zajistily mu 
tak konečnou druhou příčku, zaru-
čující barážový souboj o extraligu. 
7 m – hody 6/5:7/7, vyloučení 5:5, 
rozhodčí Novotný J., Petruška T., 
delegát Staněk A.
Hrály: Lavická, Panáková – Hrů-
zová (10), Plachetská (6/5), Hublo-
vá (5), Vidláková R. (5), Chlubnová 
(1), Kňourková E. (1), Svobodová 
J. (1), Fischerová. Trenér ing. Tva-
růžek.

II. liga muži
Sokol VM – Tatran Bohunice 
32:27 (16:12)
Souboj o šestou příčku tabulky za-
hájili domácí hráči náporem. Těžili 
z dobře organizované obrany a ná-
paditých útočných akcí (4:1, 7:3). 
Zkušený tým soupeře dokázal po-
trestat chyby v domácí defenzívě 
a dostal se až na dostřel (10:9). Zá-
věrečnou fázi prvního dějství hodně 
tvrdého souboje zvládli naši hráči 
na výbornou, když sérií čtyř bra-
nek odskočili na poločasový rozdíl. 
Po změně stran se hra oboustranně 
zklidnila. Oba soupeři se více věno-
vali hře a vzácně vyrovnaný souboj 
směřoval k dramatickému rozuzlení 
(21:19, 24:23, 27:25). Úmorné ved-
ro bralo hráčům hodně sil, navrch 
měly výkony obou brankářů. Do-
mácí kolektiv dokázal efektivněji 
rozložit síly a závěrečné fázi jeho 
herní projev gradoval. Šňůrou tří-
branek dokázal zasadit soupeři 
rozhodující úder (56. min. 30:25) 
a taktickou hrou pak držel bohu-
nické v uctivé vzdálenosti. Střelec-
ky se dařilo Tomáši Chlubnovi. 7 m 
– hody 2/2:4/3, vyloučení 2:5.
Hráli: Stoklasa, Kotík-Chlubna (9), 
Živčic (6), Fischer (5), Raus (4), Ne-
cid (3), Šidlo (2/2), Kaštan J. (1), 
Kříbala Pa. (1), Konečný (1), Kří-
bala Ma., Večeřa, Kaštan P. Trenéři 
Raus, Vaverka.

Pozvánka do haly za Světlou: 
neděle 25. května
9.00–16.00 divizní turnaj mladších 
žákyň – Pardubice A, B, Ledeč nad 
Sázavou A, B, Havlíčkův Brod.

Tabulka 
II. liga muži

   1. HC Gumárny Zubří SCM 21 18 0    3 750 : 535 36

   2. SHC Maloměřice 21 17 1    3 651 : 498 35

   3. TJ Sokol Nové Veselí 21 14 1    6 688 : 564 29

   4. HC Zlín 21 14 1    6 581 : 496 29

   5. HK Ivančice 21 14 1    6 686 : 635 29

   6. Sokol Velké Meziříčí 21 11 0 10 581 : 604 22

   7. TJ Tatran Bohunice 21    9 2 10 603 : 586 20

   8. TJ Sokol Telnice 21    9 0 12 564 : 657 18

   9. SK HC Tišnov 21    5 2 14 584 : 650 12

10. Sokol Dolní Cerekev 21    5 1 15 509 : 647 11

11. TJ Sokol Juliánov 21    3 3 15 517 : 634    9

12. SK Kuřim 21    1 0 20 484   : 692    2

Slavia je po dvanácti letech mistrem 
ligy! V sobotním utkání v praž-
ském Edenu, které sledovalo více 
než dvacet tisíc diváků, slávisté re-
mizovali s Jabloncem 2:2 a získali 
kýžený bod. V barvách Slavie hraje 
od loňského podzimu také odchova-
nec velkomeziříčského FC, jedena-
dvacetiletý Theodor Gebre Selassie 
z Velkého Meziříčí. Ten sice v důle-
žitém utkání o titul nenastoupil, ale 
za Slavii odehrál již devět zápasů na 
postu záložníka.
Jak prožíváš zisk mistrovského 
titulu?
Pocity mám samozřejmě úžasné! 
Nedokážu to zatím k něčemu při-
rovnat…
Odehrál jsi dosud za Slavii devět 
zápasů. Který byl pro tebe nej-
důležitější?
Tak asi nevyberu jeden zápas. Pro 
mě bylo důležité každé utkání, tak 
jako pro celý tým.
Kdo tě k fotbalu přivedl a lákal 
tě někdy jiný sport?
Celkově mě baví všechny míčo-
vé sporty, ale samozřejmě fotbal 
z nich nejvíce. Fotbal jsem začal 
hrát, protože do něj chodilo pár 
mých dobrých přátel, a tak mě tam 
rodiče přihlásili. 
O jaké sportovní kariéře jsi snil, 
když jsi ještě hrával na Tržišti?
Já jsem nikdy na snění moc nebyl. 
Ale samozřejmě, že jsem si přál jed-
nou hrát s těmi nejlepšími.
Měl jsi nějaký fotbalový vzor?
Žádný konkrétní vzor jsem neměl. 
Z týmů jsem fandil těm, kteří podle 
mě hráli pěkný fotbal.
Jak vypadá běžný pracovní den 
ve Slavii?

Za mistra fotbalové ligy hraje velkomeziříčský odchovanec
Obvykle něco po deváté hodině 
ranní přijdu do kabiny, od desáté 
začíná trénink. Poté jdu s několika 
spoluhráči na oběd. Posedíme chví-

li u dezertu a jdeme zpět do kabiny 
na druhý trénink. 
Trénuješ některé fotbalové prvky 
i nad rámec ofi ciálního tréninku, 
a které?
Pokud cítím, že mám ještě dost síly, 
tak si obvykle ještě hraju s balonem, 
dávám přihrávky i střelbu či někdy 

HANDICAP SPORT CLUB

V sobotu 17. května 2008 se kona-
la Mezinárodní jarní atletika, kte-
ré se účastnili i sportovci Handi-
cap Sport Clubu Velkého Meziříčí. 
Akce proběhla na atletickém stadi-
onu Pod Palackého vrchem v areá-
lu VÚT. Pořadatelem byl Sportovní 
klub Kociánka Brno.
Jako první vstoupil do soutěže Jiří 
Skryja ve vrhu koulí, který poprvé 
soutěžil mezi muži, a to s náčiním 
o váze 5 kg. I když nepostoupil do 
užšího fi nále, tak výkonem 4,98 m, 
podal skvělý výkon a příslib do dal-
ších vrhačských soutěží. Poprvé se 
v soutěži hodu diskem předvedla 
i Michaela Charvátová, a to výko-
nem 11,15 m. Tento výkon je přísli-
bem v její nové disciplíně. Ve vrhu 
koulí se nepřiblížila svému maximu 
a výkon 5,04 m byl jejím průměr-
ným. Mezi sprintery na 100 m vo-
zíčkářů se objevil po delší přestávce 
náš Jan Coufal a od startu nenechal 
nikoho na pochybách, kdo si z této 
disciplíny odveze první místo a zla-
tou medaili za čas 00:27:87 s.

Disciplínu hod oštěpem a diskem 
vozíčkářů ovládli sportovci z Vel-
kého Meziříčí. Hod diskem výko-
nem 12,84 m vyhrál Bohumír Dvo-
řák, na 3. místě ho na stupních ví-
tězů následoval s výkonem 12,89 m 
Petr Gottlieb. V hodu oštěpem zví-
tězil s výkonem 10,04 m Bohumír 
Dvořák a třetí místo si odvezl 
z Brna Jan Coufal za hod dlouhý 
11,73 m.
U handicapovaných sportovců se 
výkony v metrech přepočítávají na 
body podle stupně postižení, a tak 
o stupních vítězů rozhodují body. Je 
škoda, že se této akce s mezinárod-
ní účasti nezúčastnili všichni vel-
komeziříčští atleti z důvodu nemoci 
či právě probíhajících maturitních 
zkoušek. Do MČR 22. června v Bí-
lině je ještě co vylepšovat a pod ve-
dením nového trenéra p. Kučery si 
ze soutěží budou odvážet ještě více 
medailí a skvělých výkonů.    -char-

Uprostřed vítěz B. Dvořák napravo třetí P. Gottlieb v hodu diskem.
Foto: -char-

před tréninkem hrajeme s klukama 
nohejbal.
Jak probíhá regenerace po utkání?
Pokud odehraji větší část utkání, tak 

další den 
dopoledne 
následu-
je výklus. 
Potom re-
generace 
v sauně, 
ve vířivce 
a při ma-
sáži, což 
absolvu-
ji i po tré-
ninku.
Stíháš při 
tom fot-
balovém 
zápřahu 
ještě ško-
lu (pla-
t í fakul-
ta tělesné 
kultury 
v Olo-
mouci)?
Bohužel, 
školu jsem 
musel pře-
rušit, pro-
tože do 
Olomouce 
je to pře-

ce jen daleko. Ale určitě až budu 
s Prahou více sžitý, tak bych tu rád 
zkusil minimálně jazyky.
Ve Velkém Meziříčí jsi hrál 
obránce, v Jihlavě na postu zá-
ložníka, nechtěl bys zkusit ve 
Slavii útočníka?
Post útočníka mě nijak extra nelá-

ká, i když jsou obvykle nejvíc osla-
vováni. Ale jsem raději stále ve hře 
a nevadí mi občas si zabránit, když 
si potom můžu zaútočit.
Je pro řadového fotbalistu důleži-
tější vztah k trenérovi nebo k ma-
jiteli klubu?
Já myslím, že určitě k trenérovi.
Jak hodnotíš výkony rozhodčích 
v našem fotbale?
Jsou to taky jen lidé. I když teď po-
slední dobou více chybující.
Jaký je rozdíl ve vztahu k alkoho-
lu například po vítězných zápa-
sech ve výkonnostním a vrcholo-
vém fotbale?
To teda moc nevím. Já si po zápa-
se nikdy alkohol nedával. A jinak 
alkohol v sezoně vůbec nepřipadá 
v úvahu.
Ve kterém světovém klubu nebo 
které lize bys v budoucnu rád hrál?
Momentálně se mi nejvíce líbí hra 
Arsenalu. Jinak jako každý fotbalis-
ta v anglické či španělské lize.
Znáš hmotnost fotbalového míče 
a rozměry branky?
Hm neznám, a omlouvám se, že 
jsem se předem nepřipravil. Ale 
dokázal bych to honem rychle vy-
hledat na internetu.
Co bys vzkázal mladým fotbalis-
tům z Velkého Meziříčí?
Tak snad – aby pořádně trénova-
li a hlavně, aby je to bavilo. Co 
bude dál, uvidí. Také jsem nevě-
děl, co bude.
Mají šanci dostat se do vysněného 
klubu bez známostí a kontaktů?
Myslím, že snad ano. Doufám, že to 
v České republice není s tím fotba-
lem a jeho zákulisím tak špatné.

Martina Strnadová

Foto: archiv Theodor Gebre Selassie


