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LETNÍ AKČNÍ CENY PANASONIC
PANASONIC TX-L32C10ES, LCD, 82 cm 13.990 11.790
PANASONIC TX-P37X10Y, PLAZMA, 94 cm 17.990 15.990
PANASONIC TX-P42X10Y, PLAZMA, 107 cm 19.990 17.990
Skladem cca 25 typů LCD+plazma TV

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských 
programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Očko, STV, Prima, Barandov

Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Hudba
Koncert skupiny 
Geneze
27. 8. 2009 v 19 hodin
Nádvoří velkomeziříčského 
zámku

Latinskoamerický 
večer
29. 8. 2009 od 20 hodin
Fajtův kopec (před skibarem), 
Velké Meziříčí

Podvečer 
s country 
skupinou Stetson
30. 8. 2009 zhruba od 16 hodin
Nádvoří kina Jupiter, Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí

Výstavy
Volání lesa
Fotografi e nejen lesní zvěře 
od Antonína Havláta – do 
27. září 2009
Jupiter club, Náměstí, Velké 
Meziříčí
Bylo nebylo aneb Jak Me-
ziříčí manévry hostilo – do 
28. září 2009
Galerie Synagoga, Novosady, 
Velké Meziříčí

(Více informací o kulturních 
akcích najdete na stranách 
7, 8 a 9.)

Bude uzavřeno 
náměstí – 4. 
a 5. 9. 2009
Již 17. ročník soutěžního klá-
ní zástupců čtyř měst a oslavy 
stého výročí konání císařských 
manévrů u Velkého Meziříčí 
budou důvodem uzavírky vel-
komeziříčského náměstí. To 
bude uzavřeno od 4. 9. 2009 
od 17 hodin do 5. 9. 2009 do 24 
hodin z důvodu výstavby pó-
dia a přípravy na soutěž 4 klí-
če a 5. 9. také přilehlých ulic 
z důvodu konání historického 
průvodu a z důvodu akcí spoje-
ných s výročím manévrů.

Dnes rozšířené 
vydání

Příští 
Velkomeziříčsko 
vychází 2. 9. 2009
Od tohoto data potom opět 
každou středu (vyjma 28. říj-
na, kdy je státní svátek a týde-
ník VMsko nevychází).

Čtyř iačtyř icetiletý americký 
astronaut Andrew Jay Feustel 
zavítal během svojí návštěvy Česka 
také do Velké Bíteše. Tam besedo-
val s dětmi z tamní psychiatrické 
léčebny, které mohou za vskutku 
výjimečné a bezpochyby historické 
setkání poděkovat řediteli Modrých 
dnů Tomáši Forýtk ovi a jeho tý-
mu. Jediná návštěva na Vysočině 
vznikla díky projektu pomoci Děti 
Modrých dnů EXTRA. Jeho cílem 
je umožnit sociálně znevýhodně-
ným dětem a jejich vychovatelům 
okusit nevšední zážitky za pomoci 
světově uznávaných kapacit, které 
jim díky výjimečným zkušenostem 
pomohou posunout osobní hranice 
a umožnit tak vnímat svět jako 
volný prostor k uskutečnění snů 
a tužeb.

Andrew J. Feustel společně s dal-
šími šesti astronauty odstartoval na 
palubě raketoplánu Atlantis STS-
125 do vesmíru 11. května 2009. 
Ofi ciálně se stal 494. člověkem na 
oběžné dráze. Během kosmického 
letu uskutečnil tř i výstupy do 
otevřeného prostoru ve skafandru 
v celkové délce trvání 20 hodin a 58 
minut. Celý let pak trval 12 dní 21 
hodin 37 minut a 9 sekund. NASA 
vybrala A. J. Feustela již v říjnu 
2006 za člena posádky STS 125, te-
dy do poslední servisní mise k Hub-
bleovu kosmickému dalekohledu. 
Během této mise se stal posledním 
člověkem, který se zmíněného 
teleskopu dotknul. Nikdo jiný se 
už k tomuto zcela výjimečnému 
zařízení nepodívá, další servisní 
misi NASA neplánuje.

Hodlají vybudovat skladovací 
objekt pro nakládání s bioodpady
Celkem 237 tisíc korun schválili velkomeziříčští radní v rozpočto-

vých opatřeních na projektovou dokumentaci skladovacího objektu pro 
nakládání s bioodpadem v bývalém areálu Agadosu ve Velkém Meziříčí. 
Ten město před nedávnem přikoupilo pro potřeby velkomeziříčských 
technických služeb.

Vzhledem k tomu, že byl nyní vypsán program na podporu realizace 
řešení nakládání s bioodpady ve městech a obcích – a navíc je velmi za-
jímavá výše dotace – , rozhodli se také Velkomeziříčští, že se do projektu 
přihlásí a žádost o dotaci podají. Ministerstvo záměr tímto způsobem 
podporuje, protože bioodpady zbytečně zaplňují klasické skládky, kte-
rým tak ubírají kapacitu. Cílem tedy je, aby se bioodpady zpracovávaly 
a likvidovaly odděleně.

 „Podíl dotace činí až devadesát procent, což je oproti minulosti výraz-
ná změna, takové podmínky nebyly – kdysi šlo jen o asi čtyřicetiprocentní 
podporu,“ vysvětlil starosta našeho města František Bradáč. A protože 
město o zavedení zmíněného programu tak či onak uvažuje a postupně 
se na něj připravuje, zmíněnou žádost podá. Tu pro město zpracovává 
externí specializovaná fi rma a musí být podána do konce září letošního 
roku. Nositelem projektu by pak byly zdejší technické služby. Celkové 
náklady jsou vyčísleny na dvanáct a půl milionu korun, přičemž město 
by ze svého zaplatilo pouze přes milion korun, ostatní peníze by dostalo 
z dotace. „V rámci projektu by se pro účely nakládání s bioodpadem 
upravila část areálu, který jsme koupili pro technické služby na Karlově,“ 
uvedl starosta, „za obdrženou dotaci by se kromě úpravy vymezeného 
úseku v areálu ještě dala nakoupit asi dvě svozová vozidla – jedno pro 
svoz velkoobjemových nádob a druhé pro malé, sedmisetpadesátilitrové 
kontejnery, dále pak zhruba dvě stě kusů menších a třicet velkých kon-
tejnerů na bioodpad.“

Vzhledem k tomu, že byl podle sdělení starosty našeho města uvedený 
záměr projednáván také na Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, 
skladovací objekt by tedy sloužil i pro celý mikroregion. „Pětapadesát 
obcí, které jsou do mikroregionu zapojené, s tímto programem souhlasi-
lo,“ potvrdila manažerka mikroregionu Diana Kutnerová, „potom bude 
záležet na té které obci, jestli bude mít o svoz bioodpadu zájem.“ V ta-
kových vesnicích by pak byly k dispozici kontejnery, které by odvážely 
technické služby.

 „Zatím počítáme s tím, že by se po dotřídění a úpravě bioodpad vozil 
do kompostárny buď ve Žďáru nad Sázavou nebo v Náměšti nad Oslavou. 
Pokud by pak v budoucnu vznikla v našem městě bioplynová stanice, jak 
se uvažuje, tak bychom tento bioodpad likvidovali přímo v ní a nemusel 
by se nikam odvážet,“ doplnil ještě František Bradáč.

Rozhodnutí o výsledku přidělení dotace by mělo být známo začátkem 
příštího roku, realizace projektu by mohla proběhnout během roku 2010 
a v provozu by skladovací objekt mohl být v roce 2011.          Iva Horká

(Další info o bioodpadech čtěte na straně 2.)

V našem 
děkanství 

se mění faráři
Hned k několika přesunům a no-

vinkám dochází během prázdnin 
a krátce po jejich skončení na 
postech kněží ve velkomeziříčském 
děkanství. O nich náš týdeník in-
formoval pastorační asistent Josef 
Drlíček. Podle jeho sdělení došlo 
od 1. srpna 2009 ke změně faráře 
v Měříně, kdy na odpočinek odešel 
P. Mons. František Hrůza, který 
zde působil od roku 1959. Nyní se 
odstěhoval do Blízkova, kde žije, 
a v Měříně i nadále vypomáhá. Jeho 
nástupcem se stal P. Mgr. Blažej 
Hejtmánek, rodák z Březí u Velké 
Bíteše, kde měl před dvěma roky 
primici. Ten doposud působil jako 
kaplan v Boskovicích, Svitávce 
a Knínicích u Boskovic.

Od 1. srpna 2009 je také změna 
ve Velkém Meziříčí, kdy z farnosti 
odchází P. Mgr. Pavel Krč. Ten ve 
Velkém Meziříčí, Netíně a Borech 
působil jako kaplan od 1. července 
2007. Jeho novým působištěm 
bude Moravský Krumlov a další 
tř i farnosti v okolí. Farníci se 
s O. Pavlem rozloučili během poutní 
mše minulou neděli v Netíně. V na-
šem městě budou tedy pouze dva 
kněží, a to děkan P. Szendzielorz 
a P. Parajka.

Důležitou novinkou je také to, 
že od poloviny září bude znovu 
obsazena farnost v Netíně. Novým 
farářem je ustanoven P. František 
Sadílek, rodák z Rozseče nad 
Kunštátem – farnost Sulíkov, který 
přijde právě z již zmiňovaného 
Moravského Krumlova do Netína. 
V našem děkanství již působil 
v letech 1996 – 2001 jako farář 
v Tasově.                       Iva Horká

Voláte nám?
Použijte prosím 
již nová telefonní 
čísla!

Americký astronaut, který opravoval vesmírný teleskop, navštívil Velkou Bíteš
Chtěl bych se podívat ještě na Měsíc, řekl A. Feustel

Americký astronaut Andrew Jay Feustel ukazuje bítešským dětem Nerudovu sbírku básní Písně kosmické, kterou 
vyvezl do vesmíru. Vpravo kosmonautova žena Indira, která je napůl Češka a zpoloviny Indka. Do Velké Bíteše 
přijela i se dvěma syny.                                                                                                            Foto: Iva Horká

Jedenačtyřicetiletý Milan Volf ze 
Šanova (na snímku) se nově objevil 
na postu trenéra divizního A týmu 
velkomeziříčských fotbalistů. Jeho 
asistentem se stal Kamil Průša. 
Tato dvojice vedla mužstvo již při 
prvním zápase s Protivanovem, 
který soupeři sehráli na Tržišti 
začátkem srpna. Jaký fotbal chce 
nový trenér hrát či co považuje za 
silnou stránku svého nového týmu 
a další názory si můžete přečíst 
v rozhovoru s ním na straně 10.

Text a foto: Iva Horká

V bývalém Svitu
bude možná supermarket Lidl
Areál bývalého Svitu v centru Velkého Meziříčí vlastní společnost CPI 

Group (Czech Property Investments, a.s.), která se zabývá developmen-
tem a investicemi na trhu s nemovitostmi v České a Slovenské republice. 
Ta hodlá u řeky Balinky vystavět polyfunkční areál. V konečné fázi by 
v prostoru měl stát supermarket Lidl, menší obchodní dům (Deichmann 
a Takko) a před nimi parkoviště pro sto aut. Další parkovací místa (asi 
87) jsou situována za obchoďáky, podél tří polyfunčkních domů, kde 
by měly být jak byty, tak obchodní prostory s administrativou. Pokud 
dopadnou dobře všechna jednání, měly by z náměstí přes areál vést také 
dvě lávky – jedna průchodem domu (kde bývala vietnamská tržnice), 
který má nyní nového majitele, a druhá průchodem mezi budovou DDM 
a masnou Josefa Komínka. Touto pěší zónou by se lidé dostali z centra 
přes nový areál pohodlně ke zkratce do Čechových sadů. 

(Pokračování na straně 2.)

Fotbalisté mají nového trenéra

A. J. Feustel navštívil Českou re-
publiku se dvěma syny a manželkou 
Indirou, jejíž maminka je Češka 
a otec Ind. Díky kladnému osob-
nímu vztahu k České republice se 
astronaut rozhodl na servisní misi 
do kosmu vyvézt také předměty, 
které byly vybrány ve spolupráci 
s Astronomickým ústavem AV ČR. 
Nakonec se jimi staly Nerudovy 
Písně kosmické a česká vlajka.

Dětská psychiatrická léčebna ve 
Velké Bíteši se tak v neděli 9. srpna 
2009 dopoledne stala dějištěm ast-
ronautovy poutavé besedy s projekcí 
výjimečného dokumentu NASA 
o květnové misi raketoplánu Atlan-
tis STS-125. Sociálně handicapova-
né děti tak měly možnost v průběhu 
devadesátiminutového programu 
dostat od amerického kosmonauta 
odpověď na jakýkoliv zvídavý do-
taz, čehož také dosytnosti využily. 
Více než padesát dětí tak zažilo se-
tkání se zcela jistě nejvýznamnější 
osobností, kterou se organizátorům 
podařilo za sociálně znevýhodněný-
mi dětmi na Vysočinu za sedmiletou 
existenci Modrých dnů pozvat.

„Byla to tvrdá týdenní práce 
našeho týmu a spousta nervů, 
abychom setkání s tímto vzácným 
člověkem dětem dopřáli. Poděková-
ní patří tedy nejen lidem z Modrých 
dnů, ale také Jihomoravské ply-
nárenské a.s., členu skupiny RWE 
Group a hoteliéru Jiřímu Raušovi 
z Velké Bíteše. Bez jejich pomoci by 
se návštěvu podařilo zrealizovat jen 
stěží,“ dodal Tomáš Forýtek, ředitel 
Modrých dnů.                Iva Horká

Dále čtěte na straně 3.
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OKÉNKO RADNICE

Bioodpad a kompostování
Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je jakýkoli odpad, který je 

schopen anaerobního nebo aerobního procesu. Tvoří asi jednu třetinu 
odpadu, který je produkován v každé domácnosti. Ve většině případů 
skončí na skládce.

Bioodpad, který skončí na skládce, má nedostatek kyslíku, organická 
hmota proto hnije a přitom se vytváří skládkový plyn (metan), který 
nepříjemně zapáchá a poškozuje ozonovou vrstvu (mění klima) podobně 
jako oxid uhličitý ze spalování uhlí; dále vznikají toxické výluhy, biood-
pad mění svůj objem, skládka se stává nestabilní, vzniká riziko porušení 
izolace skládky, což může vést až ke kontaminaci spodních vod. Z těchto 
důvodů je také skládkování BRO zakázáno a my musíme hledat nové 
možnosti, jak s tímto odpadem nakládat.

Co patří do bioodpadu z domácností?
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu 

z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor – 
i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, vaječné skořápky, 
popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír 
apod.).

Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme před 
potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde dojde k horké 
fázi (nad 50 °C).

Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citrony) jsou 
snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším 
množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slupky citrusového ovoce 
jsou ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří do kompostu. Citrusové plody 
se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu 
napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez 
problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech 
kompostování už prokazatelné.

Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro žížaly. 
Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík. Vaječné skořápky 
působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko 
se rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit. Papír, lepenka a čistý 
starý papír patří do separovaného sběru. Znečištěný papír, například 
papírové ručníky a kapesníky nebo balící papír, je pro kompost velmi 
žádoucí, neboť vyrovnává obsah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje 
strukturu kompostu. Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze 
je dát přímo do kompostu. Popel ze dřeva je bohatý na rostlinné živiny 
a je žádoucí, aby byl řádně využit jak ke hnojení na zahradě, tak i jako 
výborný přídavek do kompostu.

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení. Do 
kompostu tedy v žádném případě nepatří: sklo, kovy, umělé hmoty 
všeho druhu a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou 
vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, jako například obsah sáčku 
z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, 
baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.

Co patří do bioodpadu ze zahrady?
Zejména je to tráva, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýl-

ka, hnůj z chovu drobných zvířat. Dále pak listí, dřev ní hmota, hobliny, 
piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva.

Jemné části bioodpadu, jako je tráva, listí apod., můžete přímo ukládat 
do kompostu. Silnější větve (o průměru větším než cca 5 mm) je třeba 
nalámat nebo nasekat, popř. rozdrtit

Při větším množství trávy a vařených kuchyňských zbytků je dobré tyto 
materiály smíchat s hrubším materiálem – větvičky, sláma – a smíchat se 
zralým kompostem nebo zeminou, čímž se do odpadů přidají potřebné 
mikroorganismy a drobní živočichové. Teoreticky je možné kompostovat 
všechny organické (tedy rostlinné a živočišné ) látky. V domácím kom-
postu by však neměly končit materiály, které jsou chemicky ošetřeny. 
Opatrně také postupujme při kompostování rostlin, které jsou napadeny 
chorobami. Odpady živočišného původu –jako maso, kosti, mléčné výrob-
ky exkrementy zvířat – nedoporučujeme do kompostu přidávat, protože 
pokud nedojde k hygienizaci, mohl by být takto získaný kompost zdrojem 
patogenních organismů. Navíc tento materiál je lákavý pro hlodavce, což 
jistě taktéž není žádoucí.

Aby kompostu chutnalo, je nutné u kompostování – stejně jako při 
vaření – zachovat správný postup a pokud možno i optimální poměry 
ingrediencí, v tomto případě uhlíkatých „C“ a dusíkatých „N“ látek.

Jak na to?
 1. Velké kusy naštěpkujeme, nasekáme nebo nadrtíme.
 2. Hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění a odtok 

přebytečné vody, patří dospod kompostu. Neměl by však chybět i ve 
vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z proře-
závky stromů a keřů, stonky květin...).

 3. Čím pestřejší je skladba materiálu, tím lépe.
4. Materiál ke kompostování dobře promícháme:

– vlhký se suchým, porézní s hutným, „zelený s hnědým“ = uhlíkatý 
„C“ s dusíkatým „N“ (optimální poměr C:N je 20:1, kuchyňský bio-
odpad tento poměr má). Uhlíkaté jsou rostlinné zbytky: sláma, piliny, 
kůra, nadrobno nasekané nebo nadrcené větve, papírové ubrousky 
nebo jiný znečištěný papír. Dusíkaté jsou především organické zbyt-
ky: králičí i drůbeží trus, patří sem i mladá tráva (krátká seč).

 5. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, 
případně chlévský hnůj, a kompost zakrýt vodopropustným mate-
riálem (např. geotextilie) pro lepší sjednocení podmínek v celé jeho 
hmotě.

 6. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, 
čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

 7. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
 8. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat 

na teplotu přes 50°C. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, 
ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, tj. ke 
zničení většiny semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima 
teplota pozvolna klesá.

 9. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný pří-
sun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přeházíme a znovu 
promícháme (nemusí být zapotřebí u uzavřených kompostérů).

10. Čerstvý kompost můžeme získat za 2 – 6 měsíců, vyzrálý kompost 
za 6 – 12 měsíců.

Zdroj: www.mestovm.cz

(Pokračování ze strany 2.) Podle sdělení vedoucího stavebního odboru 
z velkomeziříčské radnice Antonína Koziny by průchod ke zkratce vedl 
pod obchvatovou silnicí, která má obepínat zmíněný areál od nového 
mostu přes řeku u Ostrůvku, a napojit se na vozovku na Třebíčské ulici. 
U vjezdu do areálu Svitu je navíc plánován kruhový objezd. Podle ar-
chitektonické studie má v bývalém Svitu vzniknout také cyklostezka. Je 
s ní počítáno v prostoru mezi řekou a zástavbou.

Jak vypadá současná situace s výstavbou nového polyfunkčního 
areálu v bývalém Svitu, jsme se zeptali projektového manažera ing. 
Radana Kamenického z CPI Group a. s.

Máme z radnice informaci, že proběhla nová jednání, která souvisejí 
s výstavbou v areálu bývalého velkomeziříčského Svitu, v němž došlo k de-
molici starého objektu a mělo se tam začít letos stavět. Nakonec ale původ-
ní záměry – i podle vašeho vyjádření na jaře – utlumila hospodářská krize. 
K jakému posunu tedy nyní došlo?

Situace se má tak, že jsme se 
domluvili s jedním partnerem, 
kterému uvažujeme prodat padesát 
procent pozemku. A ten má podle 
našich informací zájem co nejdříve 
začít stavět. Mělo by jít o potravi-
nářský supermarket.

Můžete být konkrétnější? Podle 
našich zjištění by mělo jít o super-
market Lidl…

Ano, pravděpodobně. Ale tady je 
důležitá otázka průběhu územního 
řízení. Že by se začalo stavět ještě 
v průběhu tohoto roku, vidím jako 
velmi nepravděpodobné. Spíš na 
jaře příštího roku to bude reálnější. 
Všechno se totiž odvíjí od úředních 
lhůt, nyní se dávají dohromady 
situační plány coby podklad pro 
územní řízení, takže když to všech-
no dobře půjde, tak na konci měsíce 
nebo v polovině září by se mohla 
podávat žádost o vydání územního 
rozhodnutí.

V bývalém Svitu bude možná supermarket Lidl
Začít stavět by se mělo tedy nejpozději na jaře?
To bych viděl jako reálné.
Můžete potvrdit, nebo vyvrátit informaci, že by Lidl měl zainventovat 

i most přes řeku?
To je pravda, bez mostu tam nic nemůže fungovat, součástí jejich 

investice by měl být i most.
V původním záměru byl mimo nákupního střediska, parkoviště a poly-

funkčních domů i menší obchoďáček s obuví a textilem. To platí?
Myslím, že tato myšlenka stále žije. Mimo Lidlu tam bude stát ještě 

jeden takový menší objekt. Náš požadavek je, aby tam nebyla šikmá 
střecha, kterou některé domy Lidlu mají, aby tam nevyrostla stodola, 
takže to koordinuje náš architekt. To ostatní, jako polyfunkční objekty, 
to je též stále živé, ale nacházíme se v období ekonomické krize, kdy 
není snadné stavět.

Zmínil jste prodej poloviny po-
zemku. Tím jste myslel tu, kde bude 
stát Lidl? Prostor pro polyfunkční 
domy si necháváte?

Ano, ten si necháváme a chceme 
tam do budoucna stavět.

Tak to bude asi muset společnost 
Lidl vstoupit do řízení s městem, 
jsou tam ještě nějaké pozemky, které 
mu patří, ne?

Když se podíváte do územního 
plánu, a dnes běží územní řízení 
k obchvatové komunikaci, která ten 
pozemek města zabírá, zůstává jen 
kousek. Myslím si, že součinnost 
s městem bude dobrá.

Takže by se postupovalo tak, že 
by se nejdřív začal stavět most nebo 
všechno současně?

To už se mě ptáte moc, ale před-
pokládám, že se stavbou, bez 
opravy toho mostu by se těžko 
začínalo. Ale nemůžu mluvit za 
společnost Lidl.

Iva Horká

Na snímku je vidět prázdný areál bývalého Svitu po demolici objektů. 
Tam by podle posledních informací měl vyrůst supermarket Lidl, spolu 
s dalším menším obchodním domem a třemi polyfunkčními domy. Počítá 
se i s parkovištěm pro celkem 187 aut – sto míst před obchodními domy 
a 87 v zadní části u polyfunkčních objektů. Foto bylo pořízeno 8. 8. 2009 
z vrtulníku OK-EDA.                                                       Foto: Iva Horká

O průběhu prací na rekonstrukci 
netínských varhan pravidelně infor-
mují kontrolní dny. Toho poslední-
ho, třetího se zúčastnil mimo jiné 
také netínský starosta Karel Liškař 
a netínští varhaníci – současný 
Vladimír Sklenář a bývalý Petr 
Sobotka. Ti navštívili začátkem 
srpna přímo dílnu fi rmy z Kuřimi, 
která práce provádí.

„Druhý kontrolní den byly hotové 
obě copuly, které jsou po řemeslné 
stránce velmi dobře zpracované. 
Dále zatím polotovar klaviatury, 
která bude provedena následovně: 
celé tóny budou pokryty ebenem 

a půltóny potažené bílou kostí,“ 
popsal průběh oprav P. Sobotka, 
„vzdušnice je vyřešena důmyslně 
podle francouzského vzoru, kde 
jsou tónové ventily umístěny před 
tónovou kancelou a ne pod ní, jak 
bývá zvykem u německého typu 
vzdušnic. Toto řešení zvolil M. Bed-
nařík, aby ušetřil místo na píšťaly 
v malém pozitivu, což pokládám za 
velmi dobrý nápad.“

Třetí kontrolní den byl na světě 
už také nový hrací stůl s lavicí, 
která je vytvořena podle původní 
dochované lavice. Za hracím sto-
lem (viz snímek) je také vidět část 

vzdušnic druhého manuálu. „Hrací 
stůl bude ještě nafl ádrován, podle 
původního fl ádrování skříně. Čtver-
cové otvory ve stole jsou připraveny 
pro rejstříková táhla a do notového 
pultu je vsazena část původního 
dochovaného pultu (na snímku jde 
o tmavší část). Na prvním – spod-
ním – manuálu je zkušebně osazeno 
pět kláves,“ upřesnil varhaník 
Sobotka.

Financování rekonstrukce pro-
bíhá z peněz veřejné sbírky, která 
byla po třech letech ukončena 
začátkem března letošního roku 
a na jejím kontě se sešlo přes 861 
tisíc korun. V současné době jde 
o první fázi oprav, další etapy roz-
ložené do delšího časového období 
na varhany teprve čekají. Sbírku 
vyhlásila obec Netín na základě 
povolení krajského úřadu v Jihlavě. 
Patronát nad ní za rodinu Podstatz-
kých držel nejstarší ze sourozenců 
František, který byl iniciátorem 
myšlenky nástroj opravit. Peníze 
věnovali jak soukromí dárci, tak 
podnikatelé, farníci či posluchači 
zámeckých či netínských koncertů 
a další anonymní dárci. Nástroj byl 
v netínském kostele postaven varha-
nářem Janem Komorníkem v letech 
1779-1781. Do skříně v barokním 
stylu byl v roce 1939 fi rmou Melzer 
vestavěn dvacetirejstříkový stroj se 
dvěma manuály a pedálem.

Iva Horká

Oprava netínských varhan pokročila

Restaurace Jupiter je opět v provozu

Hrací stůl s lavicí, která je vytvořena podle původní dochované lavice. 
Snímek pochází ze třetího kontrolního dne 6. 8. 2009. Foto: Petr Sobotka

Nenechte se napálit
Oslovil vás někdo na ulici nebo 

v bytě s tvrzením, že vaše pojišťov-
na končí a musíte se přeregistrovat, 
nabídl poukázku na 400 Kč a hned 
vám dal k podpisu smlouvu? Pří-
padně jste dostali textovou zprávu 
s oznámením, že jste přeregistrová-
ni k jiné zdravotní pojišťovně a prů-
kaz pojištěnce dostanete poštou?

Pravděpodobně jste potkali ná-
boráře nějaké nové zdravotní po-
jišťovny, která musí do roka získat 
50 tisíc pojišťěnců, jinak ztratí 
licenci na provozování zdravotního 
pojištění.

U lékaře nebo v nemocnici pak 
můžete být nemile překvapeni. 
Za léčbu si možná budete muset 
zaplatit sami, protože zdravotnické 
zařízení nemá s dotyčnou zdravotní 
pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Tyto nepoctivé náborové prak-
tiky nabyly takových rozměrů, že 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP) už byla nucena podat trestní 
oznámení na neznámého pachatele. 
„Důvodem je skutečnost, že na 
různých místech republiky oslovují 
fyzické i právnické osoby naše 
klienty, kterým podsouvají, že VZP 
končí a není schopna dostát svým 
závazkům. To je lež,“ potvrzuje Jiří 
Rod, vedoucí tiskového oddělení 
a tiskový mluvčí VZP.

Při přestupu k jiné zdravotní 
pojišťovně je proto třeba si dobře 
ověřit, zda váš lékař má s dotyčnou 
zdravotní pojišťovnou uzavřenou 
smlouvu a bude vás i nadále ošet-
řovat na její účet. Ne každé zdravot-
nické zařízení má smlouvu se všemi 
zdravotními pojišťovnami.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit 
jednou za 12 měsíců, vždy k začát-
ku čtvrtletí. V případě pochybností 
nabízí VZP radu a pomoc na všech 
svých pracovištích.

Ing. Jiří Kořínek, ředitel 
KP VZP ČR pro kraj Vysočina

Od 11. srpna mají návštěvníci Vel-
kého Meziříčí i jeho obyvatelé opět 
k dispozici známou restauraci Jupi-
ter, jejímž vlastníkem je společnost 
s ručením omezeným Jupiter club.

Rada města v působnosti valné 
hromady společnosti Jupiter club 
vybrala na základě výběrového 
řízení novou provozovatelku, paní 
Blanku Přibylovou, mimo jiné maji-
telku restaurace, formanky a hotelu 
U Bílého koníčka. 

Restaurace Jupiter změnila in-
teriér, nový kabát dostaly židle, 
paravány, na zdech se objevily 
nové, ručně malované obrazy, 
interiérové osvětlení a v novém se 
představil i jídelní lístek. V něm 
nechybí speciality z italských sýrů, 
parmské šunky či těstovin. Na své 

si přijdou i zastánci tradiční české 
kuchyně a steaků. 

Na programovém oddělení Jupi-
ter clubu, či v restauraci je i nadále 
možno objednat pořádání svateb, 

smutečních hostin, fi remních večír-
ků a dalších cateringových služeb 
v prostorách restaurace či ostatních 
prostor Jupiter clubu. 

Text a foto: Jitka Kočí

Poradna SOS ve 
Velkém Meziříčí

od 14 do 16 hodin v kanceláři 
Obecního živnostenského úřa-
du Náměstí 27/28, Velké Mezi-
říčí, od 2. 9. pravidelně každou 
středu.                            -živ-
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V Bobrové se konal první sraz 
harmonikářů

První setkání se uskutečnilo v neděli 9. 8. 2009 v prostorách penzionu 
v Bobrové. Počasí nám vyšlo, a i to ovlivnilo počet návštěvníků, kterých 
jsme napočítali 270 platících. Počet přihlášených účastníků se z původních 
12 během neděle navýšil na 30. Atmosféra byla příjemná a jistě ji umocnilo 
i vystoupení zpěváků z řad návštěvníků – příkladem jim šla starostka 
Jaroslava Straková. Děkuji tímto všem sponzorům a těm, kdo se podíleli 
na zorganizování celé akce. Věřím, že příští rok se opět sejdeme v tak 
hojném počtu.           Naďa Hekrlová, jednatelka OS Vysočina-Bobrová

Regionální rada Jihovýchod ob-
držela 6. 8. 2009 sdělení Evropské 
komise o schválení řídicího a kont-
rolního systému Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. Po 
schválení programu v prosinci 2007 
jde o další klíčové rozhodnutí Ev-
ropské komise pro chod programu. 
V praxi toto rozhodnutí znamená 
zahájení průběžného fi nancování, 
tzn. dotace na realizaci schválených 
projektů již nebudou příjemcům vy-
pláceny ze státního rozpočtu, jako 
tomu bylo doposud, ale z rozpočtu 
Evropské unie.

ROP Jihovýchod má pro období 
let 2007–2013 k dispozici evropské 
dotace ve výši 704 milionů euro, 
což při současném kurzu znamená 
20,5 miliardy korun. K dnešnímu 
dni jsou již z této částky vyplaceny 
příjemcům dotace ve výši 1,6 mili-
ardy korun.

Povinnost předložit Evropské 
komisi popis procesů řízení a kon-
troly programu vyplývá z Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006. Řídící or-
gány jednotlivých operačních pro-
gramů tímto dokumentem deklarují 
svou schopnost administrativně 
zvládnout řízení programu a také 
spolehlivou funkčnost monito-
rovacího systému informujícího 
o čerpání evropských dotací. Ří-
dicí a kontrolní systémy operač-

Evropská komise
schválila systém čerpání dotací 

ROP Jihovýchod
ního programu zajišťují správnost 
a řádnost výdajů v rámci programu, 
spolehlivost účetních systémů, sys-
témů monitorování a fi nančního 
výkaznictví, popisují opatření pro 
audit atd. Jejich účinnost prověřují 
zástupci Evropské komise bě-
hem celého programového období 
prostřednictvím výročních zpráv 
a auditů.

Evropské dotace z ROP Jiho-
východ jsou určeny především 
investičním projektům provádě-
ným v Jihomoravském kraji a na 
Vysočině. Mezi projekty v oblasti 
dopravy patří například výstavba 
a modernizace silnic II. a III. třídy, 
mostů, obchvatů, okružních křižo-
vatek, přestupních terminálů, ná-
kup dopravních prostředků veřejné 
dopravy. Cestovní ruch podporuje 
výstavbu kongresových a lázeň-
ských center, ubytovacích zařízení, 
zpřístupnění památek pro veřejnost 
apod. V oblasti rozvoje měst a obcí 
jde například o projekty oživení 
historických center, památkových 
rezervací a veřejných prostranství, 
výstavbu nemocnic, škol, sportov-
ních i kulturních objektů, zařízení 
sociální péče a využití brownfi elds. 
Více informací naleznete na strán-
kách www.jihovychod.cz

Mgr. Milena Marešová, oddělení
publicity a technické pomoci

Podnik podporující zdraví: 
Krajský úřad obstál

Krajský úřad kraje Vysočina obhájil titul Podnik podporující zdraví. 
Závěry auditu a celkové hodnocení nás posunuly mezi podniky podpo-
rující zdraví 2. stupně.

V červnu proběhl v rámci obhajoby titulu podrobný audit zaměřený 
na kontinuitu již dříve dosažených výsledků v oblasti podpory zdraví 
na pracovišti, na jejich zlepšování, návaznost na pracovní podmínky 
a zdravotní stav zaměstnanců. Auditoři ze Státního zdravotního ústavu 
konstatovali, že během hodnoceného období úřad výrazně prohloubil 
opatření zaměřená na prevenci a podporu zdraví, plánuje a realizuje 
opatření k ozdravení pracovního stylu zaměstnanců a dbá na celkovou 
sociální politiku společnosti zajišťující stabilní pracovní sílu.

„Mezi zcela konkrétní opatření řadíme preventivní bezplatná očkování 
omezující rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou pro kolegy z odbo-
rů pracovně se pohybující v otevřeném terénu – v lesích,“ uvedla Soňa 
Měrtlová, koordinátorka projektu. Dalším krokem ke zvýšení stupně ti-
tulu Podnik podporující zdraví může být například plánování nápravných 
opatření vztahujících se na zvýšená zdravotní rizika v oblasti nadváhy, 
nevhodného stravování a stresové zátěže. „V oblasti podpory zdravého 
a klidného prostředí na pracovišti došlo k dalšímu rozšíření – součástí 
vzdělávacích plánů jsou rovněž semináře o komunikaci pro vedoucí pra-
covníky, o komunikaci s problémovými klienty,“ reaguje Eva Janoušková, 
ředitelka sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu kraje Vysočina.

Aktivity směřující ke zlepšení pracovních podmínek a ke zvýšení 
fyzické aktivity budou na krajském úřadě pokračovat i v dalších letech. 
A to jak v rámci zvyšování nabídky fyzických aktivit, tak i zlepšování 
pracovního prostředí. Ocenění Podnik podporující zdraví je úřadu, podle 
platných pravidel, propůjčeno na dobu tří let. Fyzicky si zástupci krajského 
úřadu převezmou ocenění v říjnu.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

První ročník Heřmanické dechovky, který proběhl minulou sobotu 
v přírodním areálu obce Dolní Heřmanice, přilákal nebývalý počet ná-
vštěvníků. Dechovou hudbu od čtyř kapel si přišlo poslechnout přes pět 
set lidí nejen z obce, ale i širokého okolí. Pořadatelé jakoby předvídali 
takový zájem, a proto vyhradili parkoviště pro auta na přilehlém poli. Což 
se ukázalo jako velmi dobrý nápad. Stejně tak pozvali skvělé dechové 
soubory i moderátora. Na pódiu se tedy vystřídala Podhorácká muzika 
z Dolních Louček, Muzikanti Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic, 
tedy domácí, dále pak Bobrůvanka z Pikárecka a Stříbrňanka z Uhersko-
hradišťska. Krásným slunečným odpolednem pak provázel Karel Hegner 
z Brna, mimo jiné také učitel muzikálového zpěvu na brněnské JAMU, 
který většinu svého času pobývá na chalupě v Tasově. Nápad uspořádat 
zmíněnou akci se zrodil v hlavě starosty obce Josefa Prudíka. „Inspiro-
valo mě setkání harmonikářů ve Lhotkách. Řekl jsem si, že bychom něco 
podobného mohli také udělat. Ale pochopitelně jsme chtěli jinou akci. 
A protože máme přímo v obci skladatele, muzikanta Ladislava Prudíka 
a jeho kapelu, od nápadu k jeho realizaci už byl jenom krůček. Dali jsme 
s Ladislavem hlavy dohromady a vymysleli Heřmanickou dechovku,“ 
popisuje začátky starosta Prudík. Ten také dodal, že z akce chtějí udělat 
tradici.                                                                                        Iva Horká

Heřmanická dechovka přilákala přes pět set lidí

Starosta Dolních Heřmanic Josef Prudík (vlevo) byl iniciátorem myšlenky 
akci uspořádat. Snímek ho zachycuje s výtečným moderátorem Karlem 
Hegnerem z Brna.                                                           Foto: Iva Horká

Podhorácká muzika z Dolních Louček zahájila první ročník Heřmanické 
dechovky, který proběhl 15. 8. 2009.                                      Foto: Iva Horká

Americký astronaut, který opravoval vesmírný teleskop, navštívil Velkou Bíteš
Chtěl bych se podívat ještě na Měsíc, řekl A. Feustel

(Navazuje na článek ze strany 1.)
Americký astronaut Andrew Jay Feustel, který přijel se svojí rodinou 

do České republiky na pozvání Astronomického ústavu Akademie věd 
ČR, čelil ve Velké Bíteši zvídavým otázkám dětí z psychiatrické léčebny. 
A ty se na něho řádně připravily.

Zajímalo je mimo jiné, co kosmonauti během pobytu v raketo-
plánu jedli a pili, jak se vypořádali s hygienou, včetně toalety, jestli 
spali na postelích, zda se ve vesmíru může kouřit, zdali je pravda, že 
šroub na kameře dalekohledu nešel povolit tak, jak to slyšely v tele-
vizi, jestli viděl „černou díru“ či ufo, kdy vyhasne slunce nebo jak 
dlouho pobýval nějaký člověk ve vesmíru a spoustu dalších otázek.

Dozvěděly se mimo jiné, že jídlo si astronauti vezli s sebou již připravené, 
bylo sušené, proto přidali vodu a v mikrovlnné troubě pak vše ohřáli. K pití 
měli obyčejnou vodu, ale i kávu. Když se chtěli „koupat“, tak si namočili 
a namydlili houbu, a umyli se, pak se utřeli ručníkem. Co se týče toalety, 
tak prý funguje stejně jako na Zemi, akorát, že tam se nesplachuje vodou. To 
zařídí proud vzduchu, který udržuje lidské exkrementy uvnitř. K odpočinku 
i spánku měli jeden společný, docela malý prostor a když chtěli spát, vlezli si 
do spacáku a suchým zipem se ‚připíchli‘ ke stěně raketoplánu. Černou díru 
ani ufo prý nespatřil. Kouřit by podle Feustela neměl nikdo nikde a nejdelší 
pobyt člověka ve vesmíru byl více než rok. Ale takové setrvání se velmi 
neblaze odrazí na jeho zdravotním stavu – zeslábne tělo i kosti. Pokud by se 
třeba u někoho projevil zánět slepého střeva, museli by se okamžitě vrátit. 
Ovšem malé tržné rány a drobná poranění si byli schopni ošetřit sami. Lé-
kařské prohlídky ale dbají na všechno, rovněž chrup musí být v naprostém 
pořádku. „Hlavně plomby,“ řekl Američan, „pokud by v ní zůstala nějaká 
vzduchová bublinka, při letu nahoru se vzduch rozpíná, a to potom bolí.“

Andrew J. Feustel se narodil 
roku 1965, studoval geofyziku 
a později obhájil doktorát ze se-
izmologie. V roce 2000 ho NASA 
vybrala do týmu 
astronautů a o de-
vět let později se 
zúčastnil servisní 
mise k Hubbleovu 
dalekohledu. Od 
malička ho zajíma-
lo zkoumání ves-
míru, pak ale při-
šel opravdový zá-
jem – vyplnil při-
hlášku, absolvoval 
náročný pohovor, 
kromě toho musel 
splnit akademická 
kritéria, tedy mít 
patřičný univer-
zitní titul, dále vý-
bornou fyzickou 
zdatnost a rovněž musel vyhovět 
psychologickým testům. Po třech 
měsících byl vybrán do výcviko-
vého střediska kosmonautů a po-
slední tři roky byl v týmu, který 
se na misi k teleskopu připravoval. 
Od podání přihlášky do prvního 
letu uběhlo tedy celkem devět let.

Americký astronaut An-
drew Jay Feustel ve ska-
fandru. Fotografi i i s pod-
pisem věnoval všem dětem 
na besedě, ale i ostatním 
zájemcům, tedy i redakci 
týdeníku Velkomeziříčsko. 

Foto: NASA

Rodina Feustelova na návštěvě ve Velké Bíteši.        Foto: Iva Horká

A jak to bylo s oním šroubem? Ten opravdu povolit nešel, jakoby zamrzl. 
„Nakonec se to ale podařilo,“ řekl s úlevou Feustel, který přijel v modré 
kombinéze s nápisy NASA a DREW FEUSTEL a nášivkou americké vlajky. 
Mimo raketoplán byl třikrát a ve volném prostoru mu nohy přidržovali ro-
boti, jednou rukou se držel dalekohledu a druhou ho opravoval. Astronauti 
vyměnili například starou širokoúhlou kameru za novou, aby pořizovala 
ještě lepší snímky, než ta původní. Z knížečky Jana Nerudy Písně kosmic-
ké četl svým kolegům před spaním v anglickém překladu báseň o žábách, 
které seděly v kaluži, hleděly vzhůru k nebi a vyzvídaly na starém žabáko-
vi, jsou-li tam nahoře tvoři jako ony, zkrátka, jestli jsou ve vesmíru žáby. 
„Přeložena je totiž jenom tato část, z níž Andrew předčítal,“ upřesnila Indira 
Feustelová, která ale doufá, že sbírku někdo přeloží celou a předá jim ji. 
„Myslím ale, že tam žáby jsou,“ řekl její muž Andrew a přitom šibalsky na 
malé pacienty mrknul a dodal, že se chce podívat ještě na Měsíc, tam nebyl.

„Potěšilo mne, že děti tato tematika zajímala a kladly vskutku fundované 
dotazy. Bylo znát, že o této výpravě byly informované,“ vyjádřila uspo-
kojení nad svými malými klienty po skončení besedy současná ředitelka 
a primářka zařízení MUDr. Anděla Nerudová. „Vnímám to jako zvláštní 
znamení osudu, že mám stejné příjmení jako básník, jehož sbírka putovala 
s panem Feustelem do vzdáleného vesmíru, a ten je nyní tady mezi námi 
i s onou knížečkou,“ řekla s potěšením lékařka.                      Iva Horká

Astronaut je ženatý, manželka 
Indira vystudovala klinickou 
logopedii a má české kořeny – 
její matka, která se provdala za 

Inda, odstěhovala 
se s ním do Fran-
cie a pak do Ka-
nady, pochází ze 
Znojma. Když se 
raketoplán odle-
pil od země, cítila 
paní Feustelová 
strach. „Ale mu-
sela jsem ho dát 
st ranou, vzpo-
mněla jsem si, že 
to byl manželův 
sen a jeho přání, 
a je tedy šťastný.“ 
Aby alespoň tro-
chu byly obavy 
v ústraní, komu-
nikoval i spolu 

během pobytu prostřednictvím 
elektronické pošty.
Manželé Feustelovi spolu mají 
dva syny, z nichž jeden se za-
jímá o astronomii, druhý by do 
vesmíru podle svých slov nikdy 
neletěl.                       

Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

V té době (třicátých letech 20. 
století) vydával městský úřad 
poukázky pro nezaměstnané: pro 
svobodné v hodnotě 10 Kč a 1 kg 
chleba na týden; pro ženaté v hod-
notě 20 Kč a 2 kg chleba bez rozdílu 
velikosti rodiny (na poukázky se 
vydávaly je potraviny).

Poukázky se vydávaly v budově, 
kde je dnes mlékárna (stará budova 
přízemní). Šlo se do průjezdu a vle-
vo byla místnost se zašupovacím 
okénkem. Za ním seděl pan Hlaváč 
a ten vydával dle seznamu žebra-
čenky. Na jeho práci dohlížel radní 
Černý. Říkali jsme mu pane rado. 
Mnozí mu líbali ruce. Na tu dobu 
Jaromír Tůček vzpomíná: „Přišel 
podzim roku 1935, kdy jsem přišel 
z vojny a sháněl jsem práci. Když se 
mi po několika týdnech nepodařilo 
nic sehnat, poradili mi nezaměstna-
ní, abych si šel pro podporu, že mám 
na ni nárok. Když jsem tam přišel, 
musel jsem čekat ve velké frontě 
a když jsem se dostal k okénku, 
zeptal se mě pan Hlaváč co chci. 
Když jsem mu to řekl, že jsem přišel 
z vojny a nemám práci, tak řekl, ta-
kových bylo, a bouchl okénkem. Tím 
jsem byl vyřízen. Přítomní ve frontě 
mně radili, abych si počkal na pana 
radu Černého, který se za nedlouho 
skutečně objevil. Řada byla dlouhá 
a pan Černý šel prostředkem, lidé 
mu ustupovali a někteří, hlavně ženy 
mu líbali ruce. Otálel jsem a neměl 
odvahu za radou jít. V tom mne je-

den ze stojících ve frontě strčil a já 
jsem se octl před radou. Na to se mě 
zeptal, co chci a já jsem mu pověděl, 
že jsem přišel z vojny a nemám práci. 
Pak se mě zeptal, proč jsem nepřišel 
hned. Odpověděl jsem, že jsem mys-
lel, že najdu práci. O mě vzal sebou 
do kanceláře k referentu Hlaváčovi 
a řekl mu: „Tomu vojákovi vydejte za 
6 týdnů žebračenky a celý chleba.“ 
Radní patrně přemýšleli jak věc za-
řídit, aby město mělo z nezaměstna-
ných nějaký prospěch. Proto otevřeli 
kamenolom u Zlatého křížku, kde 
pracovala část nezaměstnaných, 
20–30 lidí, kteří paličkou roztlou-
kali kámen. Pracovalo se jen tři 
dny týdnu a druhá polovina další 
tři dny a tak se za týden vystřídalo 
50–60 lidí. Každý dostal za tři 
dny tři poukázky po 10 Kč a 30 Kč 
v hotovosti. Štěrk prodávalo město 
Okresní silniční správě. Průměrný 
plat dělníka byl 100 – 120 Kč.

Dle osobního vyprávění zapsal 
v roce 1981 Vl. Makovský.

Jaromír Tuček byl velkomeziříč-
ský občan, živil se příležitostnými 
pracemi a pracoval také na stavbě 
přeložky silnice z Velké Bíteše do 
Velkého Meziříčí u Vysokého mos-
tu (dnes skládka odpadů) v letech 
1936–1938. V době protektorátu 
sloužil u vládního vojska a po osvo-
bození přešel do nové Čs. armády. Do 
důchodu odešel v hodnosti majora.

Z osobního archivu 
Vladimíra Makovského

Fyzikální týden 2009
Dne 14. června 2009 se více než stovka českých středoškoláků se zájmem 

o fyziku setkala v Praze, aby se mohla zúčastnit pětidenní akce s názvem 
Fyzikální týden, kterou již jedenáctým rokem pořádá Fakulta jaderná a fy-
zikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze. Hlavní 
náplní této akce je seznámení s formou vědecké komunikace a s vybra-
nými fyzikálními jevy či tématy výzkumu. Ze studentů Gymnázia Velké 
Meziříčí se zúčastnili Jaromír Karmazín, Iva Pařízková a Pavel Říha.

Shromážděné studenty v aule fakulty uvítal v dopoledních nedělních 
hodinách „uspávač hadů“ Vojtěch Svoboda tradiční přednáškou o vědecké 
komunikaci. Odpoledne potom proběhlo paralelně několik přednášek na 
populární témata, např. termojaderná fúze, pevnost současných materi-
álů, ionizující záření nebo matematické modelování dopravního proudu. 
Završením prvního dne byla terasa s občerstvením a hrami.

V pondělí začali studenti pracovat na svých miniprojektech, jichž bylo 
v nabídce rovných 40. Všechny projekty byly zajímavé, a tak několik 
vyberu jen namátkou: jedna skupinka se zabývala lasery, další studenti 
měřili radiační zátěž na palubě letadla, jiní zkoumali vzorky pomocí 
ionizujícího záření; různé týmy měřily rychlost světla, měrný náboj 
elektronu nebo hmotnost Země. Výsledky svého bádání poté studenti 
během celého úterního dne zpracovávali do podoby sborníkových pří-
spěvků a prezentací.

Středeční den byl oddychový a nabídl studentům 14 volitelných exkurzí 
na různá vědecká pracoviště v Praze a okolí. Mezi nejpopulárnější desti-
nace patřily fyzikální ústavy Akademie věd ČR, laserová laboratoř PALS, 
školní reaktor VR-1 Vrabec a tokamaky COMPASS a GOLEM.

Ve čtvrtek 18. 6. přišel čas na závěrečnou část programu, totiž na pre-
zentování výsledků studentské práce na „minikonferenci“. Studenti si tak 
mohli vyzkoušet i způsob, jakým vědci představují své výsledky ostatním. 
Zároveň byly písemné příspěvky účastníků Fyzikálního týdne zapraco-
vány do sborníku, jehož tištěnou podobu obdržel každý před odjezdem.

Po dobu akce byla část studentů ubytována na strahovských kolejích; 
dopravu a stravování si již musel každý zajistit sám. Lze tedy říci, že se 
díky Fyzikálnímu týdnu studenti naučili nejen něčemu z oblasti fyziky 
a vědecké komunikace, ale také vlastní samostatnosti.

Ohlasy účastníků Fyzikálního týdne 2009 jsou v době psaní této zprávy 
stále ještě shromažďovány, ale již z tváří studentů v den odjezdu bylo 
patrné, že si větší část z nich přála, aby tento „týden“ trval déle než jen 
pět dní. Lze proto očekávat, že se mnozí příští rok do Prahy vrátí.

Jaromír Karmazín

Lev (23. 7. – 23. 8.)
Znamení – ohnivé
Vládce znamení – Slunce
Povaha – cholerická
Hlavní kameny – jantar, tygří oko, diamant, citrín
Další kameny – rubín, zlatý topaz, heliodor, smaragd, granát, křišťál, 

kočičí oko, kámen boji, karneol, křišťál s vrostlicemi rutilu, prokřemenělá 
dřeva, fl int, chrysokol, danburit, ohnivý achát, sluneční kámen, zelený 
a růžový turmalín, tyrkys

Charakteristika: Znamení Lva dává lidem, kteří se v něm narodili, 
zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli vládnout a ovládat 
druhé, ale jejich chování je velkorysé a přátelské. Tito lidé o sobě zpra-
vidla nemají žádné pochybnosti, protože věří svým pracovním i morálním 
kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Jsou to lidé hrdí a mají v úctě 
i hrdost svých spoluobčanů, u kterých jsou oblíbeni pro svou přímost 
a otevřenost. V jejich povaze je rytířskost a vrozený takt. V přítomnosti 
těchto lidí se každý cítí dobře a nikomu nevadí podřídit se jejich vedení 
a rozhodování, protože tito lidé vyzařují klidnou převahu a nikdy se ne-
uchylují k malichernostem.

Jantar: zkamenělá pryskyřice 
původem jehličnatých stromů, která 
v třetihorách stekla do bahna a bez 
přístupu vzduchu ztvrdla. V jantaru 
je koncentrovaná sluneční energie, 
a to jak světelná, tak i tepelná. Jan-
tar nám přináší do duše teplo, jas, 
rovnováhu a zbavuje nás strachu. 
Posiluje v nás touhu aktivně žít, 
těšit se ze života, překonat deprese.                            Gerda Odehnalová

V minulém, tedy prvním pojed-
nání o Květnici a jejím okolí jsme 
si popsali víceméně přece jenom 
hlavně to okolí… Dnes už ale 
k samotné hoře, jež odjakživa tvoří 
vskutku impozantní dominantu 
celého Tišnovska.

Jde o skutečně pozoruhodný 
a podivuhodný přírodní výtvor či 
útvar – a to jak co do přírody neživé, 
tak i z hlediska oné živé. Vyznačuje 
se totiž také rozmanitou fl órou, nu 
a charakterizuje ji i dosti početná 
fauna. Kdysi prý byly svahy Květ-
nice v podstatě bezlesou kopcovitou 
stepí, ale v průběhu 20. století byly 
hustě osázeny sazenicemi stromů. 
I dnes tu však ono typicky „jižan-
ské“ stepní rostlinstvo představují 
mj. různé trávy, například pověstné 
„vousy svatého Ivana“ neboli kavyl, 
a keřovité porosty dřínu, které jsou 
pochopitelně typické i pro sousední 
Dřínovou horu (a jak také jinak, 
když ta jej má dokonce přímo ve 
svém názvu). Největšími zde trvale 
žijícími živočichy budou pravdě-
podobně jezevci a lišky – strážci 
podzemního bohatství –, dále 
pak zaběhlí srnci. Prostředí téhle 
dvojité velekupy je však především 
doménou drobného i většího hmyzu 
v mnoha jeho druzích a varietách. 
Pro zajímavost: strmé jižní svahy 
hory Květnice prý jsou jediným 
místem na Moravě, kde se vysky-
tuje unikátní původní druh našeho 
jedovatého pavouka, po jehož 
kousnutí byste mohli mít velký 
problém (jeho jméno ale bohužel 
neznám). A nejde přitom o žádného 
vysazence, zavlečence či „globálně 
otepleného přivandrovalce“, jak 
tomu dnes v jiných případech občas 
bývá. Má to údajně být opravdu 
echt ryzí moravský unikát – a sou-
časně tedy možná i endemit, druh 
vyskytující se v jediné lokalitě… 
Je zajímavé, že některé další druhy 
hmyzu i teplomilných rostlin právě 
tady na jižních svazích Květnice 
zaznamenávají nejsevernější místo 
svého výskytu vůbec. Nebylo by 
snad ani divu, kdyby se tady křo-
vinami a houštinami plouhala třeba 
i ta mátožná kudlanka nábožná… 

Vždyť vinou onoho globálního 
oteplování se třeba na takové jižní 
Moravě, jejímuž klimatu jižní 
strana Květnice svým charakterem 
téměř odpovídá, objevují poslední 
dobou stále častěji i např. supi 
a šakali, původem z Balkánu.

Květnice sice není žádná Pálava, 
ale její mikroklima je přesto i tak 
jiné, než jaké by se dalo od tohoto 
přírodního objektu na předělu Čes-
komoravské vysočiny a Boskovické 
brázdy očekávat.

Počátkem devadesátých let minu-
lého století byl statut tajemné hory 
Květnice z ochranářského hlediska 
překvapivě změněn – vlastně přes-
něji: co do úrovně a proklamované 
kvality značně degradován. Rázem 
už nešlo o státní přírodní rezervaci, 
nýbrž jen o přírodní památku. Jako 
SPR byla Květnice, jejíž jméno kdy-
si vzniklo evidentně podle květů, 
vyhlášena roku 1950; pode nového 
zákona o ochraně přírody z r. 1992 
však byla zcela nepochopitelně pře-
klasifi kována a přehlášena, jakoby 
ponížena. Přitom je ale domovem 
– jak bylo zjištěno – asi dvou set 
padesáti motýlů a můr, jedenatřiceti 
druhů plžů a šestačtyřiceti druhů 
ptáků. Zalétává sem i bubo bubo 
čili výr velký, žijí zde běžné kuny 
skalní, ovšem nejdůležitější je 
jeskynní výskyt dvanácti cenných 
druhů netopýrů a vrápenců.

Dosud se ovšem po květnickém 
úbočí vine turistická naučná stezka; 
ta má celkem čtrnáct zastavení 
s vysvětlujícími tabulemi – a jde 
tedy shodou okolností o stejný 
počet zastavení, jako má Křížová 
cesta neboli obrazová „Via dolo-
rosa“ v křesťanských kostelích či 
v křížových chodbách klášterů… 
Asi však v této pozoruhodné shodě 
nebyl původně žádný předběžný 
úmysl, i když klášter stojí de facto 
na dohled.

– Příští pokračování se už bude 
týkat přímo podzemního bohatství 
tohoto tišnovského krajinného 
symbolu. Právě v něm totiž tkví 
ta největší tajemství téhle zvláštní 
hory…

Vladimír Pařil

Velké Meziříčí (viz foto vlevo) bylo již potřetí místem setkání krajká-
řek a krajkářů z celé republiky. Pod vedením akademické malířky Aliny 
Jaškové rozvíjeli svoje umělecké a řemeslné schopnosti při navrhování 
a paličkování krajek. Zázemí našli na Základní škole Oslavická, která 
jim ve dnech 27. 7. – 1. 8. propůjčila prostory keramické dílny. V do-
plňkovém programu se krajkáři seznámili s technikami tiffany, s prací 
s Fimo hmotou a s technikou lití keramické hmoty do forem. Doplňkový 
program připravila a odborně vedla Mgr. Ivana Hladíková.         -ihl-

Malý seriál lokální mineralogie (24)
Kopec Květnice u Tišnova II

(tentokrát tak trochu nemineralogicky)

Pořad bohoslužeb
Středa 19. 8.
 7.00 Mše sv. za Janu, manžela, rodiče a za duše v očistci. o. P. K.
11.00 Pohřební mše sv. za p. Františka Starého z V. Meziříčí. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. Lavičky o. L. Sz.
Čtvrtek 20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve
 7.00 Mše sv. za Růženu Šenkovou a manžela,
 za Dagmar Sitařovou a manžela a za duše v očistci. o. P.K.
18.00 Mše sv. za Ladislava Sysla, Jana Badalíka,
 Josefa Maříka, Albína Póla, Žofi i Pólovou,
 Jaroslava Póla, Jana Netolichého a Annu Wunsche. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Hrbov o. P. K.
19.15 Mše sv. Mostiště o. L. Sz.
Pátek 21. 8. Památka sv. Pia X., papeže
 8.00 Mše sv. za dva manžele, rodiče Rambouskovy,
 Aloise Rambouska a duše v očistci. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež – za zemřelé přátele, dobrodince
 a duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 22. 8. Památka Panny Marie Královny
 7.30 Mše sv. za rodiče Hugovy, rodiče Večeřovy
 a bratra Jaroslava. o. L. Sz.
10.30 Svatba: Petrlík – Pacalová. o. L. Sz.
11.30 Svatba: Konečný – Večeřová. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Bílkovu a Kuchyňovu a duše v očistci. o. M. P.
21. neděle v mezidobí 23. 8.
 7.30 Mše sv. za Petra Slabého, zemřelé rodiče Nebohovy
 a za živou rodinu Slabou. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za rodiče Josefa a Žofi i Škodovy,
 Marii Pospíchalovou. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – za Theodora Lokvence, man-
 želku a syny z Nadějova, Stanislava Janáka a manželku. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. na vlastní úmysl. o. L. Sz.
11.15 Poutní mše sv. v Martinicích o. M. P.
14.30 Pout‘ ke Lhotkám.

Farní oznámení
V pátek adorace a příležitost ke svátosti smíření a pokání bude výji-

mečně od 14.30 do 16.30 hodin. V sobotu je setkání ministrantů v 8 ho-
din, v 19.30 proběhne příprava na svátost manželství. V neděli 23. 8. 
v 11.15 bude poutní mše v Martinicích. Odpoledne ve 14.30 vychází od 
kostela sv. Mikuláše poutníci ke kapli sv. Václava u Lhotek. Poutníci ze 
Lhotek vychází v 15.30 hodin. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Minulou neděli jste pro farnost věnovali 24.550 Kč. Za tento dar zaplať 
Pán Bůh.                                    Zdroj: http://dekanstvivm.horacko.com/

Krajkáři a krajkářky
se sešli ve Velkém Meziříčí

V netínském kostele (viz snímek nahoře) se během netínské pouti minu-
lou neděli farníci rozloučili s P. Pavlem Krčem, který z našeho děkanství 
odchází do jiného působiště (podrobnosti viz strana 1). Dobrou zprávou ale 
pro tamní křesťany je to, že od poloviny září budou mít na netínské faře, 
která byla dlouho neobsazena, nového kněze. Bude to P. František Sadí-
lek.  Do Netína tradičně chodí také dlouhý průvod pěších z okolních obcí 
a taktéž i z Velkého Meziříčí. Nejinak tomu bylo i letos (viz snímek dole) 
a na pěší pouť se vydal mimo jiné také starosta našeho města František 
Bradáč s manželkou.                                               Text a 2× foto: Iva Horká

Netínská fara bude znovu obsazena Vzpomínky Jaromíra Tučka



Číslo 29 19. srpna 2009 strana 5

V pátek 7. srpna 2009 oslavila 
Marie Cahová z Velké Bíteše, druhá 
nejstarší občanka města, své sto tře-
tí narozeniny. Jako každý rok, tak 
i letos ji pozval do obřadní síně bí-
tešské radnice starosta města Mgr. 
Miroslav Báňa na malou oslavu, 
kterou připravily členky Sboru pro 
občanské záležitosti. O tom, že si ji 
užila, svědčí i taneček, který si ke 
svým 103. narozeninám dopřála se 
synem Milošem (na snímku).

Marie Cahová oslavila
své 103. narozeniny tanečkem

Marie Cahová dnes žije v měst-
ském domově důchodců na Tyršo-
vě ulici. Po smrti manžela, který 
zemřel 9. května 1945 při bombar-
dování Velké Bíteše, vychovávala 
sama dva syny Oldřicha a Miloše. 
Kromě toho patří do její rodiny 
nespočet vnoučat, pravnoučat a pra-
pravnoučat. Marie Cahová praco-
vala nějakou dobu jako taxikářka 
a ráda jezdila i na motorce. Dodnes 
se těší dobrému zdraví.          -kru-

Tajemná svatba odtajněna

Pozorným čtenářům jistě neunikla zpráva o utajované svatbě na Fajtově 
kopci, která byla zveřejněna v minulém vydání týdeníku Velkomeziříčsko 
na straně sedm. Konec všem dohadům z onoho článku učinilo sobotní 
odpoledne 8. 8. 2009 přímo na Fajtově kopci. Ve tři hodiny si na tamním 
paloučku za přítomnosti oddávajícího, místostarosty našeho města Josefa 
Komínka, rodiny a přátel řekni své ano Leona Karasová z Křižanova a Jiří 
Pálka z Velkého Meziříčí. Od té chvíle bylo odtajněno jak jméno nevěsty, 
tak ženicha, kteří jsou zcela normálním mladým párem se svojí dvoua-
půlletou dcerkou a běžnými radostmi i starostmi. Rozhodně tedy nejde 
o výstředního milionáře, jak uváděli autoři PFK (Přátelé Fajtova kopce) 
v onom článku. A pokud snoubence fotoreportér PFK před svatbou vy-
fotil, jak vystupují ze soukromé helikoptéry, tak naprosto bezpečně nešlo 
o vrtulník, který vlastní novomanželé Pálkovi. „Opravdu žádný takový 
stroj u nás doma neparkuje. Ale zato mám výborného kamaráda Eduarda 
Holánka z Prostějova, který je majitelem soukromého vrtulníku a na obřad 
mě přivezl z křižanovského letiště. Byl to od něho takový originální svatební 
dar,“ uvedl pro náš týdeník Jiří Pálka (31), manažer velkomeziříčského 
Ski klubu. Ten sídlí právě v areálu na Fajtově kopci, kde se nachází také 
sjezdovka s lyžařským vlekem a nyní i s novou bikerovou dráhou. „A proto 
se obřad nemohl konat nikde jinde, než právě na kopečku čnícím nad naším 
malebným městečkem, kde o legraci rozhodně není nouze,“ podotkl ještě 
novomanžel s příznačným usměvavým výrazem ve tváři.
Helikoptéra pochází z nadace princezny Diany

Naši redakci se během svatební veselice podařilo zjistit i další po-
drobné údaje o helikoptéře a dokonce přijala i pozvání k letu, na něž se 
nezapomíná. Šlo tedy o vrtulník Robinson R-22 Beta II. americké výroby, 
kterých bylo vyrobeno už zhruba čtyři a půl tisíce kusů. Je dvojmístný, 
takže vedle pilota může sedět ještě jeden pasažér. „Není však zařazen ve 
třídě ultralehký, ale jde o kategorii dospělý vrtulník,“ upřesnil během letu 
E. Holánek a po přistání přidal navíc i některé technické údaje: „Stroj je 
opatřen leteckým motorem lycoming, 5,3 litru, čtyřválec, boxer, výkon 
185 koní, cestovní rychlost okolo 160 km v hodině, maximální rychlost 195 

Foto Táňa HorkáFoto Táňa Horká

Novomanželé Pálkovi se svojí dcerkou Leonkou. Vpozadí vrtulník, kterým 
na obřad přiletěl ženich.                                      Foto: Jitka Bradáčová

Pilot Eduard Holánek ve svém soukromém vrtulníku, kterým přivezl ka-
maráda na svatební obřad na Fajtově kopci.                 Foto: Iva Horká

Meziříčí si v září připomene
sté výročí manévrů

Vojenské jednotky, dámy v elegantních secesních kostýmcích či pří-
jezd následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. 
Taková bude atmosféra prvního zářijového víkendu, během kterého se 
Meziříčí vrátí zpět do roku 1909.

Právě v září roku 1909 se u Velkého Meziříčí uskutečnily vojenské 
manévry, kterých se zúčastnili například rakousko-uherský císař Franti-
šek Josef I., německý císař Vilém II. nebo již zmiňovaný následník trůnu 
František Ferdinand d’Este.

Uvítání následníka
Převážná část dvoudenního programu se uskuteční na zámku a jeho 

těsné blízkosti. Pouze slavnostní uvítání následníka trůnu městskou ra-
dou, která bude rovněž oděna do dobových kostýmů, proběhne v sobotu 
v jedenáct hodin na náměstí. Zazní projevy, bude vypálena čestná salva 
a shromážděné publikum se seznámí s víkendovým programem. Následně 
se zhruba stočlenný historický průvod odebere na zámecké nádvoří.

„V tomto průvodu nebude chybět například obrněný vůz rakousko-
uherské armády či bryčka tažená koňmi,“ sdělila ředitelka muzea Irena 
Tronečková.

V sobotu se na manévrech objeví také dva historické automobily, a to vozy 
z roku 1909 a 1910. „Jde o vozy z Francie. Na majitele jsme získali kontakt 
díky jízdě historických vozidel Trofeo Niké, která se ve městě v červnu zasta-
vila. Jeden z majitelů byl přímo v Meziříčí a přislíbil, že by se akce zúčastnil. 
Vzhledem k tomu, že na stejný víkend mají naplánovanou akci v Ostravě, 
tak jako přestupní stanici využijí právě Meziříčí,“ vysvětlila Tronečková.

Rozmanitý program
Na zámku bude program probíhat po oba dva víkendové dny, ale sesku-

pení účinkujících bude každý den jiné. „Jedinou výjimkou je kejklíř Vítek, 
který bude diváky bavit v sobotu i v neděli,“ prozradila ředitelka muzea. So-
botní program navíc zpestří defi lé historických kol vedené Josefem Zimov-
čákem. „Diváci budou moci spatřit kola z počátku dvacátého století, jezdci 
budou samozřejmě dobově oděni,“ přiblížila přehlídku Irena Tronečková.

Z víkendového programu je možné dále zmínit bičovou show, diva-
delní představení, přehlídku dobových kostýmů či koncert vojenské ka-
pely. Pro příznivce vojenství je přichystána bojová operace v zámeckém 
parku. Zájemci budou moci navštívit také zámecké a muzejní expozice. 
Návštěvníky tam budou doprovázet průvodci v historických kostýmech, 
kteří je seznámí nejen s historií samotného zámku, ale také se jim budou 
snažit přiblížit samotný rok 1909. Na zámku bude po celý víkend množství 
tradičních řemeslných stánků, stylová taverna, ruská čajovna či vzduchov-
ková střelnice. Stylově bude točeno také velkomeziříčské pivo Harrach.

Tradiční soutěž 4 klíče
Pod taktovkou Jupiter clubu a muzea se v sobotu večer navíc uskuteční 

tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Celé klání bude inspiro-
váno připomínaným stým výročím. Soutěžící a diváci se mohou těšit na 
disciplíny, které budou tematicky vycházet z historie a manévrů. Účastníci 
budou například poznávat předměty z depozitáře muzea.

Celý večerní program na náměstí zpestří vystoupení kapely A.T.P. pod 
vedením Lenky Vaskové a revivalové skupiny ABBA STARS. Zpátky 
v čase se diváci přenesou díky přehlídce historických kostýmů, které by 
měly připomínat opět dobu okolo roku 1909.                  Lucie Kučerová

V některých obcích patří k pou-
tím již jaksi neodmyslitelně pře-
jíždění lávky přes obecní rybník. 
V uplynulých týdnech se tak dělo 
například ve Vídni, v Jívoví či 
v Lavičkách. Organizátoři vymýš-
lejí nové disciplíny, aby tak pout-
níkům i ostatním návštěvníkům 
zatraktivnili nedělní odpoledne. 
Nestačí už tedy přejíždění lávky 
na kole, přibyly i trakaře, kaskadéři 
s helmami na hlavě, kteří simulo-
vali opravdový trakař, zápolení 
na hladině rybníka s prázdným 
sudem od piva a podobné kous-
ky. O soutěžící nebývá zpravidla 

nouze, stejně jako o diváky, kteří 
s neskrývanou radostí sledují, jak 
jejich příbuzní či přátelé padají do 
vody. Ale i úspěch umějí náležitě 
ocenit – když domácí borci lávku 
bez úhony přejedou, poplácání 
po rameni s patřičným slovním 
komentářem „Ty čoveče, seš fakt 
třída“, nikdy nechybí. A u dobře 
vychlazeného točeného pivečka se 
pak ještě dlouho zmíněné ‚rekordy‘ 
probírají. I to prý patří k tradicím. 
A třeba v obci Jívoví u Křižanova 
se podle sdělení tamních starou-
sedlíků tato tradice drží už několik 
desítek let.                     Iva Horká

Návod, jak nabídnout peněženky zlodějům
Prevence proti krádežím, je stále velmi podceňována a tak návod, jak 

zloději nabídnout svou peněženku, je snadný. Během výběru zboží v ob-
chodě nechte na nákupním košíku pověšenou kabelku. Když odcházíte 
od svého vozidla, nechte na sedadle svůj batoh. Anebo se poučte od třech 
okradených za předminulý víkend, neboť odložené kabelky a ledvinky na 
diskotékách jsou lákadlem pro všechny zlodějíčky a kapsáře. Ve Velkém 
Meziříčí tak byly o nedávné letní noci před druhou hodinou ranní z jedné 
takové ledvinky odcizeny osobní doklady, fi nanční hotovost a platební 
karta. Majiteli, který své věci nechal ležet na stole, vznikla škoda téměř 
dva tisíce korun. O den později ve stejnou dobu jako u předchozího pří-
padu a opět ve Velkém Meziříčí přišla o mobilní telefon, doklady, peníze 
a platební kartu v celkové hodnotě přesahující pět tisíc korun mladá sleč-
na, která na diskotéce odložila svou kabelku.      Nprap. Petra Šmídová

Od 1. srpna 2009 jsou všechny že-
lezniční přejezdy v České republice 
opatřeny samolepkou s označením 
P a nezaměnitelným číslem, které 
přesně identifi kuje daný železniční 
přejezd. Bílá samolepka s písmenem 
P a černou číslicí je umístěna na 
rubové straně ramene výstražného 
kříže nebo na rubové straně výstraž-
níku (skříň s výstražnými světly). 
Databázi čísel jednotlivých železnič-

ních přejezdů má k dispozici každá 
složka integrovaného záchranného 
systému. Každý, kdo zjistí potřebu 
zastavit železniční provoz (příklad-
ně řidič automobilu uvízlého na 
přejezdu) zavolá na některou z tís-
ňových linek 112, 150, 155 nebo 158 
a operátor dané linky jej navede, aby 
mu sdělil číslo přejezdu. Operační 
středisko následně provede kroky 
k zastavení provozu na trati.   -pm-

Ochutnejte Moravu!
Festival chutí, ale i vykročení za gastronomickou historií jižní Moravy, 

tak by se dal charakterizovat projekt Centrály cestovního ruchu – jižní 
Morava, který fi nančně podpořil Jihomoravský kraj. Prostřednictvím for-
muláře umístěného na internetový stránkách (www.ochutnejtemoravu.cz) 
věnovaných projektu má každý možnost posílat svůj oblíbený „moravský“ 
recept. Hledáme ty nejzajímavější, dobře střežená rodinná tajemství, tajné 
ingredience vašich babiček! Zašlete svůj recept a vybrané recepty budou 
otištěné v propagační brožurce. Profesionální gastronomii budou v pro-
jektu zastupovat vybrané restaurace, které budou po dobu jednoho týdne 
v říjnu (19. 10. – 23. 10.) nabízet minimálně osm typických moravských 
jídel ve svých provozovnách. Vaše chuťové buňky k dobrému jídlu pohladí 
moravská vína, moravská a česká piva z jejich nabídky. Autorem projektu 
je Centrála cestovního ruchu jižní Morava, realizátorem je fi rma DRING 
Consulting, projekt je fi nancován z rozpočtu Jihomoravského kraje a na 
projektu dále spolupracuje agentura pro rozvoj cestovního ruchu České 
republiky Czechtourism.                   Zdroj: www.ochutnejtemoravu.cz

Přejíždění lávky přes rybník 
se mnohde stalo pouťovou tradicí

Přejezdy jsou označeny samolepkou

Nejčastěj-
ší situace, 
které jsou 
vidět bě-
hem pře-
jíždění 
rybníka – 
padání do 
vody. 

Snímek 
zachycu-
je soutěž-
ní dvojici 
v Jívoví , 
k te rá se 
snaži-
la přejet 
lávku
v neděli
26. 7. 
2009. 

Foto:
Iva

Horká

km/hod., spotřeba 27 – 30 litrů, maximální dostupnost je 4 200 m, nejnižší 
je daná zákonem o leteckém provozu na 150 m nad terénem.“

Zájem o letadla se u Eduarda Holánka projevil již v patnácti letech. 
„Studoval jsem střední vojenskou a leteckou školu v Košicích. Po jejím 
absolvování jsem působil jako voják z povolání v Prostějově u vrtulní-
kového pluku na letišti. Na letecké technice s vrtulníky jsem pracoval 
jedenáct let jako letecký mechanik, ale ne jako pilot. V roce 1985 jsem 
odešel do civilu a od devadesátého podnikám v oblasti servisu a montá-
ží výtahů. V současné době vlastním fi rmu na montáž výtahů se dvaceti 
zaměstnanci,“ přiblížil třiapadesátiletý pilot.

Vrtulník, jenž létal nad Velkým Meziříčím onu sobotu, je z roku 2004 
a majitel si ho dovezl z Anglie, konkrétně z Cambridge, od jednoho star-
šího muže, který vlastní školu a učí děti z Evropy anglicky. „Byl v nadaci 
princezny Diany z Walesu, ale její erb jsme potom z vrtulníku sundali 
a udělali si barevné provedení podle sebe. Zvlášť si mimo jiné cením 
i označení OK EDA, neboť se sám jmenuji Eduard a není lehké takovou 
značku získat.“ Pokud by někoho zajímala cena, tak nový vrtulník této 
třídy stojí podle výbavy kolem čtyř a půl milionu korun.       Iva Horká

(Blahopřání novomanželům najdete na straně 8.)

Ženich přiletěl na obřad z křižanovského letiště vrtulníkem
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Po, St, Č, Pá – dle objednání
Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Do 13. 9. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

prodej 12. září. 
Tel.: 604 707 728, 
A. Novotný, Hrbov 42Mgr. Jitka Bártová

Kurzy anglického jazyka
– individuální, ve dvojici i ve 

skupině
– pro začátečníky, mírně pokroči-

lé, pokročilé i konverzační
50 hodin/3.500 Kč ve skupině
1 hodina/300 Kč ve dvojici
1 hodina/250 Kč individuálně
Výuka dle domluvy přizpůsobená 
vašim požadavkům. Začátek září 
nebo říjen.
Tel.: 608 909 121,
pruvodcevm@seznam.cz

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: p.hintenaus@jopp.com
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: l.katolicky@jopp.com
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

druh pracovního poměru: práce na plný úvazek (ve třísměném 
provozu)

náplň práce: zabezpečování kvality výroby, mezi-
operační kontroly, měření dílů z vý-
roby, měření pozastavených dílů atd.

požadovaná praxe: praxe v oddě lení kontroly není 
podmínkou, ale výhodou

požadované vzdělání: st ředoškolské, nebo odborné 
s maturitou

požadavky: zodpovědnost,  samostatnost, 
pečlivost, práce s PC

nástup: ihned
benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, 

příspěvek na dopravu, příspěvek 
na nemocenskou, životní a penzijní 
připojištění, 13. plat

Firma JOPP Automotive hledá pracovníka údržby

Firma JOPP Automotive hledá pracovníka oddělení kontroly

druh pracovního poměru: práce na plný úvazek (ve třísměnném 
provozu)

náplň práce: pravidelná údržba, opravy strojů 
a zařízení, drobné zámečnické práce

požadovaná praxe: praxe na obráběcích strojích vítána, 
není podmínkou

požadované vzdělání: SOU technického zaměření
požadavky: zručnost, samostatnost, zodpovědný 

přístup, ochota učit se novým věcem
nástup: září 2009
benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, 

příspěvek na dopravu, příspěvek 
na nemocenskou, životní a penzijní 
připojištění, 13. plat

Info: Ek.stob@seznam.cz
tel.: 605 010 666

KURZY ANGLIČTINY 
2009/2010
pro mírně a středně pokročilé
pod vedením Mgr. Petry Táborské
v rozsahu 50 vyučovacích hodin
(od října 2009, 2 hodiny týdně na 
ZUŠ Poříčí)
cena: 3.500 Kč
(P ředběžné p ř i h lášky na te l . 
776 328 632, doba konání kurzů 
stanovena na 1. informativní schůzce 
v úterý 15. 9. 2009 v 17.00 v učebně 
na ZUŠ Poříčí.)

Pracoviště: Otín u Měřína
Doprava: zajištěna
Pracovní poměr: hlavní, vedlejší,
 částečný, důchodkyně – vše na domluvě
Kontakt: mobil 776 616 111, tel./fax 566 544 616,
 e-mail: arme.sargsyan@agj-group.cz,
 www.agj-group.cz

Společnost 
A.G.J. – Group, s. r. o.
výrobce spodního prádla

Pronajmu
klimatizovanou kancelář 29 m2 
v atraktivní budově ve středu města.

Bližší informace na tel. 566 521 443.

Parkování před budovou zdarma.
Úklid společných prostor zdarma.

Volné ihned.

Zubní pohotovost
22. 8. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130, tel. 566 536 712
23. 8. MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka, tel. 566 567 115
29. 8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
 tel. 566 552 444
30. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, 
 tel. 566 542 615
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                     Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde elektrický proud
Dne 19. srpna 2009 od 7.30 do 15.30 bude přerušena dodávka elektřiny 
v Kúskách.                                                                                        -e.on-

Prodám
■ Peugeot 405 na náhradní díly, 
pojízdný, litá kola, GO zadní ná-
pravy. Tel.: 608 034 567.
■ Náhradní díly VW Jetta II – 
VW Golf II, benzín. Bližší inf. na 
tel. 603 840 660.
■ Zahradní soupravu – novou, 
dřevěnou (smrkové dřevo, nenatře-
ná), pro 8 osob. Cena dohodou. Tel.: 
566 544 005.
■ Cihly Heluz supertherm 49 STI 
– nové, nepoužité, celkem 7 palet, 
na paletě 60 ks, celkem 420 cihel. 
Cihly jsou originálně zabalené, ne-
poškozené. Zajistím naložení VZV. 
Cena 53 Kč/ks. Odběr všech 7 palet 
najednou. Navíc dárek – půl palety 

půlek (asi 45 ks) k těmto Heluz 49 
STI zdarma. Tel.: 776 726 627.
■ Litinovou dlabačku tovární vý-
roby (nová) a sadu dlabacích vrtáků. 
Cena 15.000 Kč. Tel.: 608 048 099.
■ Cihly Protherm 30 cm, 3 palety. 
Cena dohodou. Tel.: 732 474 012, 
p. Krejčí.
■ Kolo Favorit, dětské kolo Sobi 
20, hydraulický rozvaděč, el. motor 
5,5 kW 2900 ot., stříkačku PS-8. 
Tel.: 732 724 122.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 1991, 
odhlášená, v pojízdném stavu, dobrý 
motor, baterie a kola. Tel.: 736 740 172.
■ Jawu 23 Mustang, v dobrém 
stavu, platná STK. Cena 5.000 Kč. 

Tel.: 608 126 545.
■ Zimní pneu 165/70/13R Barum 
Polaris 2 – 4 ks, obuto na discích 
rozteč 98 (Favorit), vzorek 7 – 
7,5 mm, cena 700 Kč/ks bez disku 
(s diskem 800 Kč/ks). Letní pneu 
165/70/13R Barum Brilantis – 2 ks, 
vzorek 3–3,5 mm, cena 250 Kč/ks. 
Tel.: 728 933 371.
■ Lednici Goddess, 100 l, v záru-
ce. Tel.: 737 433 811.
■ Levně školní aktovku a škol-
ní batoh – pro chlapce. Tel.: 
739 410 821.
■ Čalouněné dvojlůžko s úložným 
prostorem, pružinové matrace. 
Cena dohodou. Tel.: 607 586 843.
■ Škodu Felicii combi, r. v. 1997, 
modrá, STK 2010, bez koroze, eko 
poplatek za přepis je už uhrazen. 
Cena 33.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii 1,3, červená, STK 
2010, centrál na dálku, hudba na 
CD, lehký tuning, bez koroze, pro-
dám na splátky. Tel.: 732 565 767.
■ Škodu Felicii diesel, r. v. 1997, 
zelená metalíza, najeto 125 000 km, 
1 majitelka v ČR, 2× airbag, tažné 
zařízení, centrál, střešní okno, rádio 
na CD, mlhovky, jezdí za 5 l/100 km, 
cena 38.000 Kč. Tel.: 777 034 567.
■ Indukční dvouplotýnkový 
vařič AML včetně 7dílné sady 
černého nádobí AML. Vše je nové 
a nepoužité. Cena ve slevě a doho-
dou. Tel.: 777 850 310.
■ Selata, kontakt po 19. hodině na 
566 544 456.
■ Vchodové dveře do bytu – levé, 
s kováním, dřevěné, odstín buk, 
plné, s požární odolností EW 30 D3, 

rozměr 800/1970, cena dohodou. 
Tel.: 604 358 792.
■  K u l o b r o k  Z  B r n o  5 0 2 
7 × 65 R/12 s optikou Zeiss 6×. 
Jako nová. Cena 30.000 Kč. Nástav-
bu s Praga V3S – uloženka, cena 
8.000 Kč. Vhodná na stavbu, k ryb-
níku. Borová prkna třicítky, šířka 
15cm, délka 4 a 5 m. Velmi kvalitní, 
vyschlé, oddenkové číst 5.000 Kč/
m3. Celkem 8 a 9 m3. Hoblovku, 
šíře 20 cm s cirgulí v jednom s pra-
vítkem, výrobce TOS Kuřim, jako 
nová. 12.000 Kč. Tel.: 732 854 423.
■ Dětské jízdní kolo Newcomb-
bonber MBX, od 4 let, cena do-
hodou. Dřevěná okna v celku 
(neotvíratelná), dvojích rozměrů, 
5×5 kusů, vhodné např. na chatu. 
Cena dohodou. Tel.: 605 777 627, 
732 282 550.
■ Suché, štípané palivové dříví. 
Tel.: 777 606 495.
■ Betonové panely, 8 ks, rozměr 
30×15×330 cm, velmi levně, doho-
da. Tel. : 608 401 132
■ Neúplnou stavební buňku, nut-
no vidět, dohoda. Tel.: 733 394 268.
Koupím
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Jawu – kývačku, bez SPZ. Tel. 
večer 732 900 335.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 

a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
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.
■ 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.
■ El. ruční vrtačku na n. d. nebo 
jen dobrý rotor. Výrobek NDR typ 
EHB 16/2, 220 V, 2,6 A, 550 W. Tel.: 
608 204 557.
Nemovitosti
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Sítě, 6 místností, cena dohodou. 
RK nevolat. Tel.: 721 845 475.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve VM, 
zateplený, nová plastová okna, cena 
dohodou. Tel.: 773 290 617.

ELCT-TY s. r. o.
Instalace fotovoltaických elektráren na klíč

zaměření, projekt, rozpočty, instalace, revize, připojení 
do sítí, vyřizování úvěrů a dotací.

Malá stránka 345
telefon: 739 652 519

www.haban.cz

■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 220.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
790.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám dům k rekonstrukci 
se zahradou a sadem, výhodná 
poloha, okolí Velké Bíteše. Tel.: 
602 760 686.
■ Prodám stavební pozemek 
o výměře 815 m2 v obci Ořechov 
– její části Ronov, v těsné blízkosti 
rozvody NN, plynu a vody. Cena 
dohodou. Tel.: 774 812 055.
■ Koupím chatu nebo menší 
chalupu ve Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Tel.: 732 877 959.
■ Koupím pole v Měříně a okolí. 
Tel.: 776 894 574.
■ Prodám 3+1 v OV ve Vel. Me-
ziříčí, atraktivní výhled, po rekon-
strukci. Tel.: 732 570 375.
■ Reality Vysočina nabízí ve VM 
prodej bytu 2+1 na ul. Bezručova, pro-
dej RD na ul. K Buči, pronájem bytu 
2+1, pronájem obchodu v centru, pro-
dej chaty v Kozlově. Tel.: 777 636 157.
■ Koupím chatu nebo chalu-
pu v okolí V. Meziř íčí . Tel.: 
602 521 766.
■ Prodám garáž na Františkově, 
podsklepená. Výhodná cena a per-
fektní stav. Tel.: 604 844 954.
■ Koupím byt 1+1 ve Velkém 
Meziř íčí . Platba hotově. Tel. 
777 628 982.             (Pokr. str. 6.)

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Prodej
SAZENIC JAHOD
– velké plody.
Tel. 605 551 105.

Volejte 604 157 827
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v neděli 6. září 2009 ve 14 hodin.
29. 8. 2009 ve 20 hodin před skibarem.

Návštěvníci ve stylovém oblečení
(pončo, sombrero) mají vstup zdarma.

(Pokračování ze strany 5.) 
Nemovitosti
■ Prodám cihlový byt 2+1 na ul. 
Na Výsluní ve Velkém Meziříčí. 
Volný od 10/2010. Volejte v odpo-
ledních hodinách. Tel.: 774 919 844.
Pronájem
■ Pronajmu slušné rodině zre-
konstruovanou a částečně zaříze-
nou bytovou jednotku 4+1 v obci 
Ruda, která je součástí zemědělské 
usedlosti. Nízké náklady a slušné 
jednání. Tel.: 604 722 870.
■ Pronajmu zděný byt 2+1 na ul. 
Kolmá ve Velkém Meziříčí. Volný 
od 1. 9. 2009. Tel.: 602 572 603.

■ Hledám pronájem bytu, 
dlouhodobě, ve Velkém Mezi-
říčí a okolí. Tel.: 604 199 999.

■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě, 1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu pokoj s vlastním 
vchodem a kuchyňkou, Velké Me-
ziříčí. Tel.: 605 154 134.
■ Pronajmu ve Velkém Meziříčí 
na Bezděkově třípokojový slunný 
byt s vlastním plynovým topením 
v rekonstruovaném domě s výtahem. 
Termín – byt je volný k okamžitému 
nastěhování. Tel.: 737 281 391.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Če-
chova, částečně zařízený, volný od 
1. 10. 2009. Volejte po 18. hodině na 
tel.: 608 769 248, 728 158 414.
■ Pronajmu slunný byt velikosti 
3+1 v panelovém domě s výtahem 
ve Vel. Meziříčí. Vytápění + ohřev 
vody vlastním plynovým kotlem pří-
mo v bytě. Měsíční nájem 8.500 Kč 
včetně energií. Ke dni podpisu smlou-
vy požaduji složení vratné kauce 
15.000 Kč. Byt bude volný od 1. 10. 
2009, volejte na tel.: 605 263 882.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu garáž na ul. Bez-
ručova.  Cena dohodou. Tel.: 
605 777 627, 732 282 550.
Různé
■ Muž, rozvedený, starobní dů-
chodce, 65/160/56, bez závazků, 
nekuřák, téměř abstinent, tempera-
mentní, ale ne konfl iktní, hledá men-
ší skromný byt, se soc. zařízením 
uvnitř, kdekoliv ve Velkém Meziříčí 
a okolí do 10–15 km nebo rodinný 
domek za zahradou vítán, starším 
lidem vypomůžu, řidičský průkaz 
nemám. Skromnou ženu nekuřačku, 
téměř abstinentku do 50 let, zájem 
o společnou domácnost a život vítán, 
lásku přijímat a rozdávat nikdy není 
pozdě a nic není lepší. Zn. Mít se na 
co těšit. Tel.: 605 537 658.
■ Nabízím tři volná místa každý 
den autem do Brna (centra), odjezd 
kolem 7.15. Tel.: 608 639 026.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes víkend, týden i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.
■ Hledám pro žáka 6. třídy ZŠ 
doučování z ČJ. Tel.: 731 201 925, 
po 14. hodině.
■ Žena hledá práci, třeba i krát-
kodobou. Zkušenosti s účetnictvím 
(program Winfas), a podobnou. 
Tel.: 737 563 900.

■ 33/182 nekuřák, hledám mladší 
příjemnou ženu – maminu Tel.: 
731 313 469.
■ Muž 40/189, nekuřák. Hledám 
obyčejnou, štíhlou, hodnou dívku, 
nekuřačku. Jen vážný vztah. Zatím 
SMS: 728 457 691.
■ Je mi 29 let, hledám k sezná-
mení dívku bez dětí, samota je 
zlá. Jsem částečně inv. důchodce, 
mám rád jízdu na kole, nekuřák. 
Meziříčsko, Třebíčsko. Kontakt na 
mě, i SMS: 737 748 402.
■ Hledám spolucestující na každo-
denní cesty do Jihlavy. Odjezd 5.30 
z Velkého Meziříčí. Tel.: 776 794 747.
Daruji
■ Černobílé krotké kotě. Tel.: 
566 521 902.
■ Černá koťata, i ráda dovezu. 
Tel.: 739 721 662.

Pozor změna!
Všechny kurzy začínají 

v týdnu od 14. září.

Cvičení
PILATES

Od září
jsou pro vás připraveny 

nové kurzy Pilates
pro začátečníky,

středně a více pokročilé.
Více informací a rezervace 

na tel. 777 125 119.

Truhlářská a obchodní společnost Vrábel z Velkého Meziříčí
nabízí práci v oboru

projektant
(zpracování dokumentace) nábytkových a stavebně truhlářských konstrukcí

na pozici přípravář výroby. 

Tel.: 566 523 663, 602 754 963, e-mail: vrabel@vrabel.info, www.vrabel.info

SKI klub Velké Meziříčí s kapelou Na šikmé ploše
vás zvou na

Zahrádkáři slyšte…
…a je to tady! Nechám na fan-

tazii čtenáře, co je tím míněno, 
ale jen v této větě. Jinak mám 
na mysli konec prázdnin a s tím 
související postupné dozrávání 
jádrového ovoce. Upřímně řečeno, 
žádná sláva nás nečeká, alespoň co 
se týká jabloní a hrušní v našich 
zahradách. Přesto zahajujeme 
moštování v tradičním termínu, 
ale v měsíci září bude moštovací 
den jen sobota, začínáme 12. 9., 
vždy od 8 do 12 hodin. V případě 
potřeby bychom v říjnu přidali již 
tradiční pondělky od 15 do 18 ho-
din. Je také možné kontaktovat naše 
pracovníky moštárny na tel. číslech 
739 155 940 nebo 604 712 787, 
kde získáte další potřebné infor-
mace.   Za výbor ČZS Z. Nedopil

Zveme současné obyvatele 
i rodáky z Dolních Heřmanic 

a Oslavy na

které se koná tuto sobotu 
22. 8. 2009 v přírodním areálu

u Dolních Heřmanic.

Tel.: 736 684 548



Číslo 29 19. srpna 2009 strana 8

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky
* * *

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009 od 19.30 hodin

Soutěž

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Permanentky v prodeji, cena 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001,
566 782 005 nebo na programovém oddělení JC.

Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin

ve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS

Pátek 11. září 2009 v 19 hodin, koncertní sál
Koncert operního zpěváka

HOSTÉ: Olga Jelínková (soprán), Richard Pohl (piano)
Již tradiční festival Jakub Pustina a jeho hosté se zastaví na jedné z pat-
nácti zastávek i ve Velkém Meziříčí. V rámci tohoto festivalu pěvec Jakub 
Pustina představuje lidem operu, jak ji neznají, a to zábavným a neotřelým 
způsobem. Také představuje špičkové mladé umělce a umělkyně, tou 

letošní bude česká sopranistka Olga Jelínková. 
Barytonista Jakub Pustina je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů 

Petera Dvorského a dalších. 
Sopranistka Olga Jelínková vystudovala Pražskou konzervatoř 
u prof. A. Denygrové a poté AMU v Praze u prof. M. Podskalského. Je 
také absolventkou Mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského – SK 
a Richarda Sigmunda – IT. Vystupuje v roli Rosiny (G. Rossini, Il barbie 
di Siviglia), Královny noci (W. A. Mozart, Die Zauberfl öte) a dalších.

Vstupné: Dospělí 140 Kč, studenti a důchodci 90 Kč
Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Úterý 15. září 2009 v 19.30 hodin, kinosál
Zábavný pořad

s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Vstupné: 200 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Čtvrtek 1. října 2009 v 19.30 hodin, kinosál
Zábavná talk show

s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Vstupné: 240 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Pátek 23. října 2009, v 19.30 hodin, velký sál
Koncert

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné: 300 Kč, 250 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 2. září 2009

Středa 4. listopadu 2009

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími

Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert

Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Úterý 3. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Říjen 2009 – termín bude upřesněn

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 14. září 2009, ukončení do 23. ledna 2010
Uzávěrka přihlášek 11. září 2009
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu –vždy v pondělí, (kromě 28. 9. 2009, 
16. 11. 2009 – nejsou)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, 
Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Lze se přihlásit se třídou i individuálně. 
V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná prodlou-
žená a závěrečný ples. Platba v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 
566 782 005, otevřeno po – pá 8 – 16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.

Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC

Změna programu vyhrazena!

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kdož máte studentská 
taneční nějaký rok za sebou, nabízíme vám

Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKROČILÍ
– 5 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 

23. listopadu ve 21 hodin
–  c e n a  k u r z o v n é h o 

1.000 Kč/taneční pár
– u závě rka  p ř i h lá šek 

20. listopadu

ZAČÁTEČNÍCI
A MÍRNĚ POKROČILÍ
– 6 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 5. října ve 

21 hodin
– cena kurzovného 1.200 Kč/taneční pár
– možnost pokračování v kurzu pokročilých
– uzávěrka přihlášek 2. října

Jupiter club, s. r. o. 
Velké Meziříčí

pořádá ve čtvrtek 27. 8. 2009

Programové oddělení Jupiter 
clubu oznamuje, že od středy 
5. srpna si mohou předplatitelé 
vyzvednout permanentky do 
Horáckého divadla Jihlava pro 
divadelní sezonu 2009 – 2010 
na programovém oddělení 
Jupiter clubu v I. patře. Perma-
nentky je nutné 
si vyzvednout 
nejpozději do 
konce měsíce 
září 2009. 

-prog-

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
STARLET taneční škola manželů Buryanových (výuka tanců standard-
ních, latinskoamerických i moderních)

v předsálí velkého sálu
od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky
od 12 do 15 let.

Vstupné
35 Kč.

Dne 10. srpna 2008 uplynulo deset 
let, co nám navždy odešel náš sta-
rostlivý manžel, tatínek a obětavý 
dědeček, pan 
Stanislav Krejčí
ze Lhotek.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Kdyby náš tatínek žil,
11. srpna by 60. narozeniny s námi 
oslavil.
26. srpna před pěti lety nám ho však 
zákeřná nemoc vzala
a nám v srdci jen vzpomínky
a bolest zanechala. 
Pan
Karel Bartík
z Pustiny
S láskou za manželku, dcery Milenu

a Evu, dcera Hana s rodinou.

Dne 9. 8. 2009 uplynulo 7. smutné 
výročí od tragického úmrtí 
Veroniky Peroutkové
z Pustiny. 

Všem, kteří nezapomněli,
děkuje rodina Peroutkova.

Dne 12. 8. 2009 oslavila 80 let 
naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní 
Anežka Novotná 
z Velkého Meziříčí. 
Do dalších let jí přeje hodně zdraví,

štěstí, elánu a radosti z krásně 
upravené a kvetoucí zahrád-

ky všech šest dětí s rodinami, 
12 vnoučaty a 13 pravnoučaty. 

-prog-

Dne 15. srpna 2009 jsme vzpomněli 
100. výročí narození naší drahé 
maminky a babičky, paní 
Marie Dufkové, 
manželky zubního lékaře. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí spolu s námi tichou vzpomínku. 

Dcery s rodinami 

Dnes, 19. 8. 2009, uplyne jeden 
smutný rok, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá maminka a babička, 
paní 
Marie Marková. 

Vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

Z očí ti zářila láska a dobrota, 
budeš nám chybět do konce života.
Paprskem světlým života našeho 
jsi byla,
proč jsi nás, maminko drahá, opustila.
Tvé zlaté srdíčko, mami, zůstane 
navždy s námi,
bude nám svítit na cestách,
po kterých jdeme sami. 
Dne 22. srpna uplyne 9. smutné 
výročí úmrtí paní 
Jany Mejzlíkové 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou rodiny Mejzlíkova, 

Savvinova a dcera Markéta
s rodinou. 

Dne 23. srpna vzpomeneme desáté výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, paní
Terezie Kučerová
z Geršova.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Jménem všech, kdo se 
v sobotu 8. srpna zúčast-
nili př íjemného večera 
s kapelou Kozénka Band 
na Fajtově kopci, bychom 
chtěli novomanželům
Leoně a Jirkovi 
Pálkovým
srdečně popřát do dal-
ších společných let mnoho 
štěstí, lásky, vzájemné 
úcty a tolerance.
Těšíme se na opakování za 
50 let u příležitosti zlaté 
svatby.

Přátelé Fajtova kopce 
(PFK)

Všechno nej, nej, milá Jano, ma-
minko i babičko k Tvým kulaťouč-
kým narozeninám…
Ať  Ti úsměv vydrží d louho, 
předlouho, stejně jako zdravíčko, 
duševní pohoda a zájem o kulinář-
ské umění. 

To Ti ze srdce přejí
všichni Tvoji blízcí.



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
25. 8. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 8. 9. přednáška Thajsko Libor Smejkal
15. 9. přednáška Na kole po Sultanátu OMÁN Jiří Čefelín
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Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík 
vás zvou na taneční večer s melodiemi 50.–80. let

V první části večera koncert.
Hraje: JUPITER
Pátek 25. září 2009, velký sál JC, začátek ve 20 hodin

Výstava květin
a obrazů v Moravci

22. – 23. 8. 2009
Kulturní dům v Moravci,

otevřeno od 9 do 18 hodin.
Budou vystaveny bohaté ko-
lekce jiřinek, mečíků, růží, 
dále kaktusy a sukulenty, 
pokojové květiny, skalničky, 
aranžmá ze suchých rostlin, 
obrazy, dřevořezba, keramika.

21. 8. Košíkov – pouťová
22. 8. Markvartice
28. 8. Koněšín – pouťová
29. 8. Lipník

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

KINO JUPITER CLUB VM
SRPEN 2009

Jupiter club, s. r. o. pořádá v neděli 30. 8. 
po skončení vernisáže výstavy Antonína Havláta 

PODVEČER SE SKUPINOU STETSON
Na nádvoří kina Jupiter, vstup zdarma, 
pouze za příznivého počasí.

Navštivte 
věž kostela
Věž kostela sv. Mikuláše ve Vel-

kém Meziříčí je od prvního června 
otevřena veřejnosti. 

Navštívit ji můžete od pondělí 
do soboty od 9 do 17 hodin a v ne-
děli od 13 do 17 hodin, a to až do 
konce srpna. Vstupné je 10 korun 
za osobu.

Vedle zajímavého pohledu na 
město a okolí z ochozu, který je ve 
výšce čtyřiatřicet metrů, cestou na-
horu upoutá i obnovená výstava. Ta 
je věnována městu a jeho dominan-
tám zachyceným na devětadevade-
sáti historických fotografi ích. Při-
pravilo ji zdejší muzeum.            -mrs-

KONCERTKONCERT
GENEZEGENEZE

Jupiter club Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí
vás srdečně zvou

SE SVÝMI HOSTY
v pořadu 

PROMĚNY ČASU II
PÍSNIČKY VE STYLU TRADIČNÍHO FOLKU
A PŘÍBUZNÝCH ŽÁNRŮ AŽ PO VLASTNÍ 

ÚPRAVU RENESANČNÍHO ROCKU
A VOKÁLNÍCH SKLADEB

Nádvoří zámku Velké Meziříčí
27. srpna 2009 v 19 hodin

vstupné 100 Kč

KONCERT
skupiny

GENEZE

na

Středa 19. ve 20 hodin
COCO CHANEL
Režie: Anne Fontaineová. V hlavní roli Audrey Tautou. Biografi cký fi lm 
Francie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut
Pátek 21. ve 20 hodin
WRESTLER
Režie Darren Aronofsky. V hlavní roli Mickey Rourke. Akční drama, ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 109 minut
Sobota 22. v 19 hodin
HANNAH MONTANA
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jen jeden z nich.
Režie: P. Chelson. Rodinná hudební komedie USA, český dabing. Mlá-
deži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 102 minut
Úterý 25. v 18 a 20 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Režie Carlos Saldanha. Animovaná rodinná komedie USA. Český dabing. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 94 minut
Pátek 28. ve 20 hodin
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 138 minut

FC Velké Meziříčí B – Sokol Sto-
nařov 2:5 (0:0)
Střelci: 52. Trnka, 69. Kafka – 51., 
67 (PK), 76. a 80 Gavaller, 82. Ne-
špor. Sestava domácích: Hrazdíra 
– Invald D., Kružík, Halámek (16. 
Veselý, 74. L. Smejkal), Netolický 
– Vyskočil, Pól, Němec (60. Jaša), 
Kafka – Dufek, Trnka. Rozhodčí: 
Hrůza – Nádvorník, Nenadál.
Domácí začali dobře, vytvořili si 
územní převahu, jenomže svoje 
šance zaházeli. Benfi ce nepřidal 
ani fakt, že se zranil Halámek a už 
tak dost poslepovaná obrana dostala 
další trhliny. Hosté pálili mimo 
a následně do břevna, poslední 
slovo v rozhárané první půli měli 
ale domácí, kteří jim oplatili stejnou 
mincí a v koncovce neuspěli.
Druhá půle vyzněla jako ta první, 
domácí působili značně letargicky, 
z čehož je probudila nenápadná 
akce hostí, po níž umístil míč do 
velkomeziříčské sítě kolem rukou 
brankáře Hrazdíry hbitý útočník 
Gavaller. Domácí brzy srovnali, 
dorážkou vlastní střely do břevna 
se prosadil Trnka a začínalo se 
znovu. Hra nabírala na obrátkách, 
když kontakt ukvapeně vyběhnuvší-
ho brankáře Hrazdíry s Gavallerem 
posoudil sudí Hrůza jako penaltový 
a postižený útočník se z jedenácti 
metrů nemýlil. Po centru Dufka se 
z otočky nádherně prosadil Kafka 
a znovu srovnal. Domácí přecháze-
jící do náporu udělali na stoperském 
postu úděsnou hrubici a Gavaller 
nabídnutou šanci využil, což ovšem 
nestačilo. Brzy nato se proti domá-
cím trefi l počtvrté. Dílo zkázy pak 
dokonal pěknou střelou Nešpor.
SK FC Křižanov – FC Velké Me-
ziříčí B 0:2 (0:1)
Střelci: 7. Trnka, 75. Veselý. Sestava 
hostí: Invald R. – Vyskočil, Krátký, 
Střecha Lad., Netolický – Němec J. 
(50. Invald D.), Souček, Pól, Kafka 
(79. Smejkal) – Dufek (60. Veselý), 
Trnka. Rozhodčí: Křenek – Krejčí, 
Dlouhý.

Velkomeziříčská rezerva šla do 
utkání od úvodních minut s jediným 
cílem: zvítězit a odčinit tak ostudu 
z předcházejícího kola. Tomuto 
faktu přispělo i několik posil z prv-
ního týmu, který o den dříve skvěle 
zvítězil v Uherském Brodě. Hosté 
začali sebevědomě a už v 7. minutě 
se po ose Němec – Dufek dostala 
přihrávka „pod sebe“ kolem špatně 
vyběhnuvšího domácího brankáře 
na kopačku důrazného Trnky a ten 
míč i přes „skluzující“ domácí 
obránce dotlačil do sítě. Domácí 
rozhodně nic nezabalili, bojovali 
a jednoduchou hrou plnou nakopá-
vaných míčů si vynutili mnoho stan-
dardních situací, zejména rohových 
kopů, které ovšem velkomeziříčská 
obrana dirigovaná vynikajícím 
R. Invaldem v brance dokázala 
odvrátit. Po přestávce hosté drželi 
míč na kopačkách a domácí nákopy 
a centry sbíral výborný R. Invald, 
případně spolehlivě hlavičkující 
obránci. Domácí postupně otvírali 
hru, a tak přišly další vyložené šan-
ce domácích, ale Trnka nedokázal 
skórovat z daleko snazší situace, než 
jaká předcházela jeho brance a Sou-
ček si v ideální střelecké pozici sám 
na velkém čtverci řekl o přestupní 
lístky do některého rugbyového 
týmu. Znatelné oživení znamenal 
příchod agilního Veselého, kte-
rý přímočarými průniky do otevře-
né obrany představoval pro domácí 
okamžitou hrozbu. Za svou agilitu 
byl po zásluze odměněn, když se po 
nádherné příhře Kafky „pod sebe“ 
trefi l přízemní ranou za zadní tyč 
a dal tak v 75. minutě hostujícím 
barvám jistotu dvougólového vede-
ní. To mohl těsně před koncem roz-
hojnit na rozdíl třídy Trnka, dokázal 
však překopnout prázdnou branku 
z hranice brankové čáry. Odtud 
také vykopával již v nastavení po 
akci domácího Navrátila dobíhající 
Ladislav Střecha a pomohl tak R. 
Invaldovi uhájit čisté konto. Za 
týden nás však v dalším derby čeká 
na Tržišti Budišov.

-kre- (redakčně kráceno)
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Ve Velkém Meziříčí bych chtěl jednou trénovat, přál si Milan Volf

Jako tradičně začali velkomezi-
říčští házenkáři přípravu na novou 
sezonu na kole. Po loňské cestě na 
Slovensko, kde byl cílem Dukelský 
průsmyk, se tentokrát tým vydal 
začátkem července na okružní cestu 
kolem naší vlasti. Během devíti dnů 
byla naplánována porce přes tisíc ki-
lometrů, což se podařilo splnit. Výlet 
byl okořeněn náročnými horskými 
výjezdy na vrcholky našich hor, 
a to konkrétně na Praděd a Ještěd. 
Výjezd na Ještěd si někteří dokonce 
zopakovali. Celkem tak tým najel 
přes 1200 kilometrů. Sestava: Víťa 
Večeřa, Martin Kříbala, Petr Kříba-
la, Jiří Kaštan, Miloš Necid, Ladi-
slav Fischer, Pavol Živčic, David Ku-
biš, Petr Kácal a Vlastimil Vaverka.

Etapy trasy
2. 7.: 163 km (Velké Meziříčí – Ro-
sice –Klobouky u Brna – Ostrožská 
Nová Ves)
3. 7.: 139 km (Ostrožská Nová Ves 
– Napajedla – Otrokovice – Lip-
ník nad Bečvou – Odry – Budišov 
n. B.)
4. 7.: 109 km (Budišov n. B. – Lom-
nice – Bruntál –Jeseník – Lipová) * 
včetně výjezdu na Praděd
5. 7.: 178 km (Lipová – Králíky – 
Vamberk – Dvůr Králové – Pecka)
6. 7.: 80 km (Pecka – Semily – Jab-
lonec nad Nisou – Liberec)

7. 7.: 187 km (Liberec –Litoměřice 
– Lovosice – Žatec – Vikletice) * 
včetně výjezdu na Ještěd
8. 7.: 114 km (Vikletice – Kadaň – 
Podbořany –Velduchy-Svojkovice)
9. 7.: 123 km (Svojkovice – Miro-
šov –Tábor – Zárybničná Lhota)
10. 7.: 121 km (Zárybničná Lhota 
– Jihlava – Velké Meziříčí)

Příprava na novou sezonu,
výsledky domácího turnaje

V sobotu 15. 8. tým mužů hostil 
týmy Nového Veselí a Zubří SCM 
na přípravném turnaji před nadchá-
zející sezonou. Zatímco v loňské 
sezoně se s těmito týmy potkával 
v druholigové soutěži, v nadchá-
zející sezoně se s nimi již nepotká. 
Zubří přechází hrát druhou ligu do 
moravskoslezské skupiny a Nové 
Veselí jako vítěz jihomoravské 
skupiny postoupilo do první ligy. 
Po velmi vyrovnaných utkáních se 
z vítězství na turnaji nakonec rado-
val mladý tým ze Zubří. V prvním 
zápase si vítězství proti Novému 
Veselí zajistil větší houževnatostí 
až v samotném závěru. S domá-
cími sehrál vyrovnanou partii, 
kdy našim hráčům chybělo trochu 
sportovního štěstí a šťastně vyhrál 
o jedinou branku. Zubří tak úspěš-
ně zakončilo soustředění v našem 
městě. V zápase o druhé místo si 

naši hráči trochu překvapivě lehce 
poradili s velkým rivalem z Nové-
ho Veselí. Po vyrovnaném prvním 
poločase náš tým soupeře jedno-
značně přestřílel a vybojoval si tak 
druhé místo. Celkově lze hodnotit 
herní projev domácích pozitivně, 
kdy dobře fungovala „aktivní“ 
obrana a v útoku projevili střelecký 
potenciál všichni hráči. Výborně se 
v brance představil Ondřej Poul.

Výsledky:
HC Zubří SCM – TJ Nové Veselí 
29:26
Velké Meziříčí A – HC Zubří 
SCM 29:30
Velké Meziříčí A – TJ Nové Ve-
selí 38:27
Tým mužů v přípravě na sezonu po-
kračuje tréninky 4× až 5× týdně. Na 
rozdíl od loňské sezony se příprava 
více zaměřuje na herní, než kondič-
ní trénink. Koncem srpna pak hráči 
A mužstva absolvují ještě tradiční 
turnaj v Polance nad Odrou a v po-
hárovém utkání se pak koncem 
srpna střetnou s týmem Bohunic. 
A tým sezonu začíná 5. září doma 
s týmem Ivančic, B tým zajíždí 13. 
9. do Újezdu u Brna. Celou pod-
zimní část soutěže bohužel kvůli 
zranění kolene neabsolvují dlouho-
letá opora v brance David Stoklasa 
a pravé křídlo Radim Fischer.   -nav-

Cyklistická příprava
Podzim jsme zahájili ziskem jen 
jednoho bodu áčkem v Čes. Svratce. 
Další dvě utkání jsme bohužel pro-
hráli. Přípravka začíná až v pátek 
21. 8. 2009 a potom v neděli 30. 8. 
2009 obě v Borech.
Čes. Svratka – Bory A 2:2 (0:1) Di-
váků 60. Překvapilo nás zařazení do 
okresní nominace rozhodčích naše-
ho pomezního Bedřicha Kříže.
Strážek – Bory B 4:2 (2:2).
Sněžné – Bory (dorost) 2:0
V neúplné sestavě jsme tam zahájili 
jen vlažně a prohráli. Sněženští mají 
velmi dobrý dorost.

Tento víkend se všechno hrálo jen 
u nás. Áčko a béčko vyšly vítězně, 
ale dorost bohužel dost silně pro-
hrál. Přípravka zatím ještě nena-
hrála, ale začne opět doma už tento 
pátek s Křižanovem.
Dorost: Bory – Vír 1:3 (1:2) Divá-
ků 60. Vírští vedli už 2:0 a naši po-
tom snížili z penalty L. Ochranou. 
Ale to bylo vše. V 84. bohužel zase 
dostali jen „blbou“ branku.
Bory B – Křoví B 2:2 (1:1) Divá-
ků 80.
Utkání to bylo zajímavé a pěknou 
branku dal také náš Aleš Krčál. 

Křovští se bohužel vzchopili a na-
konec srovnali.
Bory A – Vel. Bíteš B 6:2 (2:1) 
Diváků 100. Rozhodčí Mareš. Celé 
utkání kupodivu probíhalo jen v naší 
režii. Bylo nádherné počasí, a tak se 
hrálo v pohodě. Střelecky exceloval 
třemi brankami Martin Vávra. Dále 
stříleli Aleš Zikmund, Toník Novot-
ný starší a Líbal. Až jsem se divil, 
že jsme mohli bítešské béčko tak po-
měrně snadno zdolat. Náš tradiční 
brankář zatím nějak vypadl, a tak ho 
nahradil už podruhé mladý Pokor-
ný. Ale chytal spolehlivě.    -ochr-

Zveme šikovné kluky 
a holky od 6 do 16 let, 

kteří by se chtěli věnovat 
hře tenisu do naší

Tenisové školy.
Více informací na telefonu 

608 909 121.

Spin-CUP
Tenisový turnaj fi rem, čtyřhra
22. 8. 2009, tenisové kurty na areálu 
zdraví nad hotelovou školou ve VM
Prezence: 8 – 8.30, začátek: 8.30
Info na tel. : 603 366 900

HC Sokol Křižanov vás zve na 
20. ročník Křižanovského triatlo-
nu, který se koná v neděli 30. srpna 
2009 v areálu rekreačního střediska 
DRAK v Křižanově.
Prezentace probíhá od 10 hodin, 
start v 11 hodin.
Dorostenci, muži – 800 m plavání 
– 45 km kolo – 8,5 km běh.
Dorostenky, ženy – 400 m plavání 
– 30 km kolo – 4 km běh.
Kategorie: muži – dorostenci, 18 – 
35 let, 36 – 49 let, 50 let a více; ženy – 
dorostenky, 18 – 39 let, 40 let a více.
První 3 obdrží cenu, všichni občer-
stvení. Závod se koná za každého 
počasí, každý na vlastní nebezpečí.

Novým trenérem A týmu mužů FC Velké Meziříčí se stal Milan Volf (vpra-
vo), jeho asistentem Kamil Průša.                                  Foto: Iva Horká

Novým fotbalovým trenérem velko-
meziříčského divizního áčka se stal 
Milan Volf ze Šanova u Znojma. 
Ten spolu s asistentem Kamilem 
Průšou vstoupil s místním týmem 
A mužů do letošní nové sezony. Za 
sebou má tedy trenérský tandem 
se svými svěřenci první soutěž-
ní utkání s Protivanovem, které 
soupeři sehráli v neděli 9. srpna 
na stadionu u Tržiště. Nového 
trenéra, který ve Velkém Meziříčí 
pracuje, jsme tedy požádali o roz-
hovor, abychom ho velkomeziříč-
ským fanouškům představili.

Jak došlo k tomu, že jste se ocitl na 
postu trenéra ve Velkém Meziříčí, 
oslovil vás klub?
S klubem jsem se dostal do jednání 
shodou okolností, když tady skončil 
pan Karpíšek, takže od té doby jsem 
byl s klubem v kontaktu.
Takže vám trenérství vedení klubu 
nabídlo?
Dalo by se říct, že slovo dalo slovo, 
svůj vliv sehrály i známosti, první 
kontakt byl tak nějak přes ně.
Asistenta Kamila Průšu jste si 
vybral sám?
Klub mi ho nabídl, což jsem kvi-
toval, protože dělal asistenta už 
na jaře, klub dobře zná, stejně tak 
i hráče. Byl to můj požadavek, mít 
jednoho z asistentů z domácího 
prostředí.
Měl jste povědomí o velkomeziříč-
ském týmu?
Viděl jsem ho hrát čtyřikrát na jaře 
naživo a pak jsem měl tři zápasy 
na cédéčku. Takže mužstvo jsem 
zápasově znal.
Jak moc se změnil tým po vašem 
příchodu? Mám na mysli přestupy 
a zraněné hráče…
Hostování nebylo prodlouženo se 
Stanislavem Klusákem a Janem Ka-
ráskem, Kamil Průša má zdravotní 
problémy, noví jsou Martin Novák, 
Petr Krátký a brankář Aleš Chalupa.
Váš kádr tvoří poměrně mladí fot-
balisté, kdo je nestarší?
Nejstarší je Jirka Hort a Jirka 
Brychta.
Aktuální sestava je už tedy hotová? 
Nebo ještě dojde ke změnám? (Roz-
hovor proběhl 14. 8. – pozn. red.)
Na zítřek (míněn je zápas v Uher-
ském Brodu 15. 8. – pozn. red.) ještě 
váháme na jednom postu, kde vy-
padl v důsledku zranění Libor Jed-
lička, který odehrál dobře přípravu 
i první utkání, ale poranil si kolenní 
vazy a ještě není úplně fi t.
A kádr?
Ten je uzavřen. Myslím si, že počet 

hráčů je dostatečný. Kdyby ještě 
přišel někdo další, byla by mezi hrá-
či příliš velká konkurence. Někteří 
by pak neviděli možnost naskočit 
do sestavy, což by asi nedělalo 
dobrotu. Podle mě je tady optimální 
počet lidí.
Můžete říct, jaký je podíl odcho-
vanců a cizích hráčů?
Tady je drtivá převaha místních, 
v základní jedenáctce nastoupilo 
v posledním utkání osm kmeno-
vých hráčů, což je něco úžasného, 
protože klub stojí ti hráči menší 
peníze, než když hráči dojíždějí 
z daleka, jsou na hostování a musí se 
za ně platit. Ale ještě jsem neviděl 
klub, kde by bylo sto procent odcho-
vanců, vždycky je potřeba doplnit 
dvěma až třemi hráči odjinud.
V divizní soutěži je takový stav výji-
mečný, nebo naopak normální?
Myslím si, že je to ojedinělé, větši-
nou to bývá tak půl na půl. Divize, 
to už je kvalitní soutěž a mužstva 
nemají takovou základnu, ať rezerv-
ních nebo dorosteneckých týmů, 
takže musí potřebné hráče dokupo-
vat na hostování. Možná ještě Třebíč 
je na tom podobně jako Meziříčí.
A jaký tedy chcete hrát fotbal a co 
vaše strategie…?
Chtěl bych hrát samozřejmě nátla-
kově, fotbal s agresivním napadá-
ním. Ale ještě jsem se k tomu ne-
dostal, v létě bylo málo času, takže 
nemáme natrénováno. Zatím jsem 
změnil jen rozestavení. Dříve se tu 
hrálo na jednoho útočníka, to jsem 
změnil na dva. Těším se na zimní 
přípravu, což tedy předbíhám, kdy 
budeme moct pořádně potrénovat, 
mít více času připravit se na jaro, 
kdy budeme moci útočit a mít sa-
mozřejmě i víc sil. Teď to ještě není 
podle mých představ.
Jak jste hodnotil první zápas 
s Protivanovem?
Výsledkově byl dobrý (FC VM 
vyhrálo 3:1 – pozn. red.), herně 
tam byla samozřejmě nervozita, 
musím podotknout, že Protivanov 
byl kvalitní soupeř. Asi podle mě 
lepší než my, ale jak jsem uvedl, 
vsadil jsem na větší útočení, takže 
jsme se dostávali do brankových 
příležitostí, Protivanov naopak ne, 
měl zase více ze hry, ale my jsme 
dokázali šance zužitkovat, takže 
s výsledkem spokojenost, herně 
o něco míň. Poznáváme se navzá-
jem, hráči poznávají mě, co po nich 
chci, takže to bude postupem času 
lepší. Aspoň doufám.
Ukázal vám první zápas něja-
kou silnou stránku nebo slabinu 

týmu, kterou jste během přípravy 
nezjistil?
Slabinu zatím nevím, silná stránka 
tam je v podobě Jirky Horta a dob-
ré party.
Ale ten si dal zrovna vlastní bran-
ku…
Ano, ale taky zvýšil na 3:1 a udělal 
ten zápas aspoň dramatický a neby-
lo to tak jednoznačné (smích).
Hodnotí vůbec trenér ‚vlastňáky‘? 
Dostane hráč třeba nějakou výtku?
On to sám taky nečekal. A výtku? 
To vůbec ne. Jen jsem se ptal, jak 
k tomu došlo. Viděl jsem, že tam 
bylo víc hráčů na hlavičku, a jak mi 
potvrdil Jirka, zpozoroval ten balon 
na poslední chvíli, uhýbal mu a tre-
fi lo ho to tak, že se mu podařilo dát 
nádhernou nechytatelnou branku. 
Nemám ve zvyku, že bych hráči na-
dával, určitě to neudělal schválně, 
spíš se tomu v mužstvu smějeme… 
Ale jsem rád, že pak zvýšil na tři 
jedna. Moc si ten vlastní gól totiž 
bral. Je to správný bojovník, srdcař, 
hecíř. Dokáže strhnout ostatní. Ta-
kový typ hráče chce mít v mužstvu 
každý trenér.
Pochopitelně se nemohu nezeptat 
na to, čeho chcete docílit?
Nedostal jsem od vedení žádné 
cíle na konkrétní umístění, hlavně 
chceme mít pohodu, abychom se 
nemuseli strachovat o záchranu do 
posledních kol. Jen v tom případě 
budu mít klid na práci a budeme 
se moci posouvat směrem, kterým 
chci. A v návaznosti na to přijde 
vyplnění mého přání, tzn. vyhrávat 
na domácím hřišti a přilákat tak do 
ochozů více diváků. Na postup to 
není, ani se o něm nehovoří a není 
to ani v plánech klubu, takže hlavně, 

abychom bavili diváky a měli ze hry 
radost i my – trenéři a hráči. Druhé 
mé přání je zapracovat do mužstva 
dva tři nadějné domácí dorostence.
A místo v tabulce?
Jako trenér bych chtěl, abychom 
skončili první, všechno vyhrát 
a uhrát devadesát bodů, to bych 
byl maximálně spokojený (smích). 
Chci, jak jsem již říkal, abychom 
měli radost ze hry, hráli víc útočně 
a víc si tu hru užívali.
Co vás vlastně k trénování při-
vedlo?
Obdivoval jsem trenéry Tomáše 
Pospíchala a Vlastu Petrželu z Bo-
hemky, kteří mně dali impulz a jako 
téměř každého hráče mě to ke konci 
mé hráčské kariéry táhlo na lavičku. 
Přál jsem si formovat tým a hráče 
k obrazu svému, proto jsem si udělal 
trenérské oprávnění. V Sokole Ša-
nov jsem trénoval všechna mužstva 
od roku 1997. Poté jsem nastoupil 
k ,záchranářským pracem’ do FC 
Pálavy Mikulov, kde se nám poda-
řilo nemožné a krajský přebor jsme 
zachránili. Tam jsem působil rok 
a půl. Pak jsem měl přestávku tři 
roky, kdy jsem musel skončit z pra-
covních důvodů, protože mně moje 
fi rma nabídla atraktivní místo v Par-
dubicích. Začal jsem zase trénovat 
až poté opět v Pálavě Mikulov, po 
těch třech letech, a trénuji doteď.
Existují různé typy trenérů, kam 
byste se zařadil vy osobně?
Já jsem klidný trenér. Nic mě ne-
rozhází, na hráče nekřičím a na 
lavičce vydržím sedět celých 90 
minut (smích).
Slyšela jsem ale během tréninku 
několik jadrných slov, tak úplný 
kliďas asi nebudete...

To tak jen vypadá. Já trénuji pro 
radost, mám svoje povolání a pokud 
mě odtud vyhodí, tak to mou eko-
nomickou situaci nezmění, takže 
trénuji opravdu jenom pro zábavu, 
nestresuji se. Ale pokud pracujete 
v mužském kolektivu, je občas 
potřeba použít peprná slova. Až 
časem zjistíte, koho máte pohladit 
a na koho zakřičet. Jinak jsem ale 
úplně klidný (opět smích).
Aktivně ještě hrajete v Rakousku. 
Jak zvládáte zároveň hrát v zahra-
ničí a ještě trénovat tady?
Tak prioritní je Velké Meziříčí. 
V Rakousku rozlosovali zápasy tak, 
že to stíhám.
Odkud vlastně pocházíte?
Narodil jsem se v Brně, v pěti le-
tech jsme se přestěhovali do Prahy 
a nyní bydlím v Šanově na Znojem-
sku. Do Velkého Meziříčí jsem se 
dostal pracovně s fi rmou Nowaco. 
Každý den dojíždím do Šanova. 
Právě proto mi trénování zde vy-
hovuje, že po práci sjedu jenom 
z kopečku a jsem na hřišti. Když 
jsem nastupoval pracovně do Vel-
kého Meziříčí, říkal jsem si: „Tady 
bych chtěl jednou trénovat.“ Nikoli 
kvůli tomu, že se tu hraje divize, 
ale kvůli tomu, že nemusíte nikam 
dojíždět. Nestresujete se, zda bude 
dálnice průjezdná nebo jestli vám 
sněhová kalamita dovolí v pořádku 
dorazit na trénink, kde na vás čeká 
18 lidí. Po práci prostě sejdu kope-
ček a můžu trénovat.
Jakému týmu, kromě toho meziříč-
ského, fandíte?
Dlouhá léta jsem hrál za Bohemians 
Praha, než jsem musel ze studijních 
důvodů odejít na Moravu. Celá 
rodina je ‚zelenobílá‘. Babička 
s dědou bydleli vedle stadionu 
Bohemky, táta hrál za Bohemku 
a mladší bratr také, druhou ligu 
pod trenérem Petrželou. Vzpo-
mínám si, jak jsme chodili téměř 
na každý domácí zápas, já stál za 
brankou a hltal Panenku, Hruš-
ku, Prokeše, Dobiaše, Bičovského 
a další výborné hráče. Poté jsme 
se vždy sešli celá rodina na večeři 
u babičky. Nádherné vzpomínky. 
Pak mi přirostl k srdci klub Pálava 
Mikulov, kde je krásné prostředí 
i stadion. Jenže tam to nedělali pod-
le mých představ, takže jsem odešel 
a přijal nabídku Polné. Bohužel to 
v Mikulově dopadlo tak, jak jsem 
předpokládal, sestoupili. Pak mám 
rád ještě Kyjov, kde jsem tři roky 
hrával a taky jsem prožil pěkné 
fotbalové roky a vstoupil do většího 
mužského fotbalu, no a samozřejmě 

teď Velké Meziříčí. Tady se mi líbí, 
že je to takové rodinné, diváci jsou 
s hráči spjatí. Je to tím, že zde hraje 
drtivá většina místních.
Když srovnáte diváckou návštěv-
nost tady a ve vašich předchozích 
klubech?
Divácká návštěvnost je tady výbor-
ná, to se nedá s Pálavou srovnávat, 
klub hrál jen o záchranu, takže tam 
chodilo 150 diváků. Minulou sezo-
nu, když hráli na chvostu tabulky, 
tak třeba jenom 50, jak jsem četl 
v novinách…
Co byste vzkázal zdejším fanouš-
kům?
Aby chodili na naše zápasy, podpo-
rovali naše hráče a nenadávali na 
jednotlivce, když něco zkazí, proto-
že každý hráč se snaží podávat sto-
procentní výkon, ale ne vždy se vše 
podaří. To bychom potom tady ne-
hráli divizi, ale první ligu. Některé 
hráče mohou negativní reakce divá-
ků rozhodit. Oni negativní reakce na 
trávníku slyší a mohou podávat pak 
horší a horší výkony. Ať si uvědomí, 
že fotbalisté chodí do práce a v je-
jich volnu je ještě čtyřikrát týdně 
proháním. Ať radši křičí na mě. Já 
to na té lavičce přežiju, ale některé 
hráče to může ještě víc znervóznit.

Rozhovor připravila 
Iva Horká a Jitka Kočí

Milan Volf
Narodil se v roce 1968 v Brně, 
absolvoval střední průmys-
lovou školu potravinářskou, 
bydlí v Šanově u Znojma, 
pracuje jako oblastní ředitel 
prodeje u firmy Nowaco ve 
Velkém Meziříčí. Je ženatý, 
s manželou Martou žije 21 
let a má s ní dceru  Lucii (21) 
a syna Milana (9).  Hrát fotbal 
začal v osmi letech, trénovat 
v devětadvaceti. 
Hrál v USC Neuruppersdorf – 
Rakousko (zde ještě  stále hra-
je), před tím Sokol Šanov, Laa 
an der Thaya-Rakousko, FC 
Pálava Mikulov, CAFC Praha, 
VTJ Hodonín, Jiskra Kyjov, 
Bohemians Praha ČKD, kde  
začínal v 8 letech.
Trenérská činnost: FC Velké 
Meziříčí (nyní nově), před tím 
Slavoj TKZ Polná, FC Pálava 
Mikulov, UCS Neuruppersd-
rof – Rakousko, Sokol Šanov 
– zde začínal s trénováním 
v roce 1997. Vlastní trenérskou 
licenci „A“ UEFA.          -ivh-

Pozvánka na
oslavy k 90. výročí vzniku organizovaného 
tenisu ve Velkém Meziříčí
sobota 5. září 2009, Areál zdraví, Velké Meziříčí
Program: tenisový turnaj čtyřher (registrace 8.30 – 9.00), tenisová 
exhibice od 16 hodin, setkání bývalých i současných členů tenisového 
oddílu – Spin bar od 17 hodin

Srdečně zve výbor tenisového oddílu TJ Spartak Velké Meziříčí
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ZHODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – III. část (dokončení z minulého čísla)
6. Starší žáci B

(1. A třída, skupina A)
Béčko starších žáků
vyhrálo 1. A třídu

Starší žáci A i B celou sezonu tré-
novali společně. Přípravu zahájili 
v půli července, trénovali třikrát 
týdně. Od začátku přípravy jsme se 
potýkali s nedostatkem hráčů, účast 
nebyla vysoká, a až na pár hráčů 
(P. Pažourek, M. Ostrý, Š. Ostrý, 
R. Nedoma) ani pravidelná. To mělo 
za následek problémy při sestavování 
mužstva v průběhu celé sezony, kte-
rou béčko odehrálo doma výhradně 
na umělé trávě. V podzimní části 
se výsledky střídaly jako aprílové 
počasí a odvíjely se především od 
možnosti doplnění hráčů z A týmu. 
Pokud hrál A i B tým ve stejný den, 
mužstvo nastoupilo bez náhradníků 

a bylo to znát. V průběhu podzimu 
pravidelně nastupovali tito hráči: F. 
Kaminaras, R. Kurečka, R. Nedoma, 
P. Pažourek, H. Pospíšil, M. Ostrý, 
Š. Ostrý, L. Kavalec, J. Procházka, 
V. Smejkal a D. Žák. Mužstvo po 
podzimu skončilo na čtvrtém místě 
s bilancí čtyři vítězství, jedna remí-
za, tři porážky, skóre 12:21 a ztrátou 
čtyř bodů na vedoucí Okříšky.
Jarní část sezony začala zimní 
přípravou začátkem ledna bez tří 
hráčů, kteří ze studijních důvo-
dů pozastavili činnost – D. Žák, 
H. Pospíšil a F. Kaminaras. Proto 
byl v průběhu jara B tým často 
doplňován hráči z A týmu. Od toho 
se také odvíjely výsledky. Mužstvo 
kromě prvního zápasu v Radostíně, 
porážka 1:3, všechny ostatní vyhrá-
lo a díky zaváhání našich soupeřů 
bojujících o postup do krajského 
přeboru nakonec celou soutěž vy-
hrálo. Poprvé v historii tak bude 
hrát velkomeziříčské žákovské béč-
ko v následující sezoně žákovský 
krajský přebor Vysočiny.

Konečná tabulka 1. A třídy
starších žáků, sk. A

Rk Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. FC V. Meziříčí B 16 11 1 4 39:25 34 (10)
2. Okříšky 16 10 2 4 56:18 32 (+8)
3. Hrotovice 16 10 2 4 34:15 32 (+8)
4. Velká Bíteš 16 9 3 4 48:18 30 (+6)
5. Třešť 16 6 4 6 24:19 22 (-2)
6. Radostín n. O.  16 5 3 8 31:38 18 (-6)
7. Jaroměřice n. R. 16 4 5 7 33:60 17 (-7)
8. Náměšť n. O. 16 3 2 11 26:66 11 (-13)
9. Luka n. J. 16 1 4 11 14:46 7 (-17)

Trenér Luboš Klimeš.
7. Mladší žáci A

(Krajský přebor Vysočiny)
Mladší žáci – naše zásobárna 

talentů

V uplynulé sezoně hrály oba A týmy 
starších i mladších žáků krajský 
přebor a B týmy 1. A třídu ve sku-
pině A. Mladší žáci A vstoupili do 
přípravy na sezonu 18. července 
2008 pod vedením trenéra Petra 
Koláčného a jeho asistenta Stanisla-
va Stupky. Třikrát týdně trénovali 
především na umělé trávě a na hřišti 
v Jabloňově. V hráčském kádru měli 
trenéři k dispozici 18 hráčů ročníku 
1996 a 1997, v průběhu sezony 
přešel nejlepší hráč a talentovaný 
střelec Hynek Ráček do starších 
žáků, kde se také neztratil.
V červenci odjelo mužstvo na 
týdenní soustředění na Moravec 
a sehrálo pět přátelských utkání, 
ze kterých tři vyhrálo a jedenkrát 
remizovalo a jednou prohrálo. 
V podzimní části sezony získalo 

ze 13 odehraných mistrovských 
utkání v krajském přeboru 10 výher, 
1 remízu a 2 prohry, při skóre 51:17. 
Získaných 31 bodů je pasovalo na 
druhé místo podzimní tabulky.
Přípravu na jarní část sezony začali 
žáci 6. ledna. Odehráli 8 turnajů a 8 
přátelských utkání, v březnu pro-
běhlo čtyřdenní herní soustředění 
ve Štokách u Jihlavy, kterého se 
zúčastnilo 13 hráčů, z toho 3 hráči 
ročníku 1998.
Po soustředění došlo k výměně na 
postu trenéra, Petra Koláčného na-
hradil Jan Heto, který k nám přišel 
z Velké Bíteše, k asistentu Stanisla-
vu Stupkovi přibyl Michal Deml. 
V jarní části soutěže kluci odehráli 
13 utkání (11 – 1 – 1, skóre 82:21, 
65 bodů) a v sezoně obsadili celkové 
druhé místo za prvním Žďárem n. 
Sázavou. Bylo to o pouhý jediný 
bod, přičemž Žďár jsme v soutěži 
dvakrát porazili! Osudným se pro 
nás stalo utkání s Moravskými Bu-
dějovicemi, ve kterém jsme soupeře 
místy až drtili, ale neproměnili jsme 
penaltu, dali si dva vlastní góly 
a doma prohráli 0:2. Kuriozitou 
bylo, že za celou jarní část sezony 
obdrželi ml. žáci A jen 3 branky, 
ale všechny si je dali sami.
Celkové umístění ovšem hovoří 
o vysokých kvalitách mužstva. 
V průběhu sezony již trénovali hráči 
jako Novotný, Jůda, Horký, Vokurka 
či Hibš se staršími žáky. Ročníky 
nar. 1997 a 1998 jsou velice silné 
a kvalitní, a pokud s nimi budeme 
dobře pracovat, budeme hrát s diviz-
ními soupeři důstojnou partii.
Na závěr by trenérská trojice chtěla 

všem hráčům poděkovat za jejich 
přístup k tréninkům a zápasům, od-
vedli spoustu kvalitní práce a trené-
ři včetně vedení FC Velké Meziříčí 
jim děkují za krásnou sezonu.

Konečná tabulka KP
mladších žáků

Rk.  Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. Žďár nad S. 26 22 0 4 106:14 66 (27)
2. FC V. Meziřičí A 26 21 2 3 82:21 65 (26)
3. Chotěboř 26 20 3 3 87:22 63 (24)
4. Bystřice nad P. 26 18 2 6 92:33 56 (17)
5. Kamenice n. L. 26 18 2 6 103:27 56 (17)
6. Havl. Brod B 26 13 4 9 54:38 43 (4)
7. Humpolec 26 11 4 11 68:50 37 (-2)
8. M. Budějovice 26 11 3 12 62:46 36 (-3)
9. Pacov 26 10 2 14 71:61 32 (-7)
10. Bedřichov 26 9 1 16 50:60 28 (-11)
11. Telč 26 7 2 17 29:78 23 (-16)
12. Třebíč B 26 4 2 20 26:115 14 (-25)
13. Jemnicko 26 2 1 23 20:142 7 (-32)
14. Ledeč nad S. 26 1 2 23 18:161 5 (-34)

Trenér Michal Deml.
8. Mladší žáci B (1. A třída,

skupina A)
Přechod z přípravek do žáků 

bývá těžký
Mladší žáky B vedl v minulé sezoně 
v 1. A třídě trenér Petr Horký, na 
podzim mu dělal asistenta Luboš 
Minařík ml., na jaře ho vystřídal 
Stanislav Stupka, který obětavě 
alternoval u A i B týmu. Kluci 
trénovali dvakrát týdně a zvykali 
si na těžký přechod z přípravky do 
žákovské kategorie. Tomu odpoví-
daly i výsledky, dobré se střídaly 
se slabšími jako na houpačce. Sta-
čilo některá utkání lépe zvládnout 
a celkové umístění mohlo být lepší. 
Přesto kluci svoje úkoly splnili, ti 
nejšikovnější si zahráli za A tým, 
fungovala i výpomoc opačným 
směrem, kdy hráči širšího kádru 
prvního týmu vypomáhali béčku.

Konečná tabulka
1. A třídy mladších žáků, sk. A

Rk.  Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. Jaroměřice n. R. 16 13 1 2 53:24 40 (16)
2. Náměšť nad O. 16 10 0 6 45:29 30 (+6)
3. Velká Bíteš 16 8 4 4 40:20 28 (+4)
4. Radostín nad O. 16 7 1 8 34:35 22 (-2)
5. FC V. Meziřičí B 16 6 3 7 32:37 21 (-3)
6. Třešť 16 6 1 9 37:45 19 (-5)
7. Okříšky 16 6 1 9 25:42 19 (-5)
8. Hrotovice 16 6 0 10 31:45 18 (-6)
9. Luka nad J. 16 4 1 11 26:20 13 (-11)

Trenér Libor Deket.
9. Přípravka ročník 1998

Druhé místo 
v přeboru přípravek

Před zahájením sezony byl kádr 
hráčů ročníku 1998 doplněn o hos-
tující chlapce Martina Půžu a Davi-
da Karmazína. Tito hráči ihned za-
padli do kolektivu a výrazně zvýšili 
fotbalovou kvalitu týmu a rozšířili 
počet chlapců na 18. V podzimní 
části soutěže se chlapci přesvědčili, 
že jsou schopni hrát se všemi druž-
stvy soutěže. Trenérům dokázali, 
že jejich fotbalové schopnosti jsou 
na dobré úrovni, i když vždy je co 
zlepšovat. Podzim skončil osmi 
výhrami a čtyřmi prohrami při 
skóre 47:25.
V zimním přípravném období, které 
bylo vyplněno mnoha halovými 
turnaji, trenéři zapracovali na zdo-
konalování herních činností hráčů, 
hlavně na obratnosti (pravidelný 
aerobik) a technických činnostech 
jednotlivců. V zimě se dlouhodobě 
zranil David Chalupa (začal s tré-
ninkem až v červnu) a tým doplnil 
Lukáš Zezula.
Jarní část sezony jsme začali ne-
čekanou prohrou se Žďárem nad 
Sázavou v poměru 3:1. V tomto 
zápase, i když jsme byli favority, 
se naplno ukázala nesehranost 
hráčů (4 kluci trénovali od ledna 
s mladšími žáky). Po tomto nepo-
dařeném zápase si již chlapci, jak 
se říká „sedli“ a začali předvádět 
výborný fotbal. Všechny ostatní 
zápasy jsme vyhráli a výrazně jsme 
atakovali špičku přeboru, kde sídlil 
Havlíčkův Brod a Jihlava. S Jihla-
vou jsme na jaře vyhráli 2:1, naopak 
s Brodem jsme prohráli 0:3.
Konečné 2. místo se stejným bo-
dovým ziskem (63 bodů) s Hav-
líčkovým Brodem bylo výborné. 
Náskok na třetí Jihlavu je 5 bodů. 
Naše skóre se zastavilo na pomě-
ru 89:34. K druhému místu nás 
odsoudily horší vzájemné zápasy 
s Havl. Brodem (výhra 6:4 a pro-
hra 0:3) nebo spíše nepovedené 

úvodní jarní utkání se Žďárem. 
Z uvedeného vyplývá, že se proti 
podzimu výrazně zlepšila obranná 
činnost týmu včetně obou brankářů. 
Z pohledu trenéra bylo výrazným 
kladem zařazení Martina Půži na 
kraj obrany, který svými schopnost-
mi a herním sebevědomím pozvedl 
hru celého týmu.
V jarní části se ukázalo, že základní 
kádr má velmi vysokou úroveň 
a ostatní hráči se mezi těmito kluky 
výrazně zlepšovali, jmenujme např. 
Vojtěcha Pavelce, Honzu Zívala 
a Lukáše Zezulu, kteří začínali s fot-
balem mnohem později než ostatní. 
Pro mě, trenéra starší přípravky, 
je poznání o výkonnostním růstu 
hráčů tím nejdůležitějším faktem.
Hráči starší přípravky – ročník 
1998: brankáři – Filip Kuřec, Lukáš 
Kobylka, hráči do pole – Ivo Starý, 
Lukáš Kořínek, Martin Půža, Jakub 
Mezlík, Petr Kubiš, Stanislav Jelí-
nek, David Chalupa, Vojtěch Pave-
lec, Jan Minařík, David Karmazín, 
Lukáš Pololáník, Stanislav Vlach, 
Dominik Vlach, Dominik Chlum-
ský – byl nejlepším střelcem, Lukáš 
Zezula, Lukáš Pavlidis, Jan Zíval.
Konečná tabulka KP přípravek
Rk.  Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. Havl. Brod 26 20 3 3 100: 30 63 (15)
2. FC V. Meziřičí 26 21 0 5 89: 34 63 (27)
3. Vysočina Jihlava 26 18 4 4 93: 24 58 (16)
4. Vrchovina 26 16 3 7 65: 36 51 (24)
5. Humpolec 26 15 3 8 76: 46 48 (9)
6. Žďár nad S. 26 13 2 11 75: 52 41 (-1)
7. Lukavec 26 11 3 12 48: 59 36 (9)
8. Třebíč SK FŠ 26 8 0 18 64: 93 24 (-12)
9. Kamenice n. L. 26 7 1 18 45: 87 22 (-17)
10. Pelhřimov 26 7 1 18 44: 75 22 (-26)
11. Přibyslav 26 6 3 17 44: 91 21 (-21)
12. Bystřice nad P. 26 2 1 23 28:144 7 (-35)

Trenér Luboš Minařík.
10. Přípravka ročník 1999

„Devadesát devítky“ vítězem OP
Přípravka ročníku narození 1999 
se v sezoně 2008/09 stala vítězem 
okresního přeboru! Hrála okresní 
soutěž, kde mohou nastupovat 
i hráči o rok starší. Pod vedením 
trenérů Václava Chalupy a Kamila 

Buly kluci na podzim nepoznali 
hořkost porážky a jasně obsadili 1. 
místo. Po zimní přípravě, která byla 
zpestřena několika turnaji, došlo 
v jarní části k mírnému útlumu. Ve 
dvou utkáních prohrála. Přesto se 
klukům podařilo udržet 1. místo 
a zahrát si okresní fi nále. Vítěze 
druhé skupiny celek Jimramova 
dvakrát přehráli a po výhrách 2:1 
a 6:3 (čtyři branky vstřelil David 
Karmazín, tři Zdeněk Kavka a jed-
nu Martin Chevalier) získali titul 
přeborníka okresu.
Trenéři chtějí touto cestou podě-
kovat také hráčům ročníků 1998 
a 2000, kteří v důsledku náročného 
programu a onemocnění neváhali 
v některých utkáních pomoci. Byli 
to Lukáš Kořínek, David Karmazín, 
Ivo Starý, Lukáš Kobylka a Jan 
Minařík z ročníku 1998 a z roční-
ku 2000 Lukáš Bula, Pavel Pártl, 
Adam Jágrik a Patrik Chalupa. 
Zvláštní poděkování patří rodičům, 
kteří pomohli nejen morálně, ale 
především s dopravou na jednotlivé 
turnaje a na utkání.

Konečná tabulka
OP jednotné přípravky, sk. B

Rk.  Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. FC V. Meziříčí 12 9 1 2 37:11 28 (10)
2. V. Bíteš 12 8 1 3 29:15 25 (+7)
3. D. Rožínka 12 6 1 5 40:27 19 (+1)
4. Radostín 12 6 1 5 38:32 19 (+1)
5. Bory 12 4 1 7 26:44 13 (-5)
6. Křižanov 12 4 1 7 28:34 13 (-5)
7. Křoví 12 2 0 10 18:53 6 (-12)

Trenéři Václav Chalupa a Kamil 
Bula.

11. Přípravka ročník 2000
Mladší přípravka

uspěla v krajském přeboru
Po loňském úspěšném seznámení 
se s opravdovými zápasy v minilize 
jsme vstoupili do svého prvního 
soutěžního ročníku v krajském 
přeboru mladších přípravek. Na 
podzim jsme díky nasazení a bojov-
nosti všech hráčů získali za 6 výher 
a jednu remízu 19 bodů a obsadili 
pěkné 5. místo.
Zimní přestávku kluci prakticky 
neměli, přesunuli se do tělocvičny 
a zúčastnili se několika halových 
turnajů. Na nich se už dočkali prv-
ních úspěchů v podobě dvou vítěz-
ství v Hlinsku a Okříškách a dvou 
druhých míst v Brně a na domácím 
turnaji ve Velkém Meziříčí.
Jaro naši sérii vítězství přibrzdil 
až dvojzápas v Třebíči, kde nás po 
domácích ještě nešťastně porazila 
Vrchovina, přestože jsme nastřelili 
v poslední vteřině tyčku. Nakonec 
Velmez prohrál 3:2. Ale potom už 
kromě FC Vysočiny Jihlava, jenž 
nás výrazně přehrála až ve druhém 
poločase, jsme „jeli“ na vítězné vlně. 
V konečné tabulce naši borci skon-
čili na čtvrtém místě. Za 17 výher 
a jednu remízu nasbírali 52 bodů, 
skóre se zastavilo na bilanci 92:48.
Mít trochu více štěstí v zápase s Vr-
chovinou, mohli jsme pomýšlet na 
třetí příčku právě před Vrchovinou, 
která nám utekla jen o dva body. 
Střelecky se nejvíc dařilo Dominiku 
Rousovi s 26 brankami, dále se pro-
sadili Patrik Chalupa – 18 branek, 

Filip Vošmera – 14, Pavel Partl 
a Dominik Čech po 6, Lukáš Bula 5 
a Martin Peksa 4. V mistrovských 
zápasech nastoupili Požár, Hladík, 
Mezlík, Čech, Prchal, Bula, Jágrik, 
Koudela, Sysel, Partl, Rous, Chalupa, 
Mejzlík, Vošmera, Pavelec, Peksa, 
Kučera, Nováček Bíbr a Chevalier.

Konečná tabulka KP
mladších přípravek

Rk Tým Z V R P Skóre B (+/-)
1. Třebíč SK FŠ 26 25 1 0 206:24 76 (40)
2. Vysočina Jihlava 26 24 1 1 150:19 73 (31)
3. Vrchovina 26 17 3 6 100:47 54 (27)
4. FC V. Meziřičí 26 17 1 8 92:48 52 (16)
5. Žďár nad S. 26 15 1 10 90:62 46 (4)
6. Pelhřimov 26 13 1 12 80:83 40 (-8)
7. Lukavec 26 12 0 14 59:89 36 (9)
8. Havl. Brod 26 8 6 12 42:70 30 (-18)
9. Bystřice nad P. 26 9 1 16 60:112 28 (-14)
10. Přibyslav 26 3 2 21 27:107 11 (-31)
11. Humpolec 26 2 1 23 22:148 7 (-32)
12. Kamenice n. L. 26 1 2 23 23:142 5 (-34)

Trenéři Jaroslav Kořínek a Pavel 
Partl.

12. Přípravka
ročník 2001 a mladší
Nejmladší přípravka

vyhrála miniligu
Naši nejmenší fotbalisté trénovali 
od podzimu dvakrát týdně. Pro 
většinu z nich to byly jejich první 
fotbalové zkušenosti. Od listopadu 
se s trénováním přesunuli do tělo-
cvičny, do které chodili také dvakrát 
týdně. Po novém roce se zúčastnili 
i několika halových turnajů. Žádný 
z chlapců do té doby nehrál ani 
jeden soutěžní zápas. Bylo to tedy 
pro ně něco úplně nového. Zahráli si 
na turnajích v Třebíči, kde skončili 
na 9. místě, v Přibyslavi (8. místo), 
na domácí půdě ve Velkém Meziříčí 
(6. místo) a opět v Třebíči (5. místo). 
S rostoucím počtem odehraných zá-
pasů bylo na klucích i na výsledcích 
vidět velké zlepšení.
V dubnu jsme se z tělocvičny vrátili 
zpět na zelený trávník. Na jaře tým 
sehrál několik přátelských zápasů 
a zúčastnil se soutěže určené jen 
pro nejmenší fotbalisty – minili-
gy. Miniliga se hrála turnajovým 
způsobem a účastnilo se jí celkem 
6 týmů. Byly to týmy FŠ Třebíč A, 
FŠ Třebíč B, TJ Vladislav, Sokol 
Předín, Moravské Budějovice a FC 
Velké Meziříčí. V celém průběhu 
miniligy náš potěr odehrál 25 utká-
ní, z nichž dokázal 24 zápasů vyhrát 
a jen v jednom remizovat! Skóre se 
přitom zastavilo na neuvěřitelném 
poměru 175:22. Nejlepším střelcem 
miniligy se stal se 44 zásahy hráč 
našeho týmu Mirek Malata. Jen 
těsně za ním skončil se 39 góly další 
náš hráč David Vokurka.
Tabulka střelců FC V. Meziříčí 
v minil ize: 44 Mirek Malata, 
39 David Vokurka, 30 Filip Voš-
mera, 24 Hana Pavlasová, 8 Lukáš 
Sejrek, 6 Tomáš Vošmera, 5 Milan 
Todorov, 4 Tomáš Pokorný, 3 David 
Homola, 2 Marek Malata, Jakub 
Benda a Dušan Kutil, po jedné 
brance Jiří Pospíchal, Aleš Horák 
a Dušan Horák.
Trenér Zdeněk Veselý.

Kapitán Stanislav Štefka přebírá z rukou předsedy KFS Vysočina pana 
Josefa Vrzáčka pohár pro vítěze starších žáků v sezoně 2008/2009.

Stojící zleva: asistent trenéra Michal Deml, Michal Špaček, Radim Liška, 
Dominik Hibš, Hynek Ráček, Bohuslav Horký, Jakub Heto, Zdeněk Jůda, 
asistent trenéra Stanislav Stupka a hlavní trenér Jan Heto. Klečící zleva: 
Marek Benda, Lukáš Chalupa, Marcel Kožený, Lukáš Vokurka, Daniel 
Krčál, David Karmazín, Vítek Procházka a Tomáš Bačák. Dole zleva leží 
brankáři Jan Hladík a Jiří Dvořák.

V průběhu soutěže za FC Velké Meziříčí nastoupili hráči Petr Kudláček, 
Ondřej Jůda, Jan Nováček, Zbyněk Homola, Pavel Hekrdla, Zdeněk 
Kavka, Radim kučera, Daniel Trnka, Daniel Pól, Petr Štěpánek, Martin 
Chevalier, Daniel Dvořák, Zdeněk Dvořák a Jan Sýkora.

V průběhu celé sezony pravidelně trénovalo 24 hráčů. Na fotografi i stojí 
zleva trenér Zdeněk Veselý, Marek Malata, Mirek Malata, Petr Prudek, 
Jakub Benda, David Homola, Lukáš Sejrek, Dušan Horák a asistent 
trenéra Roman Invald. Vpředu klečí Milan Todorov, Tomáš Vošmera, 
Dušan Kutil, Jiří Pospíchal, David Vokurka, Hana Pavlasová, Aleš Ho-
rák a Pavel Kadlec, dole leží brankář Libor Horáček. Na snímku chybí 
Daniela Bíbrová, Michal Buriánek, Alex Cerkal, Adam Havlík, Matouš 
Malec, Tomáš Pokorný, Martin Poul a Věra Štěpánková.
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Výborně si vedly první srpnový 
víkend na dvoudenním turnaji bý-
valé velkomeziříčské házenkářky. 
Suverénním způsobem porazily 
ostatní zúčastněné celky. Naše 
družstvo ostatní předčilo především 
kolektivnějším herním pojetím, vel-
mi dobře v obranné i v útočné části 
zúročilo svoje letité házenkářské 
zkušenosti. Při závěrečném vyhlá-
šení byla oceněna Jana Krejzlová 
jako nejlepší kanonýrka turnaje. 
Úspěšným tažením tento kolektiv 
přispěl k dobrému jménu velko-
meziříčské házené. Blahopřejeme.
Výsledky: VM – Třešť 10:2, VM – 
Tišnov 13:4, VM – Praha Radlice 
9:4, VM – Milevsko 10:7

Ženy vítězně na turnaji v Třešti
Pořadí:  1. Vel. Meziříčí 42:17 8
 2. Milevsko 30:28 5
 3. Praha Radlice 29:28 5
Hrály: brankářka Martina Vránová 
(Buchtová), hráčky Radka Jelín-
ková (Dupalová), Hana Hledíková 
(Tvarůžková), Jana Krejzlová (Hla-
díková), Jana Holubová (Štipáková), 
Marie Konečná (Valentová), Sylvie 
Obořilová (Drdlová), Lenka Paca-
lová (Slámová), Romana Sýkorová 
(Plachetská), Jana Lavická. Vedou-
cí družstva Jitka Šidlová starší. 
Ženy – veteránky mezi sebou rády 
uvítají i další bývalé hráčky, a to 
vždy v pondělí od 19.30 hodin ve 
sportovní hale.

Text a foto: -záv-

„Do motocyklové kožené kom-
binézy se soukám po 35 letech,“ 
konstatoval devítinásobný účastník 
rallye Dakar Ivo Kaštan na vojen-
ském letišti v Náměšti nad Oslavou, 
kde testoval nedávno potají nový 
motocykl. No, spíše minimotocykl. 
Se strojem Monkey vyrazí koncem 
srpna do zámoří, aby si splnil jeden 
z dalších snů, a tím je účast v závo-
dě na solném jezeře Bonneville.
Velkomeziříčský Kaštan se, jako 
vůbec první Čech, postaví na start 
rychlostního klání BUB Motorcycle 
Speed Trials a pokusí se překo-
nat rekord v kategorii motocyklů 
do 175 ccm (upravené motocykly 
s nepřeplňovaným motorem jezdící 
na benzín). Závod se koná 30. 8. – 
3. 9., tedy krátce před Kaštanovými 
45 narozeninami. „Nápad přišel 
z čista jasna v dubnu, když jsem jen 
tak seděl na motorce a najednou 
mi cosi cvaklo v hlavě, když jsem 
si z ničeho nic vzpomněl na film 
V zajetí rychlosti (běžel na začátku 

srpna také v televizi – pozn. red.). 
Na mankýně jsem dělal přibližně 
měsíc. Musel jsem si nechat vyrobit 
například speciální homologované 
pneumatiky na rychlost 200 km/h. 
Vedle samotného rekordu chci mít 
také nejrychlejší mankýnu na světě,“ 
přibližuje závodník. První testování 
proběhlo přesně v den připadající na 
Kaštanovo svatební výročí s man-
želkou Vierkou, která je mu part-
nerkou už 12 let. Aby se zapsal do 
historických tabulek, musí Kaštan 
překonat rychlost 170 km/h. Na letiš-
ti dokázal, během prvního testování, 
z mankýny dostat 150 km/h.

Text a foto: Petr Podroužek
Jezero Bonneville

Jezero existovalo v pleistocénu a za-
ujímalo část území současných států 
Utah, Idaho a Nevada v USA. Mělo 
rozlohu asi 50 000 km², bylo více než 
550 km dlouhé a max. 230 km široké. 
Dosahovalo max. hloubky 400 m. 
Převzato: http://cs.wikipedia.org

Fantastického úspěchu dosáhli vo-
lejbaloví junioři, když se jim 1. srp-
na podařilo zvítězit na nejstarším 
a nejprestižnějším volejbalovém 
turnaji v republice. Turnaj, který 
se hraje pod záštitou volejbalového 
svazu během několika víkendů ve 
všech věkových i výkonnostních 
kategoriích, je navíc nejen sportov-
ním, ale i společenským dostave-
níčkem všech, kteří volejbal pojali 
tak trochu jako životní styl. Letošní 
ročník měl pořadové číslo 56.
Ale zpátky k turnajové účasti bor-
ců ze Spartaku. Ti postoupili ze 
základní skupiny po výsledcích: 
VM – výběr Hradce Králové 2:0, 
– houska s masem (výběr z Prahy) 
0:2, – Nymburk 2:0.
Pak se hrálo rozřazovací kolo 
(čtvrtfinále) o postup do semifi-
nálových skupin, kde naši borci 
sice prohráli s týmem Ústí nad 
Labem 1:2, ale díky nejlepšímu 
počtu míčů se jim nakonec podařilo 

proklouznout a doplnit 5 jistých 
semifi nalistů – vítězů na skóre, po-
stoupili jako nejlepší z poražených 
v rozřazovacím kole.
Následovaly dvě semifi nálové skupi-
ny. Kluci porazili Sl. Hradec Králo-
vé 2:0 i Plzeň 2:0 a jako vítěz skupiny 
A hráli s vítězem sk. B Duklou 
Liberec o první místo. Po prohraném 
úvodním setu dokázali otočit průběh 
zápasu a zhruba ve 22.15 se mohli 
radovat z vítězství v turnaji. Radost 
př i vyhlašování výsledků byla 
umocněna, když byl Zdeněk Málek 
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje 
dorostenců. Soupeřem jim v turnaji 
bylo 28 dorosteneckých celků.
Sestava VM: smečaři – Málek, 
Dvořák, blokaři – Kameník, Vrána, 
Uchytil, libero – Kliment, nahrávač 
– Šimek, diagonální hráč, univerzál 
– Kučera, Minář.
Toto léto je opravdu až nezvykle 
štědré. Inu, poctivá práce se, ales-
poň ve sportu, vyplácí.         -kon-

MSFD sk. D : FC Velké Meziříčí 
– Protivanov 3:1 (2:0) Beran (4.), 
Kratochvíl (27.), Hort (77.) – Hort 
vl. (72.), R Trávníček – Sedlář, 
Laštůvka, DS Petřivý st., ž. k. 
Kratochvíl (82.), Pokorný (87.), P. 
Mucha (89.) – Látal (25.), bez č. k., 
412. Hráno 9. 8. 2009.
FC VM: Chalupa – Hort, P. Mucha, 
Brychta (82. Krátký), J. Krejčí – 
Jedlička, Pokorný, Němec, Berka 
– Kratochvíl (85. Novák), Beran 
(65. Dufek). Hosté : Vítek – Dostál 
(60. Zacha), Vacek (46. Šmíd), 
Vala, Pásztó – Koláček, Mráček, 
Látal (29. Poláček), Dostál – Rojka, 
Vančura. První střelu hned v první 
minutě vyslali na branku domácích 
sice hosté, jenže odpověď domácích 
po poněkud nervózním začátku 
byla hned gólová. Po zatažení 
Krejčího si šel do vápna pro jeho 
centr Kratochvíl, vybíhající Vítek 
byl u míče o krok později a na-
bíhající Beran nemohl prázdnou 
klec minout. Na agilních hostech 
rychlé vedení Meziříčských žádné 
viditelné stopy nezanechalo. Zvýšili 
své úsilí směrem k vápnu soupeře, 
ale dál je obrana Velmezu nepouš-
těla. Zato Berkově průniku v 15. 
min. chybělo jen gólové vyjádření, 
o které se vzápětí po odraženém 
míči pokusil Němec, jenže mířil 
vysoko nad. Neumdlévající hosté 
vyslali dlouhým nákopem mezi 
beky Dostála, kterého v poslední 
chvíli odzbrojil Hort, když Mucha 
v zárodku akce podklouzl. Záchyt-
ná pavučina Meziříčí fungovala 
bez chyb a bylo jen otázkou času, 
kdy domácí tykadla zahrozí znovu. 
Stalo se tak ve 27. min., kdy se po 
vynucené chybě dostal na půlce 
k míči Kratochvíl a své velké sólo 
zakončil levačkou do vzdálenějšího 
spodního rohu branky vybíhajícího 
Vítka. Druhé dějství zahájili Mezi-
říčští rohem bez přímého ohrožení 
branky Protivanova, jehož odpověď 
přišla vzápětí. Po tr. kopu a ná-
sledné střele Dostála ještě dorážel 
Vančura, ale Chalupa vytáhl dva 
excelentní zákroky a čisté konto 
uhájil. V další šanci se pak po tr. 
kopu Vančury ocitl dlouhán Rojka, 
ale míč z jeho hlavy se mezi tři tyče 
nevešel. To za něj obstaral v nechtě-
né pozici po rohu hostí Hort, ale za 
5. min. nato přišla z jeho kopačky 
parádní odpověď. Z tr. kopu přes 
zeď zamířil přesně ke vzdálenější 
tyči Vítkovy branky a znovu pojistil 
náskok Velmezu na dvoubrankový 
rozdíl. Hektický závěr domácí ne-
připustili. V pohodě plný bodový 

zisk pohlídali a naopak, nebyli 
daleko od navýšení skóre.          -ber-
MSFD sk. D : ČSK Uherský 
Brod – FC Velké Meziříčí 0:1 (0:1), 
Beran (31.), R. Drábek – Stloukal, 
Seidl, DS Šimon, ž. k. 3:2 (Pokor-
ný 69., Kratochvíl 90.), bez č. k., 
350. FC VM : Chalupa – Hort, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(66. Novák), Pokorný, Němec (80. 
Kafka), Berka – Kratochvíl, Beran 
(70. Krátký). Hráno 15. 8. 2009. 
Nováček soutěže se v zahajovacím 
kole prezentoval remízou v Pelhři-
mově a na domácím hřišti se chtěl 
vytáhnout. Naproti tomu Velmez 
po únavné cestě a v horkém letním 
odpoledni očividně nebyl od počá-
tečních minut ve své kůži. Pohybem 
bez míče, přesností a důrazem se 
jeho hráči příliš chlubit nemohli. 
Přesto to byli Meziříčští, kteří se 
po ose P. Mucha, Němec, Pokorný 
utěšenou kombinací ocitli sami 
před domácím brankářem, jenže na 
dlouhou nohu a v ofsajdové pozici. 
V následující dlouhé pasáži se chtěly 
obě strany dostat svému soupeři pod 
kůži, leč marně. Pak přišly na řadu 
standardní situace, ale ani z nich 
nezahřmělo. Poprvé a naposledy 
k tomu došlo v 31. min, kdy Hort vy-
slal do křídelního prostoru Dufka, 
ten vrátil míč zpět do vápna, kde se 
nejlépe zorientoval Beran a po otoč-
ce nedal domácímu gólmanovi šan-
ci. Domácí měli odpověď na lopatě 
minutu před koncem poločasu, ale 
Chalupa výtečným zákrokem změ-
nu skóre nepřipustil. Po přestávce se 
zdálo, že Velmez našel svůj rytmus 
hry, ale jen krátce. Rozhodnout 
mohl svým průnikem od půlky na 
hranici šestnáctky J. Krejčí, jenže 
mířil vysoko do ochranné sítě. Na 
druhé straně se domácí sice v závěru 
dostali do tlaku, ale Meziříčští je 
k ničemu vážnějšímu nepustili.

Na závěr smutná zpráva pro 
všechny příznivce Meziříčské-
ho fotbalu. Před odjezdem do 
Uh. Brodu postihl kolaps jed-
noho z nejvěrnějších fanoušků 
našeho fotbalového klubu 
a meziříčského sportu vůbec, 
Vlasty Pavelce. Jak jsme 
se pak po utkání dozvěděli, 
Vlasta Pavelec přes odbornou 
lékařskou pomoc už není mezi 
námi. Všichni hráči včetně re-
alizačního týmu se proto jed-
nomyslně rozhodli, že dnešní 
vítězství věnují právě jemu. 
Čest jeho památce.       -ber-

MSŽD D starší žáci – 2. kolo
16. 8. 2009

FC Velké Meziříčí – FC Vysočina 
Jihlava B 1:2 (1:0)
Hlavní rozhodčí: Rosický P. – 
Slezák, Vidlák. Počet diváků: 60. 
Střelci branek: 31. Komínek – 51. 
Sargisyan, 67. Dont. Sestava: Sy-
sel – Pavlatovský, Voneš, Gregor, 
Špaček – Vokurka, Benda, Hibš, 
Chytka – Komínek, Říha. Karty 
a vyloučení: ŽK 0:0.
Utkání začali lépe hosté, hned v 1. 
minutě se útočník Jihlavy dostal 
do vyložené šance, jenže brankář 
Sysel výborným zákrokem vyrazil 
na roh. V 10. minutě se uvolnil po 
křídle Komínek, jenže trefil jen 
vybíhajícího brankáře. Další šanci 
si domácí vytvořili v 24. minutě, 
když Chytka obešel i brankáře, 
ale trefi l vracejícího se obránce. 
První branky, se dočkali domácí 
v 32. minutě, když Vokurka nahrál 
Komínkovi, ten se uvolnil v poku-
tovém území a tvrdou střelou nedal 
brankáři šanci – 1:0. Ve 33. minutě 
se uvolnil na hranici pokutového 
území Říha, ale střelu brankář 
Kolář vyrazil na roh.
První šanci druhého poločasu si 
vytvořili domácí, ve 42. minutě si 
Chytka naběhl za obranu, ale vybí-
hající brankář míč zneškodnil. Další 
šanci měl dobře hrající Komínek, 
když se ve 44. minutě uvolnil po 
křídle, ale trefi l tyč branky Jihlavy. 
V 51. minutě udeřili hosté, míč 
prošel přes celé pokutové území, 
až k volnému záložníkovi, který 
střelou po zemi rozvlnil síť brankáře 
Sysla – 1:1. Domácí jako by se začali 
bát o výsledek. Trest přišel v 67. mi-
nutě, kdy se po levém křídle uvolnil 
záložník Jihlavy, nacentroval do po-
kutového území, na míč si naskočil 
útočník Jihlavy a hlavou poslal míč 
k tyči – 1:2. Hosté si už vítězství po-
hlídali. Domácí se tak svými nepro-
měněnými šancemi připravili o ví-
tězství. V dalším kole zajíždí v so-
botu do Havlíčkova Brodu.    -dek-

Mladší dorost – divize 2.kolo
FC Velké Meziříčí – Veselí nad 
Moravou 1:0 (0:0)
Rozhodčí : Slezák Stanislav – To-
mášek Oldřich, Vidlák Karel. Divá-
ci: 40. Branky: Polák David. Ž. k.: 
74 min. Vidlák J. Sestava: Homola 
– Bradáč, Polák, Štefka, Rosický – 
Denev (75. Procházka), Prchal M., 
Láznička, Bárta – Benedikt (66. 
Vidlák J.), Pól J. (52. Krejčí D.) Ne-
nastoupili: Milota, Řeháček.
Dne 15. 8. jsme nastoupili k prv-
nímu mistrovskému utkání proti 
Veselí nad Moravou. Z 32 hráčů se 
dostalo do mladšího dorostu 18 hrá-
čů, a to se projevilo na kvalitě v přá-
telských zápasech i v samotném 
utkání. Do prvního poločasu jsme 
vlítli aktivně. V 7. min. Láznička 
nacentroval z přímého kopu do 
velkého vápna na volného Prchala, 
který hlavičkou lízl tyč. V 9. min. 
nacentroval po pravé straně do váp-
na Rosický na volné tři naše hráče, 
kteří nedokázali vystřelit na bránu. 
V 18. min. Rosický prošel po lajně 
přes čtyři a odcentroval do vápna, 
kde se míč odrazil k Bradáčovi 
a ten první střílel k tyči hostujícímu 
brankáři, ale ten zázračně chytl. 
Od té doby jsme se přizpůsobovali 
soupeřovi až do konce prvního 
poločasu, to se projevilo ve hře. 
V druhém poločasu jsme byli ak-

tivní až do samého konce. V 44. 
min. prošel středem hřiště Láz-
nička a jeho krásná střela skončila 
bohužel nad břevnem. V 52. min. 
odešel ze hřiště Pól a nahradil ho 
Krejčí. V 60. min. hostující hráč 
vystřelil z velké vzdálenosti na 
brankáře Homolu, který bezpečně 
střelu zlikvidoval. V 66. min. odešel 
ze hřiště Benedikt a nahradil ho J. 
Vidlák. V 74. min. dostal žlutou 
kartu Vidlák. V 77. min. kopal roh 
Láznička, který našel nabíhajícího 
Poláka a ten nekompromisně zavěsil 
hlavou do brány. V 79. min. Prchal 
kopl roh do vápna na volného Láz-
ničku, který těsně poslal míč hlavou 
vedle brány. Klukům za předvedený 
zápas děkujeme a doufáme, že po-
dobné výkony se budou objevovat 
v ostatních zápasech.
Starší dorost: FC Velké Meziříčí – 
Veselí nad Moravou 2:3 (2:1)
Hlavní rozhodčí: Tomášek Oldřich. 
Pomezní rozhodčí: Slezák Stanislav, 
Vidlák Karel. Góly: Smejkal E. (14.), 
Vítek J. (34.). Žluté karty: Večeřa Z. 
(64.). Sestava: Simandl – Pospíšil, 
Večeřa Z., Nožička, Mucha – Ko-
zuň, Vítek, Smejkal, Miškela – Liš-
ka, Kuřátko (45. Malec).
První zápas MSDD sehrál starší 
dorost na domácím Tržišti. Bohužel 
vyšel bodově na prázdno, ale kluci 
určitě ostudu neudělali, ba naopak.
Náš tým nastoupil do zápasu velmi 
aktivně a hned ve 2. minutě kopal 
Miškela rohový kop, na který si 
naskočil Liška, ale jeho hlavička 
skončila těsně nad brankou. Ve 4. 
minutě dostal Liška super pas od 
Kozuně, potáhl si míč do vápna, 
ale střela těsně minula branku. 
V 6. minutě po pěkné kombinaci 
na jeden dotek trefi l Smejkal levou 
tyč branky hostí. Ve 14. minutě 
dostal dobře zpresovaný míč na 
velké vápno Eda Smejkal a pěknou 
technickou střelou k pravé tyči do 
horní části branky rozvlnil poprvé 
síť. Náš tým měl jasnou převahu, 
kombinoval na jeden dotek a jasně 
řídil hru. V 17. minutě šel sám 
z pravé strany na branku hostí Liš-
ka, ale místo střely zvolil špatnou 
přihrávku. Ve 34. minutě zahrál 
rohový kop Liška a svým důrazem 
donutil Vítek hosty k vlastenci. 
Ve 36. minutě jsme udělali zbytečný 
faul před velkým vápnem a přímý 
kop neudržel Simandl v ruce, toho 
využili hosté k dorážce do prázdné 
branky a bylo 2:1. Druhý poločas 
začal zase naší aktivitou, ale Liška 
slibnou akci zakončil těsně vedle 
branky. V 53. minutě zahrávali 
hosté přímý kop a Simandl vyrazil 
míč na RK. V 64. minutě zahrávali 
hosté opět přímý kop, který letěl do 
malého vápna a nikým nepokrytý 
hráč hostí vyrovnal hlavou na 2:2. 
O tři minuty mohl otočit skóre Ví-
tek, ale jeho technickou střelu levou 
nohou do šibenice branky hostí 
brankář vyrazil na RK. V 77. mi-
nutě po RK nedal hlavou Mucha do 
prázdné branky. V té samé minutě 
náš obránce špatně rozehrál, soupeř 
zachytil rozehrávku a z rychlého 
brejku otočil skóre na konečných 
2:3 pro hosty z Veselí. Našim klu-
kům se již nepodařilo vyrovnat, 
případně otočit skóre utkání. Po celé 
utkání byli jasně lepším týmem, ale 
soupeř využil maximum z minima 
a ze čtyř šancí dal tři góly.

Libor Smejkal mladší

Fotbalová přípravka zahajuje
Zveme nové zájemce, zejména roč. 2003 a mladší, chlapce i dívky

Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 15 hodin na 
travnatém hřišti u Tržiště ve Velké Meziříčí.

Kaštan bude prvním Čechem
na jezeře Bonneville

Jezerní terasy vzniklé po ústupu jezera Bonneville na ostrově Antelope 
na Velkém Solném jezeře v Utahu.                    Foto: Wikimedia Commons

Bomba. Junioři vyhráli Dřevěnice


