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Tel. 774 260 000.

Zveme vás do našeho nového zahradnictví. 
Čeká vás široká nabídka okrasných dřevin,
trvalek, okrasných trav a pro každého dárek. 
Rádi vás uvítáme: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91 ● Tel. 731 507 260
e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 3. ZÁŘÍ 2008

Výprodej kol je tady!!!
Slevy na kola až 20 %!!!
Prodejna:
Novosady 96/48, Velké Meziříčí 
www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz

váš specialista na kola

Více fotek 
ve fotogalerii

V naší fotogalerii www. velko-
meziricsko.cz najdete více foto-
grafi í, které se nevydaly do tiš-
těné podoby. Nejnověji tam na-
jdete fotky z vystoupení africké 
taneční skupiny v Jupiter clu-
bu či z oslav šestistého výročí 
udělení plný městských práv 
Velkému Meziříčí. Ke stažení 
pro svoji potřebu můžete vyu-
žít light box. Bližší informace 
získáte v redakci.           -ivh-

Čechomor zkoušel 
v Jupiter clubu

Skupina Čechomor měla minulý 
týden v Jupiter clubu (JC) ve Vel-
kém Meziříčí zvukovou zkoušku 
před svým letním turné s cimbá-
lovou muzikou. Příznivci kapely 
se mohou těšit na jejich vánoč-
ní vy-
stoupení 
v Jupi-
ter clubu 
13. 12. 
2008.  

Blíže 
čtěte na 
straně 3.

Koncert Geneze 
Skupina Geneze se svými hosty 
vystoupí v pořadu Písničky pod 
pavlačí III. ve čtvrtek 21. srp-
na 2008 od 19 hodin na nádvo-
ří staré pošty (Náměstí, Velké 
Meziříčí).

Výběr ze zářijové nabídky Jupiter clubu
NENECHTE SI UJÍT

Foto: www.vondrak-jiri.cz

Majda 
s Františkem

20. září v 10 hodin, velký sál Ju-
piter clubu

Více čtěte na straně 8.

Chantal Poullain 
s Jiřím Vondrákem

20. září v 19.30 hodin, velký sál Ju-
piter clubu. 

Více na straně 8.

Tomáš Beroun 
se skupinou 

Eclipse
30. září v 19 hodin v Jupiter 
clubu

Bližší informace čtěte na straně 8.

◄ Foto: www.tydeniky.cz

► Foto: Martina Strnadová

Bourání bývalého areálu koželužny Svit za řekou 
Balinkou, který stojí v centru Velkého Meziříčí, 
začalo. Navázalo tak na likvidaci průmyslových, ko-
munálních i nebezpečných odpadů, jež nový vlastník 
– společnost CPI Group – provedl v prvním čtvrtletí 
roku 2008. Práce byly zahájeny poté, co nový majitel 
získal demoliční výměr. „Ofi ciálně bylo staveniště 
předáno k demolici k prvnímu srpnu a práce by měly 
být podle plánu skončeny na konci listopadu letošního 
roku,“ uvedl Miroslav Tegza ze žďárské fi rmy Aqua-
sys, pod jehož dohledem bourání probíhá. Podle jeho 
vyjádření je demolice prováděna jak ručním demon-
továním částí budov, tak za použití těžké techniky. 
V samotném závěru likvidace dojde také na vysoký 
komín, který stojí taktéž v areálu. „Ten bude postupně 
rozebrán, k odstřelu tedy nedojde,“ dodal. Odhadem 

vznikne v areálu asi 20 tisíc tun suti, stavební materiál 
bude v průběhu tříděn, přímo na místě recyklován a ná-
sledně použit při další výstavbě. Ekologickou stránku 
demolice a likvidaci odpadů budou průběžně kontro-
lovat pracovníci fi rmy Enviro-ekoanalytika z Velkého 
Meziříčí, kteří tak naváží na výsledky průzkumných 
prací a odstranění odpadů z první etapy.

Likvidace bude ušetřena pouze budova, v níž ještě 
nedávno fungovala diskotéka Florida, a jeden malý 
objekt ve středu areálu. Tyto dva objekty mají jiného 
majitele.

Projektový manažer společnosti CPI Group Radan 
Kamenický potvrdil, že sanace a demolice bude stát 
pětadvacet až třicet milionů korun a že původní záměr 
společnosti se nezměnil. „Zahájení nové výstavby v are-
álu naše společnost CPI Group plánuje na rok 2009. 

Vedle polyfunkčních objektů, 
bytů a případně i kancelářských 
prostor počítáme s vybudováním 
parkoviště pro potřeby nové vý-
stavby. Součástí projektu je i ře-
šení dopravní obslužnosti. S ar-
chitektonickým návrhem bude 
veřejnost předem seznámena,“ 
dodal Kamenický.  Iva Horká

Společnost Aquasys se 
prostřednictvím týde-
níku Velkomeziř íčsko 
omlouvá občanům  přímo 
sousedícím s areálem za 
narušení klidu v průběhu 
bouracích prací.  -treg-

◄ Demolice Svitu probíhá od 
prvního srpna. Skončena by 
měla být v závěru listopadu 
2008.              Foto: Iva Horká

Demolice Svitu začala

U obce Stránecká Zhoř, nedaleko Měřína, vyrůstá 
rozsáhlé logistické centrum obchodního řetězce Lidl 
Česká republika. Stavbu provádí jihlavská stavební 
společnost PSJ, která tak podle svých informací za-
hájila největší stavbu své historie v kraji Vysočina. 
„Jednopatrový několik metrů vysoký sklad vyroste 
na celkové zastavěné ploše třiceti pěti tisíc metrů 
čtverečních. Vedle vlastní haly bude přistavena menší 
dvoupodlažní administrativní budova. Součástí díla 
bude i parkoviště pro kamiony a objízdná areálová 
komunikace,“ doplnil projektový manažer PSJ, a. s., 
ing. Pavel Tureček. „Vzhledem k tomu, že budova má 

U Stránecké Zhoře vyrůstá velký sklad obchodního řetězce Lidl

Práci získá více než sto lidí

být hotova za zhruba čtyři měsíce, panuje v současné 
době na staveništi čilý stavební ruch,“ vysvětlil ob-
rovský pohyb nákladních aut a ostatní těžké techniky 
tiskový mluvčí společnosti Miroslav Fuks. Přesný po-
čet pracovníků ale v danou chvíli neměl k dispozici. 
„Samozřejmě s postupem prací se bude navyšovat,“ 
dodal. Jak reaguje obec na zvýšený hluk a problémy 
spojené se stavbou, jsme se zeptali starosty Stránecké 
Zhoře Antonína Račického. „Musím říct, že se stavební 
fi rma chová korektně, uklízí po sobě řádně, opravdu 
jsem zatím nezaznamenal nějaké větší problémy.“ 

(Pokračování na straně 7.)

Práce na výstavbě skladu společnosti Lidl u Stránecké Zhoře začaly. Na staveništi, které se mění doslova před 
očima, panuje čilý pracovní ruch, neboť hala má být hotova do konce tohoto roku.                  Foto: Iva Horká

Velkomeziř íčský děkan Jan 
Peňáz přivítal svého nástupce. Je 
jím osmatřicetiletý doktor teologie 
Lukasz Szendzielorz (vlevo), půvo-
dem z Polska. Svoje místa si vymě-
ní k 1. září 2008. J. Peňáz bude pak 
sloužit farníkům ve Křtinách. 

Text a foto: Iva Horká 

(Pokr. str. 4.)

Nový děkan přichází, stávající odchází

Foto: Iva Horká
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Nové provozní doby na skládce, 
sběrném dvoře a surovinách

Od 1. 8. 2008 došlo ke změně provozní doby na skládce komunálního 
odpadu, U Vysokého mostu, Velké Meziříčí. Jelikož nebyla využívána 
provozní doba ve středu odpoledne, bude odpolední provoz na skládce 
zrušen a naopak se rozšíří provozní doba na recyklačním a sběrném dvoře 
a upraví se i provozní doba ve Sběrných surovinách se sídlem K Novému 
nádraží 736, Velké Meziříčí.

NOVÉ PROVOZNÍ DOBY JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN:
I.

Skládka komunálního opadu, U Vysokého mostu, Velké Meziříčí
Provozovatel: Technické služby VM s. r. o. Velké Meziříčí
Otevírací doba: Pondělí – pátek 6 – 13.30 hodin.
 Sobota, neděle: zavřeno
Obsluha: M. Kubiš, J. Marek ml. – tel.: 566 523 428

II.
Recyklační a sběrný dvůr:

Provozovatel: Technické služby VM s. r. o. Velké Meziříčí
Otevírací doba: Pondělí: 13 – 15 hodin
 Úterý: zavřeno
 Středa: 10 – 13 hodin 14 – 17 hodin
 Čtvrtek: zavřeno
 Pátek:  14 – 17 hodin
 Sobota:  8 – 11 hodin (celoročně)
  15 – 17 hodin (říjen – duben)
  16 – 18 hodin (květen – září)
 Neděle: zavřeno
Obsluha: M. Podsedek, J. Kotek – tel.: 566 521 744

II.
Sběrné suroviny: 

Provozovatel: Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár n. Sáz.
Otevírací doba: Pondělí: 10 – 15 hodin
 Úterý: zavřeno
 Středa: 10 – 13 hodin 14 – 17 hodin
 Čtvrtek:  8 – 12 hodin
 Pátek:  8 – 12 hodin 14 – 17 hodin
 Sobota:  8 – 11 hodin 15 – 17 hodin
   (říjen – duben)
  16 – 18 hodin (květen – září)
 Neděle: zavřeno
Obsluha: M. Podsedek, J. Kotek – tel.: 566 521 744.                            -ts-

O dotaci mohou žádat pouze 
sportovní oddíly pracující s mlá-
deží ve Velkém Meziříčí nebo jeho 
místních částech. 

Žádost o dotaci nad 5 tis. Kč 
musí být podána nejpozději 31. 8. 
2008 na podatelně MÚ nebo ode-
slána poštou s poštovním razítkem 
stejného data.

Žádost o dotaci v maximální výši 
5 tis. Kč mohou podat oddíly, které 

Podmínky pro poskytnutí dotace města 
sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí 

na rok 2009
nežádají o dotaci vyšší. Žádost musí 
být podána nejpozději 5. 9. 2008 na 
podatelně MÚ nebo odeslána poš-
tou s poštovním razítkem stejného 
data.

Kompletní informace k podmín-
kám poskytnutí dotace vč. formu-
lářů jsou zveřejněny na webových 
stránkách města – www.mesto-
vm.cz.

Zuzana Villertová

Krajská veterinární správa v Jihlavě:

očkujte ovce
Z rozhodnutí ministerstva zemědělství vydává Státní veterinární správa 

ČR „Mimořádná veterinární opatření k zajištění nouzového očkování 
proti viru katarální horečky ovcí (tzv. „modrý jazyk“).

Chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců se nařizuje provést 
toto základní očkování nejpozději do 14. září 2008. Po 3 týdnech se 
provede přeočkování. Vážení chovatelé, obraťte se na svého privátního 
veterinárního lékaře s žádostí o zajištění této akce a poskytnutí dalších 
informací.             Za Krajskou veterinární správu MVDr. Božimír Kobylka 

Krátce před 16. hodinou 6. 8. 
zasahovali hasiči ze Žďáru nad Sá-
zavou na silnici mezi Bohdalovem 
a Rudolcem u dopravní nehody 
osobního automobilu a cyklisty. 
Při dopravní nehodě byly 2 osoby 
zraněny. Na místě zasahoval vrtul-
ník zdravotnické záchranné služby. 
Hasiči museli havarované vozidlo 
vyprostit ze svodidel. 

V noci ze středy 6. 8. na čtvrtek 
7. 8. hasiči z Velkého Meziříčí 
a Velké Bíteše vyjížděli v ranních 
hodinách na dálnici D1, 160. km 

Marie Cahová z Velké Bíteše 
oslavila na bítešské radnici v pátek 
8. srpna 2008 dopoledne se zástupci 
města, rodinou a dalšími pozvanými 
hosty již sto druhé narozeniny. Marie 
Cahová se ve Velké Bíteši narodila 
a celý svůj – mnohdy nelehký – ži-
vot tam také prožila. Přišla poměrně 

Oslavila již 102. narozeniny
brzy o maminku a také o manžela. 
Ten zahynul za druhé světové války, 
přímo na dvorku ho roztrhala bom-
ba, čili je od roku 1945 je vdova. 
Svoje dva syny – Miloše a Oldřicha 
– vychovávala sama. Ti už jsou teď 
dávno dospělí a mají svoje rodiny. 
A tak je Marie Cahová nejen mat-
kou, ale také babičkou, prababič-
kou a dokonce i několikanásobnou 
praprababičkou. Sama musela svoji 
rodinu uživit, a tak jednu dobu 
vlastnila obchod a poté autodopra-
vu. Jezdila v tatrovce, což bylo na 
tehdejší dobu poněkud nezvyklé. 
V jídle ale nic neobvyklého nevy-
hledává, jí všechno. „Ani vínečko 
neuškodí,“ přiznala již před časem 
se šibalským úsměvem ve tváři še-
dovlasá stařenka, která žádný recept 
na dlouhověkost nevlastní, diety ne-
drží a ze všeho nejvíc má ráda maso. 

Text a ilustrační foto: Iva Horká

Osvěžili se v kašně
Hlouček dětí na velkomeziříčském náměstí si krátil chvíli jedno letní 

odpoledne. Využil krásné letní počasí v polovině srpna a také zdejší kašnu 
k tomu, aby se osvěžil. Zejména některé dívky skončily v kašně s vodou, 
nad níž ční socha svatého Floriána, zcela nedobrovolně. Chlapci se bavili 
tím, že je v halence a sukýnce hodili do vody. Uchráněni však nebyli ani 
někteří mladší kluci, ti tam i s rifl emi skončili též… Text a foto: Iva Horká

Hasiči vyprošťovali usmrcenou osobu a hasili hořící pole
směr Praha k dopravní nehodě ta-
hače návěsu a osobního automobilu 
Škoda Octavia. Při dopravní nehodě 
byla 1 osoba usmrcena (osobní au-
tomobil) a další 4 osoby zraněny (1 
osoba byla převezena zdravotnickou 
záchrannou službou k ošetření do 
nemocnice, 3 osoby byly ošetřeny 
na místě nehody). Hasiči vyprosili 
usmrcenou osobu, umyli vozovku 
a naložili havarované vozidlo na 
odtah. V době dopravní nehody 
byla dálnice zcela uzavřena. V 5.16 
hodin byl zprůjezdněn levý jízdní 

pruh dálnice. Nehoda je v šetření 
Policie ČR.

Hořelo pole i a kombajn
Ve čtvrtek 7. 8. do 21 hodin ve-

čer hasiči na Vysočině zasahovali 
u 37 událostí, u kterých vznikla 
škoda 195.700 Kč a hasiči svými 
zásahy uchránili hodnoty ve výši 
1.431.000 Kč. Z těchto událostí 
bylo 12 požárů, 8 dopravních ne-
hod, 15 technických pomocí a 2 
plané poplachy.

V 12.30 hodin vyjížděli profe-
sionální hasiči i dobrovolní hasiči 

z Velké Bíteše a dobrovolní hasiči 
z Osové Bítýšky, Svatoslavi, Rosic 
a Zastávky u Brna k požáru polního 
porostu a kombajnu za Velkou Bíteš 
směrem na Křoví. Na místě bylo zří-
zeno čerpací stanoviště a zajištěna 
dálková doprava vody. Požářiště 
bylo oboráno. Škoda vzniklá na 
obilí, slámě a kombajnu byla vyčís-
lena na 50.700 Kč. Hasiči uchránili 
hodnoty ve výši 1.331.820 Kč. Příči-
na zůstává nadále v šetření.

Denisa Vrbová, 
tisková mluvčí, HZS kraje Vysočina

Magické datum nelákalo
Zatímco pražské radnice či některé jiné v naší zemi zažívaly v pátek 

8. 8. 2008 „svatební boom“, velkomeziříčská s velkobítešskou měly klid. 
Magické „osmičkové“ datum nechalo zdejší snoubence chladnými. Podle 
informací z uvedených městských úřadů, se ve Velkém Meziříčí konala 
pouze jedna svatba a na velkobítešské radnici nebyla dokonce žádná. 
„Měli jsme původně nahlášeny dva obřady na toto datum, ale nakonec 
se konal jen jeden,“ uvedla velkomeziříčská matrikářka.

Podle některých celostátních médií si původní záměr, brát si svůj 
vyvolený protějšek zrovna osmého osmý dva tisíce osm, několik párů 
dodatečně rozmyslelo. „Odradilo je sdělení numeralogů, že ono datum 
není pro uzavírání sňatků šťastné, stejně tak prý termín 9. 9. 2009. Údajně 
je vhodnější až to s desítkami, a sice 10. 10. 2010,“ spekulovaly například 
některé noviny.                                                                          Iva Horká

Vyteklo přes 500 litrů nafty
Na pětasedmdesátém kilometru dálnice D1 ve směru na Brno hava-

roval před čtrnáctou hodinou v úterý 4. 8. 2008 nákladní automobil. Od 
okamžiku dopravní nehody byla D1 ve směru na Brno neprůjezdná. Podle 
informací tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina 
Petry Musilové došlo při nehodě k proražení obou nádrží nákladního auto-
mobilu a následnému úniku nafty. Ta se dostala částečně i do kanalizace. 
Na místo byl povolán zástupce životního prostředí. K odstranění uniklé 
nafty byl vyslán kontejner na likvidaci ropných produktů. „Při nehodě 
byl zraněn řidič, kterého si po poskytnutí předlékařské první pomoci 
zasahujícími hasiči převzali do péče zdravotníci a následně jej převezli 
do nemocnice,“ upřesnila tisková mluvčí. Podle jejího sdělení na místě 
zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů – ze stanice Humpolec 
a Pelhřimov, které provedly zasypání uniklé nafty sorbentem. Celkem 
z havarovaného vozidla vyteklo asi 500 litrů nafty. Část se dostala i do 
vodní nádrže Želivka. Hasiči na místě položili za pomoci člunů norné 
stěny a sorbční hady, kterými vyteklou látku sbírali. Krátce po šestnácté 
hodině byla dálnice ve směru na Brno zprůjezdněna. „O vzniklé situaci 
bylo informováno Povodí Vltavy a Česká inspekce životního prostředí, 
jehož zástupci se dostavili na místo události. Příčinu dopravní nehody 
vyšetřuje Policie ČR,“ dodala P. Musilová.             Zprac.: Iva Horká

V této zdemolované oktávce zahynul člověk.                  Foto: HZS

MOSTKY JSOU V OPRAVĚ

Mostky přes řeku 
Oslavu, které jsou 
ve stejném úseku 
poměrně blízko za 
sebou, jsou všech-
ny tři mimo provoz. 
Jde o mostek u hos-
tince Vaverkových, 
most u Motorpalu 
a dále o lávku 
před obcí Mostiště. 
Přejít řeku tedy 
například lze hned 
na mostě ve Velkém 
Meziříčí nebo až za 
městem, a to u ry-
bářského areálu. 
Kdy budou opravy 
hotovy se nám do 
uzávěrky našich 
novin nepodařilo 
zjistit. Ze snímků 
je ale patrné, že ně-
jakou dobu správky 
budou trvat, neboť 
třeba v Mostištích je lávka demontována úplně.      Text: -ivh-, foto: -vla-

Hasili hořící pole. 
Foto: HZS

Začíná se moštovat
Konečně jsme se dočkali. Věřím, že s letošní násadou ovocných stromů 

jste spokojeni. Po dvou letech příznivé jaro letošního roku rozhodlo o tom, 
že ovocné stromy dobře odkvetly, jen té vláhy pořád jaksi 

chybí. Ke spokojenosti chceme přispět i my, a proto za-
čínáme moštovat na Fajtově kopci od 13. 9., 

t. j. v sobotu od 8 do 12 hodin a hned násle-
dující pondělí od 15 do 18 hodin. Tyto termí-
ny berte jako závazné i pro následující týdny 
po 13. září, v případě velkého zájmu hodiny 
upravíme nebo rozšíříme i dny, ve kterých se 
bude moštovat. Informace o případných změ-
nách budou zveřejněny na budově moštárny 
nebo ve Velkomeziříčsku.

Za výbor ČZS Z. Nedopil
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OKÉNKO KRAJE

Přijaté kandidátní listiny pro volby 
do Zastupitelstva kraje Vysočina

 1. Strana zdravého rozumu
 2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 3. Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST 

politiků a státních  úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROV-
NANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU 
a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍ-
MOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším 
protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE 
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME 
SAMI SOBĚ! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli 
jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale – pokud nechceme být ZNOVU 
obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT žádnou parlamentní stra-
nu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie! – jenž žádá  
o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří 
chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, 
v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU 
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ! 
Proto děkujeme za vaši podporu!

 4. Česká strana sociálně demokratická
 5. Občanská demokratická strana
 6. Komunistická strana Čech a Moravy
 7. Koalice s názvem Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravot-

nictví tvořená politickými stranami Dělnická strana a Demokratická 
strana sociální spravedlnosti

 8. SNK Evropští demokraté
 9. Strana zelených
10. SDŽ – Strana důstojného života
11. Koalice s názvem DOHODA pro Vysočinu tvořená politickými 

stranami Aktiv nezávislých občanů, Unie svobody – Demokratická 
unie a Strana práce

12. Koalice s názvem Konzervativní koalice tvořená politickými stranami 
Konzervativní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska), Právo a Spravedlnost, Republikánská strana 
zemědělského a malorolnického lidu

13. Moravané
14. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 

(SPR-RSČ)
Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajský úřad kraje Vysočina

Začátkem srpna letošního roku sdělil ředitel jihlavské nemoc-
nice Martin Šuma hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi 
úmysl rezignovat na svoji funkci k 30. září 2008. Ředitele Martina 
Šumu vedly k tomuto rozhodnutí rodinné důvody. Žádost o uvol-
nění z funkce nebyla zatím podána písemně. Až se tak stane, bude 
ředitelova žádost projednána standardním způsobem.        -neu-

Ředitel jihlavské nemocnice 
odešel z funkce

Rádio Petrov
otevřelo novou redakci

Přeletěly roky, neuvěřitelných 
130 let od doby, kdy se 20. srpna 
1878 v Tasově narodil vzácný člo-
věk, básník, spisovatel a katolický 
kněz Jakub Deml. Při této příleži-
tosti bych na něho chtěla zavzpomí-
nat a také připomenout, že uběhlo 
47 let od jeho smrti. Za tu dlouhou 
dobu již ubylo mnoho pamětní-
ků, kteří ho dobře znali, denně 
potkávali, s ním hovořili, besedo-
vali anebo byli od něj obdarováni 
například knihou, radou, nějakou 
korunou, děti pamlskem, ovocem, 
svatým obrázkem a ti nejmenší 
požehnáním na čelíčko. Všichni 
v Tasově, v jeho rodné obci, kteří 
si na P. Jakuba Demla pamatují 
a znali ho, mi dají zapravdu, že byl 
charismatickou osobností, skutečně 
důstojný pán. Pan páter nebo také 
pan rada, tak byl všemi Tasováky 
oslovován. Myslím si, že se nebudu 
mýlit, když řeknu, že je v Tasově 
mnoho těch, kteří jsou dnes hrdi 
na svého rodáka, který celým svým 
srdcem miloval svůj domov, každé 
místečko v Tasově, Tasováky, jejich 
způsob života a v neposlední řadě 
také tasovské nářečí. I když mlu-
vil spisovně, v Tasově s lidmi rád 
mluvil nářečím, za které se nikdy 
nestyděl, ba naopak, nepřál si, aby 
někdy zaniklo. To všechno lze také 
vyčíst z jeho velkého literárního 
díla, ve kterém se často zmiňuje 

Před 130 lety se narodil Jakub Deml, básník a kněz
o svém rodišti, rodině, prostých 
lidech žijících na venkově a také 
o kraji kolem Tasova. Spisovatel 
Jakub Deml podrobně zaznamenal 
ve svých knihách velký úsek doby, 
ve které žil. Nám všem tak zane-
chal kroniku, která bude mít stále 
co říkat nejen krajanům a rodákům. 
Vedle jeho prózy mám ráda i jeho 
básně, např. „Moji přátelé“, „Miri-
am“ nebo také „České básně“, které 
dovedou pohladit po duši každého, 
kdo má rád poezii.

V dnešní době už se velmi často 
píše nebo mluví o Demlově díle, 
o jeho životě i o jeho osobnosti, 
ale většinou se dovídáme z různých 
sdělovacích prostředků nepřesné 
údaje. Slýcháme, že byl na sklonku 
života zcela opuštěn od rodiny, od 
přátel a že zůstal úplně sám. Zčásti 
je pravdou, že byl sám – vždyť byl 
katolický kněz. Všichni ti, kteří 
v té době patřili mezi jeho přátele 
a rozuměli mu, nebyli většinou 
nablízku. Vím, že mu zůstalo ještě 
mnoho přátel, kteří ho nepřestali 
navštěvovat a také bylo hodně těch, 
kteří s ním byli neustále v písem-
ném kontaktu. Co se týče rodiny, ta 
se o něj postarala ve zlé době poté, 
co se půldruhého roku před jeho 
smrtí, 16. 7. 1959, odstěhovala jeho 
hospodyně, Marie Rosa Vodičková 
se svým manželem do Olomouce, 
aniž by tuto skutečnost oznámila 

rodině. Takto ho zanechala bez 
pomoci, nemocného a samotného. 
Rodinu upozornila až hospodská, 
u které mu p. Vodičková zamluvi-
la obědy, že tam čeká na pomoc, 
protože není schopen po obědě 
absolvovat zpáteční cestu. Toto 
všechno si dobře pamatuji – vždyť 
jsem ho tehdy sama odvedla domů 
a ta cesta byla pro nás oba velkým 
utrpením. Oběma nám scházely 
síly: strýčkovi bylo tenkrát 81 let 
a mně dvanáct. Jeden z důvodů, 
proč se p. Vodičková odstěhovala, 
byl ten, že Jakub Deml vyžadoval 
vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu neustálou pomoc a tu mu 
p. Vodičková nebyla ochotna z ja-
kéhokoli důvodu poskytnout. Mu-
sím ještě podotknout, že v té době 
činil jeho důchod 599 Kčs měsíčně 
a z této částky nemohl platit žádnou 
opatrovnici ani posluhu. 

Velice nelehkého a nevděčného 
úkolu se tehdy ujala moje maminka 
Marta Vrbová – dcera Antonína De-
mla, spisovatelova bratra. Přestože 
měla sama na starosti svou rodinu 
se čtyřmi nezaopatřenými dětmi, 
pečlivě a nezištně se o něj starala 
za přispění celé rodiny, a to až do 
spisovatelovy smrti. Na ten čas, 
kdy jsme se o strýčka starali, ráda 
vzpomínám také proto, že jsem mu 
mohla být nablízku, a tak ho lépe 
poznat. Zůstalo mi na něj nemálo 

pěkných vzpomínek. Z pohledu 
dítěte jsem ho viděla jako laska-
vého a veselého člověka, jenž byl 
rád, když měl kolem sebe hodně 
lidí, které uměl dobře bavit. Mezi 
vděčnými posluchači byli ponejvíce 
hlavně moje maminka, tatínek Josef 
Vrba a strýček Karel Deml (mamin-
čin bratr), kteří od něj odcházeli 
denně velmi pozdě večer.

Proto také chci při této vzpomín-
ce reagovat na knížku Jiřího Oliče 
„Čtení o Jakubu Demlovi“. I když 
od vydání této knihy uběhlo již 15 
let, cítím stále potřebu vyjádřit se 
k některým faktickým nedostatkům 
knihy.    (Pokračování na straně 4.)

Reaguji na článek Antonína Dvořáka otištěný 6. 8. 2008 ohledně proble-
matiky lip rostoucích na náměstí.  Jsme fi rma zabývající se hodnocením, 
posuzováním a ošetřováním – vč. rizikového kácení – dřevin rostoucích 
mimo les. Tento obor se všeobecně nazývá arboristika. V nedávné době 
padl návrh na pokácení těchto stromů, což zvedlo ohromnou vlnu pocho-
pitelného odporu a následkem toho ke snahám některých občanů vyhlásit 
tyto stromy za památné. Možná by bylo namístě zmínit stav těchto dře-
vin z hlediska statiky, zdravotního stavu, perspektivy, příp. další možné 
péče. Existují dvě metody posuzování stromů, a to metoda vizuální, kdy 

jde o hodnocení díl-
čích charakteristik, 
jejichž výsledkem je 
určení fyziologické 
vitality, zdravotního 
stavu a provozní 
bezpečnosti (zde 
zmíním pouze obec-
ná pravidla hodno-
cení, neboť posudek 
sám by byl mnohem 
obšírnější). Další 
metodou je metoda 
přístrojová, zaměřená 
především na interní 
defekty, ke které se 
dostaneme později. 
Předně, jde o stromy 
s tzv. sekundární 
korunou , tzn., že 
někdy v minulosti 
došlo k odstranění 
hlavního výhonu (ně-
kdy nesprávně nazý-
vaného terminálního) 
a mohlo to být i krát-
ce po výsadbě. To má 
za následek vznik 
sekundární koruny, 
která se snaží vytvo-
řit typický habitus pro 

Pro a proti k vyhlášení lip za památné stromy
svůj druh. Zde nastává hned několik problémů. První tkví v tom, že nově 
vzniklé kosterní větve jsou vytvořeny ze spících či adventivních pupenů. 
Anatomie větevního nasazení sekundárního výhonu je velice problema-
tická, jelikož zde nedochází ke každoročnímu souběžnému přírůstu větve 
nižšího a vyššího řádu a hlavně se nevytváří pevné spojení formou větev-
ního límečku. Toto spojení je pevné především proto, že množství dřeva 
vytvářené oběma stranami spoje je přibližně stejné, což u sekundárního 
výhonu, který vznikl mnohem později, než větev mateřská, není možné. 
U tohoto typu větvení dochází velice často k jeho vylamování. V případě 
těchto lip jsou dalším podstatným rizikem rozsáhlá infi kovaná poranění 
v místech větvení kmene stromu. Jsou to staré řezy po odstraněných 
větvích a strom se s takovou ránou již nevypořádal. Znamená to, že rána 
není zahojena, resp. rána není překryta ránovým dřevem vznikajícím 
činností kambia (hojivých pletiv) a dochází k následné infekci větevního 
kornoutu a dále dřeva kmene stromu či větve mateřské. Taková situace jen 
zvyšuje labilitu defektního větvení. Další problém je mnohem složitější. 
Jelikož sekundární koruna není regulována rovnováhou fytohormonů jako 
u koruny primární a nefunguje zde apikální kontrola, dochází k určitému 
typickému jevu, v praxi je výsledek ten, že všechny tyto výhony mezi 
sebou soupeří o světlo, rostou ve velice ostrém úhlu a vytvářejí defekt-
ní typy větvení – tlakové vidlice – s vrůstající kůrou. Tlakové vidlice 
jsou z hlediska statiky nestabilní a jediné možné řešení je v odborném 
redukčním zásahu, který je nutné v pravidelném intervalu opakovat 
a korunu samotnou navíc stabilizovat bezpečnostními vazbami zalo-
ženými na některém ze systémů dynamických polypropylenových lan, 
což jsou speciální, pro tento účel vyvinuté systémy bezpečnostních prvků, 
které se instalují do koruny stromu. Taková opatření jsou ovšem velice 
nákladná. Pokud jde o hodnocení vitality, provádí se podle charakteru 
větvení koruny založené na tzv. fázovém modelu růstu výhonu podle A. 
Roloffa.  Podle této metody (kdy fáze 0 – je ideálně zdravý strom a fáze 
3 – je strom na konci svého života), se tyto lípy nacházejí ve fázi 2 – ve 
fázi stagnace. Podrobné vysvětlení tohoto modelu je poněkud obšírnější, 
proto se jím nebudu zabývat. V podstatě to znamená, že se tyto stromy 
pomalu blíží ke konci svého života. Možná, že někteří budou namítat, 
že tolik let tyto stromy zase nemají a budou mít pravdu, ale se stromy 
je to tak, že věk stromu nejde souběžně se stářím. Stáří stromu určuje 
především míra stresových faktorů. Ve zmíněném stupni fyziol. vitality 
se tyto stromy nacházejí z mnoha různých důvodů, které mají několik 
společných ukazatelů, a to trvalé stanoviště, zanedbanou péči a neod-
borné zásahy.                                                   (Pokračování na straně 4.)

► Místostarost-
ka Žďáru nad 
Sázavou slav-
nostně přestřih-
la pásku nové 
redakce Rádia 
Petrov v okres-
ním městě. 
Foto: archiv 
Rádia Petrov 

Odborník na ošetřování mimolesních dřevin 
Michal Valečík ukazuje na lípách na velkome-
ziříčském náměstí defektní typy větví, takzvané 
tlakové vidlice.                        Foto: Iva Horká

Foto: archiv MM

Možná jste už ve Velkém Meziříčí potkali osobnosti 
jako je například Aneta Langerová, Ewa Farna nebo již 
zmíněná skupina Čechomor. To vše díky velkomeziříč-
ské fi rmě Rental Pro, která jmenovaným hudebníkům 
zajišťuje technické zázemí pro živé vystupování. „Ale 
nestaráme se jen o tuzemské umělce, letos jsme na ev-
ropském turné technicky zajistili například německou 
skupinu Scooter,“ říká Pavel Pešek z Rental Pro, „hned 
po koncertě Alanis Morissette, na kterém jsme se také 
podíleli, se naši technici přesunuli do Jupiter clubu, aby 
zde zkoušeli a doladili zvuk na další koncerty skupiny 
Čechomor.“ Ta zkoušela v našem městě minulý týden 
a poté hned vyrazila na letní turné Kooperativa Tour 
2008. „Podporujeme tímto akci Pomocné tlapky, která 
se podílí na výchově a výcviku asistenčních psů,“ sdělil 
našemu týdeníku během zkoušky houslista a zpěvák 
Karel Holas. Podle něho skupina odehraje celkem šest 
koncertů, na nichž se prezentuje spolu s cimbálovou 
muzikou Martina Hrbáče z Velké nad Veličkou. Jako 
předkapela vystupuje někdejší vítěz soutěže Česko 

hledá SuperStar Vlasta Horváth. Jeden z koncertů se 
bude konat například ve Slavkově u Brna 30. srpna.

Skupina Čechomor nyní po červencovém volnu 
vystupuje též na letních festivalech a na open air 
koncertech. Čeká ji také účast na koncertě v Praze 
v rámci turné Small Places Tour, které se koná na 
podporu lidských práv a podporuje ho mimo jiné 
i Peter Gabriel. Poté si hudebníci dají pauzu, aby na 
konci listopadu vyrazili na speciální sérii vánočních 
koncertů, kdy se v sobotu 13. 12. 2008 zastaví i v Ju-
piter clubu ve Velkém Meziříčí. Kromě známých 
písní bude Čechomor hrát i méně věhlasné koledy 
z Čech, Moravy, Slovenska či Polska ve zcela jedi-
nečných úpravách, které vydal loni v prosinci na albu 
Sváteční. „Půjde o zhruba dvouhodinový koncert 
a jako host s námi vystoupí zpěvačka Eliška Ptáč-
ková, kterou jsme si jednou našli,“ prozradil Karel 
Holas a dodal, že překvapením pro mnohé bude také 
nový bubeník Martin Vajgl, jenž nahradil původního, 
který se vydal za kariérou do Ameriky.      Iva Horká

Čechomor zkoušel minulou středu v Jupiter clubu Čechomor s cimbálkou v Jupiter clubu.                                                 Foto: Iva Horká

Začátkem srpna letošního roku 
byla oficiálně otevřena nová re-
dakce Rádia Petrov ve Žďáře nad 
Sázavou. To podle sdělení redakce 
začalo na frekvenci 98 FM šířit svůj 
signál od července 2008. Dvoučlen-
ný tým bude zajišťovat zpravodaj-
ství z blízkého okolí. Pro Žďársko 
se bude na nově 
vzniklé f rek-
venci vysílat 
hodinový od-
pojovaný blok 

složený z půlhodiny zpravodajství 
ze Žďárska a půlhodiny publicisti-
ky a to pravidelně od pondělí do 
pátku mezi 18 a 19 hodinou.

Brněnské Rádio Petrov lze nala-
dit na frekvencích 103,4 FM a také 
nově na 98 FM naleznete na interne-
tu na www.radiopetrov.com   -ivh-
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Římskokatolická farnost Pyšel, 
která spadá pod velkomeziříčské 
děkanství, získala v letošním 
roce z Programu rozvoje venko-
va, ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova, finanční pro-
středky na rekonstrukci fasády 
kostela sv. Barbory v obci Pyšel. 
V srpnu 2008 byla rekonstrukce 
dokončena. Přispěla nejen k vý-
raznému zhodnocení nemovitosti, 

Poděkování za pomoc

ale i ke zlepšení vzhledu středu 
obce, v jehož blízkosti se kostel 
nachází. Chtěl bych poděkovat 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-
-Bítešsko a MAS Most Vysočiny, 
konkrétně manažerům Dianě Kut-
nerové a Michalu Drápelovi, za 
odbornou pomoc a vypracování 
projektu, na jehož základě farnost 
dotaci získala. 

P. Václav Novák, administrátor

Pozvánka na poutě
Autobusy na Velehrad jedou v sobotu 23. 8. 2008 
z Horních Borů v 5.15 přes Vídeň a Mostiště 
z Netína také v 5. 15 kolem Kochánova a zastaví u Laviček
z Měřína – fara v 5.15, Uhřínov kostel + dole. 
Jeden autobus by pak zajel v Bíteši k dolní benzince.

Odjezd od fary ve městě v 5.30 hodin. Návrat zpět téhož dne kolem 19. 
hodiny. Jsou ještě volná místa.

Příští neděli má poslední mše svaté otec Jan, po desáté bude rozlou-
čení s evangelickým farářem. 

Bude také letní pouť v Martinicích v 10.30 – slouží otec Lukáš. 
V 16.00 bude jubilejní 15. pouť u sv. Václava u Lhotek (vycházíme ve 
14.30 od sv. Mikuláše, v 15.30 od kapličky na návsi).                      -jp-

Pro a proti k vyhlášení lip
za památné stromy

(Dokončení ze strany 3.) Jeden z nejzásadnějších problémů je nadměrný 
provoz automobilů v posledních několika letech a s tím spojené silné 
zhutnění a znečištění půdy a nemožnost přístupu vzduchu ke kořenům. 
Pokud jde o kořenový systém stromu, tak jsme zase u velice složitého 
tématu, který zde není možné rozebírat. Proto se nebudeme zabývat 
důvody, zaměříme se na následky. 

Tím se dostaneme možná k nejzávažnějšímu problému, který je třeba 
blíže vysvětlit. U paty kmene prakticky všech těchto lip můžeme pozorovat 
tvorbu adventivních kořenů, jsou to jakési náhradní kořeny, které strom 
vytváří proto, že dochází k postupnému úhynu kořenů primárních. 
Toto je velice zásadní problém, neboť s největší pravděpodobností do-
chází k narušení kořenové kostry celého stromu. S tím je spojeno další 
nebezpečí, a to napadení dřevokaznými houbami a následně ohrožení 
celé statiky jedince. Tento jev se dá pozorovat i na postupném prosychání 
vrcholových partií stromu (z jara letošního roku byla většina těchto su-
chých větví odstraněna). Prosychání nejvyšších partií koruny, patří k určité 
energetické strategii stromu, který svým energetickým potenciálem již 
nedokáže tyto partie dále vyživovat a „stěhuje“ svoji korunu o „patro“ 
níž. Zde se dá celková stabilita určit pouze přístrojovou metodou – tzv. 
tahovými zkouškami. Je to jedna z nejdražších metod vůbec. Pro představu 
tahové zkoušky jednoho stromu se můžou pohybovat řádově mezi 10–20 
tisíci korunami. Ovšem v tomto případě nemají opodstatnění, neboť na 
základě vizuálně patrných symptomů již víme, že v kořenovém systému 
se odehrává nějaký závažný problém. Tím se dostaneme k otázce, jestli 
se s tím dá něco dělat, aby zůstaly tyto lípy zachovány. Věda v tomto 
směru už pokročila velmi daleko, tzn., že jsou určité technologie, které 
by mohly vést k revitalizaci těchto stromů a k určitému prodloužení jejich 
života. Ovšem náklady spojené s takovým rozsáhlým zásahem by se mohly 
vyšplhat do statisíců a v naší republice (pokud vím) opatření takového roz-
sahu nikde neproběhlo. Další otázkou je zamýšlená úprava náměstí. To je 
velmi rizikové, neboť ve chvíli, kdy by se přistoupilo k  terénním úpravám 
a jakémukoliv neodbornému zásahu do kořenového systému těchto lip, 
vedl by takový zásah k nenávratnému a rychlému zhoršení stavu dřevin 
a celá navrhovaná úprava náměstí by se musela velmi striktně přizpůsobit 
těmto stromům, což je z praktického hlediska nemožné. Poslední otázka se 
týká vyhlášení této skupiny stromů za památné. Jak ve svém článku píše 
ing. Antonín Dvořák: lípy plní funkce ekologické, zdravotní, historické 
i další. Ano, to je samozřejmě pravda, ale je třeba se zamyslet nad celým 
rozsahem takového rozhodnutí. Nevím zcela jistě, jestli si ing. Dvořák 
uvědomuje všechny povinnosti a složitosti s následnou údržbou památného 
stromu situovaného uprostřed náměstí, navíc v takovém zdravotním stavu. 
K výběru památných stromů je třeba přistupovat uvážlivě jak z hlediska 
důvodů jejich ochrany, tak i zdravotního stavu a možností další ochrany. 
Je vhodné prohlásit za památné stromy i určitý počet jedinců v mladém 
nebo relativně mladším věku, kterým bude takto dána možnost „dožít“ se 
úctyhodného věku a stát se němými svědky naší současnosti pro budoucí 
pokolení. V tomto případě však celkový stav neodpovídá podstatě 
myšlenky vyhlášení zvláštní ochrany v kategorii památný strom. Ani 
přesně nerozumím tomu, že bylo nesprávně informované Zastupitelstvo 
města o zdravotním stavu stromů. Pokud někdo městu předal odborný 
posudek, tak předpokládám, že ho nesestavil laik. V případě, že by tato 
skupina stromů byla vyhlášena za památnou, nebo v případě, že by tyto 
stromy byly ponechány, by mělo následovat asi toto: Z důvodu provozní 
bezpečnosti by bylo nejspíš nutné provést tahové zkoušky, na základě kte-
rých by byl stanoven rozsah redukčního řezu. Všechny stromy by musely 
být stabilizované bezp. systémem, některé minimálně ve dvou úrovních. 
Následně by se dle potřeby musel zhruba ve tříletých intervalech provádět 
redukční řez. To samozřejmě možné je, ale stromům to stejně život v tomto 
stavu o moc neprodlouží, ba naopak – reakce na zásadní redukční řez 
může být i negativní v podobě nekontrolovatelné korunové výmladnosti, 
neboť lípy mají všeobecně dobrou výmladnost. Takové zásahy nás budou 
stát velké peníze, s minimální návratností (pokud jde o perspektivu). Na 
místě je otázka, jestli by tyto peníze nebylo vhodné investovat do nových 
sazenic a následné péče (o výběru nové dřeviny by se daly vést dlouhé 
diskuze), jakožto do dosti zubožené zeleně ve Velkém Meziříčí vůbec. 
Vím sám o desítkách stromů, kam by bylo vhodnější a perspektivnější 
investovat, jen tyto stromy nemáme denně na očích a pokud ano, tak je 
nevidíme. Bohužel nic netrvá věčně a tyto stromy jsou toho důkazem. 
V našem urbanizovaném prostředí se s takovými zásahy čas od času mu-
síme srovnat. Jiná situace by byla, kdyby tyto stromy byly ve volné krajině 
nebo někde na okraji města, tam by takových nákladných zásahů nebylo 
třeba a jejich vyhlášení za památné by bylo na místě a bylo by to víc než 
správné rozhodnutí. Tento článek rozhodně nemá způsobit paniku mezi 
lidmi a navodit pocit, že na náměstí jsou stromy, které každou chvíli 
spadnou, to samozřejmě není pravda. Výše popsaný proces stárnutí 
je dlouhodobá záležitost, jen chci upozornit na určitá rizika spojená 
se stavem těchto dřevin a hlavně na vhodnost investicí s ohledem na 
jejich perspektivu. 

Pokud by někdo měl pocit zaujatosti, tak můžu jen říct, že jsem rodákem 
z Velkého Meziříčí a k těmto stromům mám tudíž – jako většina Velko-
meziříčanů – velice osobní vztah, ale z profesionálního pohledu bych se 
bohužel přikláněl spíš k jejich výměně.                            Michal Valečík

Před 130 lety se narodil Jakub Deml, 
básník a kněz

(Dokončení ze strany 3.)
Pan Olič ve své knize píše: 

…„Stěžoval si přátelům a známým 
na nynější svízelnou situaci, na to, 
že Marie Vodičková ho opustila 
v době, kdy začíná pomoc nejvíce 
potřebovat a že ani příbuzní se 
o něho nestarají. Je však třeba 
zdůraznit, že Deml byl z početné 
rodiny a že těch příbuzných, ne-
teří a synovců bylo dost a takřka 
bez výjimky patřili mezi majetnější 
občany… “ Nevzpomínám si, že by 
si v Tasově koncem padesátých let 
kdokoliv žil nad poměry. Myslím si, 
že se velmi těžko najde někdo, kdo 
uvěří, že do majetné rodiny bude 
počítána i ta naše šestičlenná, kte-
rá žila z jednoho nevelkého platu. 
Nejinak to tenkrát bylo i u ostatních 
rodin. Ještě bych chtěla upozornit 
na nesrovnalost, kterou pan Olič 
při psaní knihy přehlédl. Na str. 
167 píše: „Rozloučení bylo přátel-
ské, byli při něm jenom sousedi, 
manželé Juříčkovi. Básník si dal 
schválně přinést z kaple ostatek sv. 
Pia X., aby nám jím požehnal…“ 
a na str. 169 píše: „…ještě pod do-
jmem tragiky života a majestátu 
smrti básníka Jana Zahradníčka 
došlo k mnohým smířením a od-
puštěním, a tak bezprostředně 
po pohřbu nastalo i obnovení 
přátelství mezi Demlem a man-
želi Vodičkovými…“ Tomu věru 
málo rozumím – není přece nutné 
se s někým smiřovat a odpouštět 
si, když jsme se přátelsky a s po-
žehnáním rozloučili! Až do smrti 
Jakuba Demla Vodičkovi nikdy 
v Tasově nebyli, aby ho navštívili. 
Jenom na sklonku roku 1960 začala 
z jejich strany korespondence, která 
mimo jiné urážela rodinu. Dopisy 
stále existují.

Jedna věc mě ještě nutí k za-
myšlení, a to: paní Vodičková si ve 
stejné knize stěžuje panu Oliči, že 
za služby u P. Jakuba Demla, své-
ho zaměstnavatele, nebyla 13 let 

vůbec pojištěná a po celou dobu 
nepobírala žádnou mzdu, neboť si 
na sebe vždycky vydělala a neustále 
dosazovala ze svých prostředků… 
V žádném případě bych nechtěla 
zpochybňovat její služby u spiso-
vatele, ale jak je možné, když si 
na sebe vždycky vydělala, proč 
také nežádala pojištění tam, kde 
pracovala, když u P. Demla nedo-
stávala žádný plat? Docela by mě 
zajímalo, zda-li tenkrát měli čisté 
svědomí ti spravedliví křesťané, 
když spisovateli Oliči diktovali 
nepravdy a polopravdy. A tak tu 
jsou pravdy dvě, jedna psaná v kni-
ze a ta druhá v duši. O té pravdě, 
kterou máme uvnitř, nikdo neví, ale 
kniha, ta se bude stále číst, a z té 
se bude vždycky vycházet a čerpat. 
Rozhodně mělJ. Olič v době psaní 
své knihy zajet do Tasova, tam se 
mohl zeptat, jak to skutečně bylo, 
aby se nedopustil omylu.

Na závěr chci ještě připome-
nout, ať se to někomu líbí, nebo 
ne: zůstala pouze a jenom rodina, 
která mu vždycky pomohla, když 
mu bylo v životě nejhůř. Mnoho 
krásných knih by vůbec nevyšlo, 
kdyby nebylo jeho bratra Antonína 
Demla (poštmistra) a jeho ženy 
Marty, kteří ho vždycky fi nančně 
podpořili a některá knižní vydání 
celá zaplatili.

Na sklonku jeho života se nena-
šel vůbec nikdo jiný kromě mých 
rodičů, kdo by se chtěl postarat 
o P. J. Demla, když zůstal ve své 
vile sám, starý, těžce nemocný, 
bez majetku (vila byla jeho pouze 
na dožití) a bez peněz. Byly to 
potom zase jenom rodiny neteře 
a synovců, které daly dohromady 
peníze, aby mohly zaplatit důstojný 
pohřeb velkému básníkovi, spisova-
teli a katolickému knězi P. Jakubu 
Demlovi. Rodina se dodnes také 
stará o jeho hrob na starém tasov-
ském hřbitově.

Praneteř Marta Milotová

Další zásadní problém lip z náměstí – adventivní kořeny, které si strom 
vytváří proto, že dochází k postupnému úhynu jeho kořenů primárních. 

Foto: Iva Horká

(8. díl – pokračování z čísla 27/
2008). Další díl bude v čísle 31.

VODIČKA, BOCHOŘÁK 
A ZAHRADNÍČEK

Jakub Deml seznámil P. Bu-
riana s esejistou, překladatelem 
a kritikem Timoteem Vodičkou 
(1910–1967), který Burianovi 
později přátelsky dedikuje svůj 
text „Bude jako běžec, který běží 
tím rychleji, čím více se blíží cíli“.  
Pokud jde o jiné literáty, P. Burian 
se za svého kunštátského působení 
seznámil s básníkem Klementem 
Bochořákem (1910–1981). Ten vel-
komeziříčského faráře navštívil se 
svazkem květin, které nasbíral na 
stráních mezi Kunštátem a Drnovi-
cemi a donesl je jako pozdrav rod-
ného kraje. Přátelství pojilo P. Bu-
riana také s uhřínovským farářem, 
básníkem a překladatelem Janem 
Dokulilem (1910–1974). P. Burian 
také dvakrát pomohl rodině básní-
ka Jana Zahradníčka (1905–1960). 
Poprvé před jeho svatbou s Marií 
Bradáčovou z Uhřínova. Marie 

DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

Bradáčová-Zahradníčková (nar. 
1919) vzpomíná: „V červenci roku 
1945 se vdávala moje sestra. Dru-
há sestra chystala svatbu v říjnu 
a měla už ohlášky. Učila jsem 
v té době v Měříně a Jan dostal 
místo a byt v Brně, tedy dojíždění 
a domlouvání svízelné. Šla jsem 
tedy na meziříčskou faru požádat 
pana faráře Buriana o písemné po-
tvrzení, abych mohla mít v neděli 
ohlášky jen jednou místo třikrát. 
Pan farář Burian mi hned vyhověl, 
žádné úřední průtahy s tím ne-
dělal.“ Podruhé Zahradníčkům 
pomohl v temném roce 1957 při 
křtinách dcery Marie. Básník byl 
v té době znovu uvězněn. Marie 
Zahradníčková: „Napsala jsem 
tehdy do Tasova Jakubu Demlovi 
dopis, jestli může přijít křtít dcerku 
do Velkého Meziříčí, a aby popro-
sil P. Buriana o pomoc. A on to 
zařídil. Na faře jsme po obřadech 
počkali, než přijede sanitka, a ta 
nás odvezla do Uhřínova. A by-
lo po slávě.“      Miloš Doležal

Nový děkan sloužil první mši v našem městě
(pokr. ze str. 1)

Nový velkomeziříčský děkan P. Lukasz Szendzielorz (38) (česky lze 
číst Lukáš Šindelář – pozn. red.) se zdejším farníkům představil na 
vůbec první mši v jeho čerstvém působišti, tedy ve Velkém Meziříčí, 
kam přichází po P. Janu Peňázovi (57). Stalo se tak vpředvečer svátku 
Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 14. srpna letošního roku. Oba děkani 
– příchozí i odchozí – tak sloužili onu mši společně. Poté stávající děkan 
svého nástupce vřele přivítal a popřál mu vše nejlepší do nové etapy jeho 
života. Stejně tak učinil i nový velkomeziříčský kněz, který ještě přidal 
poděkování za to, co zde J. Peňáz vykonal. „Nyní nás čeká asi čtrnáct 
perných dní, kdy si musíme všechno předat a od prvního září už budeme 
každý ve svém novém působišti,“ řekl mimo jiné J. Peňáz. Ten se se svými 
farníky defi nitivně u svatého Mikuláše rozloučí 24. srpna 2008. V dal-
ším týdnu pak při večerních bohoslužbách navštíví ještě jednotlivé kaple 
v okolních obcích. Otec Lukáš na zmíněné mši v krátké promluvě poprosil 
přítomné o toleranci do začátků, někdy prý podle svých slov tak trochu 
šílí, ale zároveň přiznal, že měl před příjezdem do našeho města trému 
jako o maturitě. Věří ale, že si cestu k sobě obě strany najdou. Stejně tak J. 
Peňáz doufá, že ho v nové farnosti nakonec přijmou, ač změnu zatím tamní 
lidé nesou nelibě. „Jejich“ pan farář Tomáš Prnka (82) totiž ve Křtinách 
sloužil pětatřicet let. Teď tam budou s bývalým velkomeziříčským děka-
nem spolu. Farnost však povede už nový farář Peňáz a Otec Tomáš tam 
bude působit jako kaplan – výpomocný kněz.                           Iva Horká

Příště: velký rozhovor s Janem Peňázem
O pocitech obou protagonistů, o jejich životech, přáních či vzpomín-

kách na svoje bývalá působiště si budete moci přečíst ve velkých osobních 
rozhovorech, které vyjdou v našem týdeníku v září. První – hned v příštím 
čísle, tj. 3. září – bude s Janem Peňázem, který byl po 18 letech přeložen 
do Křtin. S ním jsme se k povídání neplánovaně sešli v symbolickou 18, 
osmnáctého osmý 2008.                                                                    -ivh-

Příchozí i odcházející. Lukasz Szendzielorz (vlevo) a Jan Peňáz, 
který říká, že odchází bez hořkosti, ale s pochopitelnou dávkou lítos-
ti.                                                                                                    Foto: Iva Horká

Listy J. Demla adresované P. Burianovi.                      Foto: archiv MD
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Výrobní závod působící v oblasti automobilového průmyslu
hledá do provozovny v Třebíči pracovníky pro obsazení
následujících pozic:

Seřizovač pro vstřikování plastů

Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ technického směru 
– praxe v oboru výhodou
– technické myšlení a ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
– práci na ranní směnu a odpolední směnu
– moderní pracovní prostředí
– zaměstnanecké výhody

Pokud vás některá z uvedených pozic zaujala, zašlete nám svůj životopis 
na adresu: NovaTech CZ, Žďárského 222, 674 01 Třebíč nebo e-mailovou 
adresu: lenka.jaeger@novatech-plastic.cz 
V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle: 568 839 052 
nebo 568 839 046.

Požadujeme:
– vyučení, SŠ výhodou
– praxi v oboru min. 2 roky
– technické myšlení a ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
– práci na ranní směnu nebo v nepřetržitém provozu (podle dohody)
– moderní pracovní prostředí s nejnovějšími technologiemi
– zaměstnanecké výhody

Údržbář vstřikovacích forem

POTŘEBUJETE
PENÍZE?

I nebankovní půjčky mohou být levné!

Volejte: 608 824 424

10 000 969 11 628
20 000 1 938 23 256
30 000 2 907 34 884

měs.
splátka

půjčka celkem
zaplatíte

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici 
technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fl exibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, práci ve stabilní a dynamické fi rmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

AUTOSERVIS Miroslav Kolouch Měřín
přijme: AUTOMECHANIKA

ŘP sk. C podmínkou
nabízí: PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ STAVEBNÍM 

STROJEM JCB
Informace na tel. 606 942 018

Ovûfite si nabízené v˘hody osobnû 
a zcela nezávaznû.

Kontakt: 

PKS MONT, a.s. - personální oddûlení
Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou

tel: 566 697 160, fax: 566 697 380
e-mail: personalni@pks.cz

TRUHLÁ¤

www.pks.cz

PoÏadujeme:

- samostatnost, spolehlivost, smysl pro pfiesnost
- aktivní pfiístup k práci
- flexibilita
- vyuãení a praxe v oboru

(pouze na základû pohovoru není praxe nutná)

Nabízíme:

- práci v silné v˘robní spoleãnosti
- motivující platové ohodnocení 
- 5 t˘dnÛ dovolené za rok 
- práce na HPP 
- pfiíspûvek na stravování
- nadstandardní firemní benefity 

PKS MONT, a.s. - v˘robce oken a dvefií

pfiijme do provozovny ve Îìáfie nad Sázavou
pracovníky na pozici:

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93

594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě

nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 

pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 

pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540

Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

ŘEDITEL FINANČNÍHO ÚŘADU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ VYPISUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ

1. pracovního místa zaměstnance pro správu daní v oddělení vyměřova-
cím a vymáhacím, agenda vymáhání daňových nedoplatků

2. pracovního místa zaměstnance pro správu daní v oddělení kontrolním 
na zástup za mateřskou dovolenou s perspektivou prodloužení PP

Výběrové řízení se bude konat v úterý dne 2. září 2008 v 8 hodin v zasedací 
místnosti FÚ ve 3. patře budovy a bude sestávat z písemné a ústní části.

Požadavky:

Pro 1. pracovní místo:
– znalost problematiky vymáhání podle zákona o správě daní a poplatků 

a občanského soudního řádu a procesu správy daní celkově, přiměřené 
znalosti občanského a obchodního práva včetně úpadkového

– vzdělání minimálně vyšší odborné, obor právní, veřejnosprávní nebo eko-
nomický

Pro 2. pracovní místo:
– znalost daňových zákonů, zejména k dani z příjmů, z přidané hodnoty, 

dani silniční a zákona o správě daní a poplatků
– zákona o účetnictví a dalších předpisů k účetnictví firem a znalost daňo-

vé evidence
– přiměřeně též znalost obchodního a občanského zákoníku
– vzdělání minimálně úplné SŠ nejlépe ekonomického směru
Další požadavky pro obě pracovní místa:
– samostatnost, komunikativnost, schopnost asertivního jednání
– dobrá znalost práce na PC
– bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ke dni nástupu)
– praxe v oboru výhodou

Platové zařazení 9. až 10. třída dle nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném 
znění v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi.
Předpokládaný termín nástupu 1. 10. 2008 pro 1. pracovní místo, 1. 11. 2008 
pro 2. pracovní místo.
Uchazeči o účast na výběrovém řízení mohou podat písemnou přihlášku včet-
ně strukturovaného životopisu do 26. 8. 2008 na Finančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí. Uchazeči, kteří již mají žádost o přijetí na FÚ podánu v tomtéž ter-
mínu sdělí písemně, ústně nebo e-mailem, zda se výběrového řízení zúčast-
ní a pro které pracovní místo.
V případě neúčasti bude jejich žádost vyřazena z evidence.

Ing. Karel Štourač, ředitel

DOSTUPNÉ PŮJČKY,
BEZ POPLATKŮ.

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ.
Tel.: 739 033 463.

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

KURZY ANGLIČTINY
pro mírně a středně pokročilé

pod vedením
Mgr. Petry Táborské

v rozsahu 60 vyučovacích hodin
(od října 2008, 2 hodiny týdně 

na ZUŠ Poříčí)
cena: 3.500 Kč

(Předběžné přihlášky na tel. 
776 328 632, doba konání kur-
zů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 9. 9. 2008 
v 17.30 v učebně na ZUŠ Poříčí)

Pronajmu prostory k podni-
kání – 36 m2, v přízemí, u au-
tobusové zastávky v Měříně.

Tel.: 602 525 468.

Velké Meziříčí
přijme

KUCHAŘE – KUCHAŘKU
práce na hlavní pracovní poměr

směnný provoz
Informace v recepci hotelu nebo 
u pana Vítka tel. 724 250 315, 
e-mail: vitek@jelinkovavila.cz

Hotel Klas Měřín
přijme

Kontakt: p. Fejtová,
tel. 602 786 322.

PŘIJME
SEŘIZOVAČE strojního zařízení
Kvalifi kační předpoklady:

– vyučen, strojní zámečník nebo příbuzný obor
– po zapracování 20.000–21.000 Kč
– jednosměnný provoz
– nástup ihned

POMOCNÉHO PRACOVNÍKA pro údržbu
Kvalifi kační předpoklady:

– oprávnění na VZV
– po zapracování 18.000–19.000 Kč
– jednosměnný provoz
– nástup ihned

Kontaktní osoba: František Tesař, tel.: 566 521 401

ALPA, a. s., 
Hornoměstská 378
594 25 Velké Meziříčí
www.alpa.cz, alpa@alpa.cz
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Přijímáme objednávky na

starší 18 týdnů,
odběr září 2008.
Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici
asistentka/recepční
Požadujeme: znalost NJ nebo AJ, zodpovědnost a fl exibilitu,
 znalost práce na PC
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré platové ohodnocení
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

Výjezdní konzultační 
hodiny senátora Josefa 
Novotného pro obča-
ny Velkomeziříčska se 
uskuteční v pondělí 8. 
září 2008 od 13.30 do 15 
hodin na městském úřa-
dě ve Velkém Meziříčí.

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

Do 14. 9. 2007 o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a nemusíte dokládat faktury!

Peníze dostanete přímo na váš běžný účet!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Velké Meziříčí, Náměstí 22/24, nabízí své služby od 1. 8. 2008 nově i pro 
klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v rozsahu ambulantní kardi-
ologické a interní ambulantní péče.

Ordinační hodiny: 
Pondělí   – 13.00–16.00 16.00–19.00
   (echokardiografi e – po objednání)
Úterý 7.00–14.00 14.00–16.00 (echokardiografi e – po objednání)
Středa   – 13.00–18.00
Čtvrtek 7.00–11.00    –
Pátek 7.00–13.00

Objednání na tel. 776 271 672

Nepůjde el. proud
Dne 25. 8. 2008 od 7.30 do 15.30, obec Velké Meziříčí, ul. Komenského.
Komenského 1/22, 10, 2/20, 3/16, 38/18, 4/14, 5/12, 6/9, 7/8, 8, 9, 9/4. 
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

Zubní pohotovost
30. 8. MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka

31. 8. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
Radnická 6, Velké Meziříčí

přijme kuchaře.

Bližší informace na tel.: 566 520 900, 777 567 102

Nabízíme: práci v mladém
kolektivu a fi xní základ, odměny

Požadujeme: vzdělání v oboru 
a samostatnost, spolehlivost 

a bezúhonnost

„Po 10 lekcích se budete cítit lépe,
po 20 lekcích budete lépe vypadat,

po 30 lekcích budete mít úplně nové tělo.“
J. M Pilates

Od září jsou pro vás připraveny nové kurzy cvičení 
pro začátečníky a pokročilé.

Více informací a rezervace na tel.:
777 125 119.

VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Od října 2008 otevíráme kurzy anglického a německého jazyka pro 

začátečníky a pokročilé.
V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 21. září 2008
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(např. německý jazyk pro začátečníky) a telefonní kontakt.

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

AUTO – HAVLÍČEK
se sídlem ve Velkém Meziříčí
příjme pracovníky do následující pracovní pozice:
PRODEJCE AUTOMOBILŮ
Očekáváme:
– středoškolské vzdělání
– dobrá znalost problematiky osobních automobilů
– znalost práce na PC (sjednávání úvěrů a leasingů)
– řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
– zajímavé fi nanční ohodnocení
– zajímavou a různorodou práci
– fi remní automobil
AUTOMECHANIK/AUTOKLEMPÍŘ
Očekáváme:
– vyučení v oboru mechanik resp. autoklempíř
Nabízíme:
– zajímavé fi nanční ohodnocení
V případě zájmu o nabízené pracovní pozice 
zašlete Váš životopis na email autobazarhavlicek@seznam.cz

Cafe Bar Holiday Třebíč
přijme servírku/číšníka
s nástupem srpen/září 2008.
Hlavní pracovní poměr, ne-
vyučené zaučíme, možnost 
ubytování, výborný kolek-
tiv, nadstandardní výdělky.

Tel.: 777 721 910.

pojišťovací a fi nanční poradenství, 
a. s.,

Třebíčská 510, Velké Meziříčí
rozvíjí obchodní aktivity, proto při-

jme spolupracovníky i na VPP.

Tel.: 776 081 116.

Kurzy snižování nadváhy 
pod vedením lektorek STOBu 
od září ve Velkém Meziříčí.

Tel.: 605 010 666,
e-mail: ek.stob@seznam.cz

Tel.: 732 846 836.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám

■ Svářečku WTU 315-1 (MEZ 
Broumov). Cena dohodou. Tel.: 
774 216 835.
■ Š 105, r. v. 86, najeto 75 000 km, 
bez koroze, nová, výměna blat-
níků a brzd. Cena dohodou. Tel.: 
605 811 226.
■ Letošní obilí, ječmen a pšenici 
za 330 Kč/q. Tel.: 777 182 363.
■ Škodu 120 L, rok v. 1986, palivo 
benzin – plyn. 5rychlostní, červená 
barva, STK 8/2009. Cena dohodou. 
Tel.: 737 192 527.
■ Jehňata – 3 ovečky a 2 beránky, 
kříženci Texl-Charolais, na chov 
nebo na rožeň. Cena 50 Kč/1 kg. 
Tel.: 566 520 132.
■ Nabízím pokojové květiny (růz-
né druhy). Tel.: 732 708 417.
■ Plynový sporák s elektrickou 
troubou, nový, barva bílá, připojení 
na zem. plyn. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
737 659 331.
■ Žulový pečící kámen, rozměry 
45×36 cm, s železným rámem pro 
topeniště včetně krycí plachty. 
Info na tel.: 776 776 050.
■ Les a ornou půdu, k. ú. Ruda. 
Celkem 1,7 ha. Rozumná cena. Tel.: 
604 320 136.
■ Na auto Škoda Favorit 1 ks 
pravé přední dveře, 1 ks pravý zad-
ní blatník, 2 ks nosič na střechu, 
2 ks kola obutá zimní vzorek. Tel.: 
737 313 594.
■ Automatickou bubnovou prač-
ku „TATRAM MINI“, zachovalou. 
Výška 65 cm, šířka 42 cm, hloubka 
60 cm. Cena dle dohody. Tel.: 
737 313 594.
■ Os. auto Lada 1300 v dobrém sta-
vu, r. v. 1986, najeto 74 000 km. STK 
do dubna 2010. Tel.: 723 117 656.
■ Sklenice na zavařování 0,3 a 0,7 
litru. Tel.: 566 522 132 večer.
■ Maringotku 2×3 m, jedna ná-
prava + schůdky – pojízdná, bez 
zařízení. Cena dohodou. Tel.: po 
17. do 20. hodiny 602 837 411.
■ Trekingové kolo zn. Author 
Compact, stáří 4 roky, po GO. Cena 
4.000 Kč, při rychlém jednání mož-
ná sleva. Tel.: 736 653 484.
■ Dveře vchodové plastové vč. zá-
rubně, nové, z neuskut. stavby, 2 ks 
bílé a hnědé, zdobené, s dokl. a zá-
rukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4.800 
a 9.800 Kč. Dopravu zajistím zdar-
ma. Tel.: 777 106 709.   (Pokr. str. 7.)
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 6.)
Prodám

■ Opel Vectra karavan, 2.0 Dpi, r. 
v. 7/99, edice 100, modrá metalíza, 
najeto 175 000 km, klimatizace, 
el. okna + zrcátka, servo, centrál 
na DO, 4× airbag, ABS, stav. 
volant, originál CD radio, loketní 
opěrka, mlhovky, hagusy, alu kola, 
velice pěkný. Cena 125.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
605 578 865.
■ Ford Focus 1.8 16V Ambriente, 
r. v. 2001, ABS, el. okna, centrál, 
tónovaná skla, airbag, posilovač 
řízení, rádio + MG, imobilizér, 
otáčkoměr, opěrky přední i zadní. 
Možnost hotově nebo leasing. Střeš-
ní latě 30×50. Cena dohodou. Tel.: 
608 236 065.
■ Pračku Wirpool 5083-800, 
boční plnění, skoro nová, málo po-
užívaná. Levně. Tel.: 608 204 557 
– Martinice.
■ Truhlářskou pilu Rema a koň-
ský povoz. Tel.: 604 171 964.
■ Dvě pánská jízdní kola, starší, 
velmi málo používaná, zachovalá: 
Eska Bohemia Favorit barva svět-
lezelená, řídítka berany, dvojtalíř 
a pětikolečko, cena 500 Kč a Eska 
Premiér barva tmavozelená, řídít-
ka rovná, jeden talíř a čtyřkolečko, 
cena 400 Kč. Tel.: 776 598 282.
■ Štěňata rhodéského ridgebac-
ka, bez PP, 100% vzhled, všechny 
mají ridge, po otci předpoklad 
mohutnější postavy, hodný, milý 
pes, hlídač, miluje děti, tempera-
mentní, vyžaduje pohyb, odběr od 
3. 9. 2008, štěňata budou očkovaná 
a odčervená, cena 6.000 Kč, tel.: 
776 057 115.
■ Citroën 2x 1,9 D. r. v. 94, el. 
šíbr, el. okna, nové rozvody, nový 
olej + filtry, spotřeba 5 l. Tel.: 
775 144 086.
■ Čistokrevná štěňata německé-
ho ovčáka s pálením. Levně. Tel.: 
731 103 505.
■ Hoblovku s protahem, válec 20. 
Cena dohodou. Tel.: 774 182 156.
■ Čelní kotoučovou brusku 
tovární výroby, prům. kotoučů 
70 cm – 10.000 Kč, kompresor 
domácí výroby – 3.000 Kč, srovná-
vačku domácí výroby, šířka 20 cm 
– 7.000 Kč, okružní pilu domácí 
výroby – 7.000 Kč, plechové ha-
dice k odsávání prům. 12 cm. Tel.: 
732 226 097.
■ Prázdnou zděnou hrobku na 
hřbitově Karlov Velké Meziříčí, 
skupina C, řada I čís. 7/8. Nabíd-
ky zasílejte do redakce pod. zn.: 
„Hrobka“. 
■ Sedací dřevěnou zahradní sou-
pravu, novou. Tel.: 566 544 005.
■ Z důvodu odjezdu do zahrani-
čí prodávám půl roku starý počítač 
i s monitorem. Vše v záruce. Vhod-
ný pro sledování fi lmů i na hry. Pro-
cesor AMD A64 X2 4000+, 2GB 
RAM, 19 palcový plochý monitor 
ADI P 900, čtečka i vypalovačka 
CD, DVD, graf. karta Gainward 
Geforce 8500 GT, televizní karta, 
optická myš, nové repro. Cena 
10.000 Kč. Na požádání předvedu. 
Kontakty 604 849 814, nebo e-mail 
petr.cejka@kamarad.cz 
■ Škodu Forman, r. v. 1991, cena 
3.000 Kč. Cena odpovídá stáří vozu. 
Tel.: 775 144 086.
■ Podlážky ze stavby různých 
rozměrů, dřevěné schodnice, drá-
těné sklo 3 ks 90×90 cm, dřevěné 
zasklené okno 60×160, bakelit. 
oválné koncovky na 380 V. Vše 
levně, dohodou. Tel.: 566 523 356 
po 19. hodině.
Koupím

■ Štípací kužel a spodní frézku. 
Oboje na dřevo. Tel.: 721 086 594. 
■ Ogar 250 nebo jen díly. Budu rád 
i za tip, kde by se mohl nacházet. 
Tel.: 737 524 676. 
■ Kuchyňskou linku a el. sporák. 
Tel.: 604 340 823.
■ Žulové dlažební kostky 10×10, 
nebo větší. Tel.: 606 712 174.
■ Palivové dříví do krbu, může 
být i měkké. Cena do 300 Kč za 
metr. Tel.: 733 196 660.

■ Starý motocykl do r. v. 1953, 
nejlépe předválečný Jawa, ČZ a ji-
né, i ve špatném stavu za rozumnou 
cenu. Tel.: 604 681 797.
■ Jawu – ČZ 175, 250 kývačku, 
bez SPZ. Tel.: 728 737 425.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír 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.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti

■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Koupím RD 3+1 se zahradou ve 
V. Meziříčí a okolí do 20 km. Tel. 
777 824 822.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí se zahradou a dílnou. 
Cena dle dohody. Možná i výměna 
za byt 3+1. Tel.: 739 902 164.
■ Prodám garáž na ul. Na 
Výsluní. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 917 585.
■ Koupím chatu (chalupu) v oko-
lí Velkého Meziříčí a Křižanova. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 959, 
530 314 056.
■ Koupím chatu, okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 731 017 664.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Koupím dům, byt nebo po-
zemek ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Platba možná v hotovosti. 
Volejte prosím na 606 311 606.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám stavební pozemek 
v Jabloňově u Vel. Meziříčí o vý-
měře cca 1 000 m2. IS na hranici 
pozemku. Platné vynětí ze ZPF. 
Cena dohodou. Tel.: 723 578 031.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, 
platíme hotově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
Pronájem

■ Ve VM pronajmu velký byt 
dlouhodobě. Byt je v klidné čás-
ti, zrekonstruovaný, nezařízený, 
s balkonem, zahradou a možností 
parkování. Od 1. září 2008. Tel. 
776 886 576.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+1 na Čermákově 

Okamžitě zaplatíme hotové peníze
za váš dům, chalupu, byt!!!
Volejte zdarma 800 100 576
– vyplatíme vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

ulici. Možno i s garáží. Volný od 
září 2008. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 774 399 689 po 20. 
hodině.
■ Nabízíme k pronájmu pěkný 
slunný byt 3+1 ve Velkém Meziří-
čí. Byt se nachází ve 4. poschodí pa-
nelového domu s výtahem, situován 
J/Z. Cena pronájmu včetně energií 
činí 7.500 Kč. Při podpisu smlou-
vy požadujeme vratnou kauci ve 
výši 12.000 Kč. Volný ihned. Tel.: 
603 158 990.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 s terasou v rodinném domě, 
s možností parkovat ve dvoře. Obec 
Jabloňov. Tel.: 608 700 719. 

Různé

■ Naučím němčinu. Tel.: 
737 439 784.
■ Dne 15. 6. Se v obci Heřma-
nov zaběhl hrubosrstý Jack 
Russel Teriér, štěně, slyšící 
na jméno Monty. Je malý, bílý, 
s hnědými oušky a ocáskem. 
Naposledy byl viděn 24. 6. mezi 
obcemi Borovník a Rozseč. Ná-
lezci odměna. Tel.: 775 381 656.
■ Zdarma odvezu vaše os. auto. 
Eko doklad dodám. Tel.: 723 059 704.
■ Hledám ženu – dívku na setká-
vání. SMS 739 857 637.
Daruji

■ Kdo daruje akumulační kamna 
(i stará) za odvoz? Tel.: 776 611 016.

Práci získá více než sto lidí
(Dokončení ze strany 1)

Ani pozdějších komplikací, které by mohly nastat s dopravou, se 
starosta zmíněné vesnice nebojí. Vzhledem k tomu, že do skladu bude 
podle našich informací údajně zajíždět asi sto šedesát kamionů denně, 
vznikají obavy z nadměrného hluku. Ovšem velké automobily by přes 
ves jezdit neměly vůbec. „To bude ošetřené prostřednictvím dopravních 
značek. Ty budou řidiče kamionů navádět již na dálnici, aby sjížděli na 
výpadovce Velké Meziříčí-západ,“ vysvětluje A. Račický, „a když budou 
náklaďáky odjíždět z Lidlu, bude je navádět opět značka, a to >Zákaz 
odbočení doprava<, čili budou muset odjet znovu na nájezd Velké Mezi-
říčí-západ, a odtud pokračovat na dálnici,“ věří starosta obce s necelými 
šesti stovkami obyvatel.

Zakázka, jejíž stavební náklady se pohybují kolem 550 milionů korun, 
se rozběhla v závěru června letošního roku hrubými terénními úpravami. 
Termínově náročné dílo předpokládá ukončení za pouhých 180 dní, tedy 
letos na konci prosince. Logistické centrum bude zprovozněno v březnu 
2009 a mělo by v něm podle sdělení A. Račického najít práci sto dvacet až 
sto padesát lidí, většinou administrativního charakteru, a též skladníci. 

S výstavbou logistického areálu jsou spojeny některé unikátní ekologic-
ké aspekty. Podle sdělení společnosti PSJ bude hala vytápěna podlahovým 
topením, přičemž zdrojem tepla bude odpadní teplo z chladícího zařízení. 
Tímto se při vytápění ušetří až padesát procent zemního plynu. Celé chla-
dicí zařízení bude využívat jenom přírodní chladiva. Snižováním emisí 
oxidu uhličitého, metanu a dalších skleníkových plynů společnost Lidl 
výrazným způsobem podporuje dosažení cílů Kjótského protokolu.

Pro tohoto významného investora, jakým Lidl nepochybně je, PSJ od 
roku 2002 postavila pět obdobných logistických areálů v Brandýse nad 
Labem, Olomouci, Prešově a Nemšové u Trenčína a zhruba třicet prodejen 
potravin Lidl v České republice i na Slovensku. Nejsou to ovšem jediné 
významné stavby PSJ. Uvedená společnost je v naší republice dobře zná-
má, staví po celé zemi, včetně hlavního města. Také v zahraničí získala 
lukrativní zakázky. Rekonstruovala například rezidenci velvyslance ČR 
v Nairobi, Českou národní budovu v New Yorku či zastupitelský úřad 
ČR v Tel Avivu. Svoje aktivity vyvíjí v mnoha jiných, často exotických 
zemích.                                                                Připravila: Iva Horká

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO
ŠIKLŮV MLÝN

Zvole nad Pernštejnem pořádá hudební festival se Starobrnem pod 
názvem ŠIKLÁK ve dnech 22. – 24. srpna 2008.

Vystoupí: 
DAVID KOLLER & BAND, DOGA, CHINASKI, READY KIRKEN, 

JIŘÍ ZONYGA, ŽLUTÝ PES, Dalibor Janda, THE BACKWARDS (The 
Beatles revival), KABÁT revival, HC3, Vilém Čok & By Pass, ZELENÁ 
PÁRA, Queen Revival – Princess, ROBBIE WILLIAMS Millenium Re-
vival, JAM & BAZAR.

Rodeo aréna, velká scéna, pyrotechnická show, ohňostroj. 
Vstupné: permanentka v předprodeji 490 Kč, na místě 540 Kč. Děti do 

4 let zdarma. 4 – 12 let sleva 50 %.
Vstupenky je možné zakoupit v Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Me-

ziříčí na program. oddělení, I. patro, tel.: 566 523 243. Více informací 
na www.siklak.cz. 

Změna programu vyhrazena!                                                            -pi-

Soutěž o volné vstupenky do Šikláku:
Týdeník Velkomeziříčsko, který výše uvedenou akci mediálně podpořil, 

uspořádal pro čtenáře malou soutěž.
Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje majitel westernového městečka 

Šiklův mlýn. Uveďte jeho celé jméno.
Odpovězte na soutěžní otázku o volné vstupenky do Šiklova mlýna. 

Správnou odpověď zašlete se svým jménem a telefonním číslem (event. 
e-mailem) do redakce co nejdříve (kontakty naleznete v tiráži týdeníku 
nebo na www.velkomeziricsko.cz). První tři správné odpovědi budou od-
měněny. Rychlejší vyhrává, tak neváhejte! (Upozornění: vstupenka platí 
do 31. 8. 2008 a dle zadání organizátorů, tj. Šiklova mlýna, se nevztahuje 
na víkend 22.–24. 8. 2008.)                                                                -red-

Podobná hala jako v Brandýse a jiných městech bude stát i v blízkosti 
Stránecké Zhoře.                                                      Foto: archiv PSJ

Žáci – 2. kolo KP FC Velké Mezi-
říčí – Bedřichov 3:2 (2:2)
Hlavní rozhodčí: Voborný. Počet 
diváků: 50. Střelci branek: 2. 
Krejčí, 15. Štefka. 70, Polanský 
PK – Šabatka, Švehla. Sestava: 
Řeháček – Bradáč, Štefka, Rosický, 

Pazderka – Bárta, Pokorný, Krejčí 
(54, Ráček), Chytka (67, Pažourek) 
– Polanský, Komínek.
Karty a vyloučení: ŽK: 0:0, bez 
ČK. 
Ve středu zajíždí naši žáci do 
Chotěboře.                             -dek-

To, že vyplnit prázdninový čas lze 
i aktivně, třeba zapracováním na 
zlepšení fyzičky, dokázaly děti ze 
zdejší tenisové školy. Nemusí to být 
vždy jen dřina a nudná rutina, ale 
třeba i zábava! Musely tomu obě-
tovat několik hodin volného času, 
ale dokázaly to bez většího reptání. 
Stálo je to nemálo úsilí a potu, pro-
tože, až na výjimky, pálilo slunce ze 
všech sil a děti dostávaly opravdu, 
jak se říká „do těla“. Ale zeptejte se 
jich, určitě toho nelitovaly.
Přelom července a srpna patřil 
místní areál zdraví dvanácti svě-
řencům výše zmíněné tenisové 
školy. Konalo se zde naše v pořadí 
již druhé tenisové soustředění. 
Sledovat a povzbuzovat své rato-
lesti docházeli i někteří rodiče, 
kterým není lhostejné, jak vlastně 
jejich děti o prázdninách žijí. Celý 
týden od 28. 7. do 3. 8. 2008 tré-
novaly denně tenis a věnovaly se 
kondičnímu cvičení jak v malých 

skupinkách, tak individuálně. Při-
jeli k nám dva trenéři z tenisového 
oddílu Šumperk, Kylar a Gronich, 
které již dobře známe z loňského 
soustředění na Ramzové. Kondič-
ní cvičení vedl trenér velkomeziříč-
ských volejbalistů Petr Vašíček. 
Velikým zážitkem pro zúčastněné 
byl výlet do Rančířova u Jihlavy, 
kde si vyzkoušeli trénink v kryté 
hale (unikli jsme tak extrémnímu 
vedru, které ten den panovalo ven-
ku) a po dobrém obědě jsme využili 
k osvěžení místní hotelový bazén.
Celkově soustředění př ispělo 
k většímu semknutí kolektivu. 
Napomohl tomu také společný so-
botní táborák a v neděli závěrečný 
přátelský turnaj o malé ceny. Také 
počasí nám po celou dobu trvání 
soustředění přálo. Všichni tři tre-
néři dokázali děti zaujmout svým 
osobitým přístupem k nim. Také 
zábavnou formou vedené hry a cvi-
čení Petra Vašíčka byly užitečným 
zpestřením celého programu.

Rodiče dětí z tenisové školy

TENIS

FOTBAL – ŽÁCI

V období od 21. 7. do 28. 7.  proběh-
lo ve Velkém Meziříčí soustředění 
jednoho z nejlepších českých týmů 
současnosti, loňského f inalisty 
extraligy mužů a dlouholetého 
účastníka evropských pohárů, HC 
Zubří. Tým pod vedením úspěš-
ných trenérů Jiřího Kekrta (dříve HC 
Karviná aj.) a Jiřího Míky (asistent 
trenéra reprezentace mužů ČR) se na 
novou sezonu třífázově připravoval 
v hale za Světlou. Desítky kilometrů 
naběhal i po okolí Velkého Meziříčí. 
Díky výborné spolupráci s místním 
oddílem si s týmem zatrénovalo 
i několik místních mladých hráčů. 
V závěru pobytu Zubří sehrálo 
přátelský dvojzápas s meziříčským 

celkem, a tak se naši hráči na hřišti 
mohli potkat i s jednou z největších 
osobností naší extraligy a prvním 
„legionářem“ v lize Andrejem Tit-
kovem. Zubří se v Meziříčí objevilo 
ještě 16. 8. na turnaji (viz str. 10), 
následovat bude koncem srpna cesta 
na Kypr, kde se v prvním kole PVP 
střetne s SPE Strovolos.           -nav-

HÁZENÁ – SOUSTŘEDĚNÍ

So 23. 8. 13.30 – 15.00
Ne 24. 8. 13.30 – 15.00
So 30. 8. 13.30 – 15.00
Ne 31. 8. 13.30 – 15.00         -vid-

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky
vás zve na

Neděle 24. 8. 2008 ve 13 hodin.
Zajímavá podívaná a bohaté občerstvení.          -mar-

Mladší žáci „A“
FC Velké Meziříčí – Sokol Bedři-
chov 4:0 (1:0)
Rozhodčí: Dobrovolný. Branky: 
3× Ráček, Hibš. Sestava: Hladík 
– Horký, Špaček, Jůda, Benda 
– Vokurka, Chalupa, Ráček, Hibš 
– Bačák, Šmíd. Střídali: Kurečka, 
Singer, Hlávka, Kučera.
Domácí žáčci vstoupili do nového 
ročníku KP zaslouženou výhrou 4:0.
Po nervózním úvodu utkání získali 

domácí mírnou převahu a zaslouže-
ně šli do vedení brankou z penalty 
za sražení Ráčka, kterou sám s pře-
hledem proměnil. Do konce polo-
času se už skóre neměnilo. Druhý 
poločas začali domácí ve velkém 
stylu. Hráli rychle, kombinačně 
a začali proměňovat šance. Nejpr-
ve byl 2× neomylný „nejlepší hráč 
utkání“ Ráček, další branku přidal 
Hibš. V závěru utkání ještě Kurečka 
a Chalupa nastřelili břevno.  -kol- Konec hasičů v Kablovce

Je pátek 17. 7. 2008. Cvičiště hasičů Letná. Sedím na dlouhé šedé lavici, 
na které jsme sedávali v hasičské zbrojnici po desítky let. 

Přes hořící oheň a otáčející se kýtu vidím minulost. Po kolikáté už to 
běžíme od základny po terče? Po sté, dvousté? Nevím, ale běžíme a vy-
hráváme. Děčín, Kladno, Tábor, memoriál J. Vaňka. Jsme spokojeni. Ne 
však neúnavný „trenér“ Láďa Dohnal. V ruce stopky a kritika: „Hoši, 
nemám žádnej dobrej čas.“ Pepík Jaša samozřejmě přikyvuje.

Kdopak to přichází od řeky, že by tři králové a teď v létě? Ne, ne. To je 
další generace našich šéfů, Honzík Šišpela, Jarda Hladík a Péťa Invald. 
Pod jejich vedením znovu běžíme.

Za zády slyším mohutný hlas Toníka Zemana „Makáme, makáme!“ 
K terčům už ale nedobíháme. To holky z města, co zde trénují, nás před-
běhly. Od základny je slyšet hřmot stříkačky. Proud vody odrážející se 
od terčů mě vrací do reality.

Nikdo nepřiložil, oheň uhasíná. Tak jako kablováčtí hasiči. Doufám, 
že po nás tam zůstalo víc, než ten popel z toho ohně. Celá léta jsme se 
snažili, aby „u nás“ popel po ohni nikdy nebyl.

Díky všem, hlavně Petrovi Invaldovi a Jardovi Hladíkovi za tuto sešlost. 
Vy všichni, kteří jste u hasičů v Kablovce byli, vzpomeňte někdy. Vždyť‘ 
tento pohřeb až tak smutný nebyl. Více jsou asi smutni pozůstalí, že ta-
ková fi rma si sama nedokáže zajistit požární bezpečnost a musí ji někde 
nakupovat.                                                                                      -josefn-
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KINO JUPITER CLUB – SRPEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, 

nebo na programovém oddělení JC.
Cena vstupenek 280, 220 a 200 Kč.

Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
uvede detektivní hru z Divadla Járy Cimrmana

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Prodej zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC.

Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova sym-
bolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí 
své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nicola Zbytovská, Josef Polášek 
a J. Barin Tichý.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě pro-
puštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na 
příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová (za tuto roli obdržela cenu Thálie), Radka Filás-
ková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po 
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, 
Agáta Hanychová/Klára Jandová.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Listopad – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 
16 let). Pořadatel: Jupiter club Velké Meziříčí.
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu – vždy 
v pondělí (kromě 27. 10. 2008 a 8. 12. 2008 
– nejsou)
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – náhradní 
termín v úterý 18. 11. 2008
Barevná prodloužená, Ples v bílém
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter 
clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a slu-
žeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní aka-
demie, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola man-
želů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i indivi-
duálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná 
prodloužená 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. 566 524 572, 
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy 
– taneční.                                                                                          -prog-

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

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)
Začátečníci a mírně pokročilí
– 7 základních lekcí + společenský večer 
– cena kursovného 1.400 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v pondělí 22. září 2008 ve 21 hodin 
– možnost pokračování v kurzu „Pokročilých“ 
– uzávěrka přihlášek 19. září 2008
Pokročilí 
– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).                          -prog-

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
16. 9. přednáška Promítání starých fotografi í a fi lmů Ing. Antonín Dvořák

23. 9. přednáška Středověké rytířské řády Mgr. Thomas Töpfer

30. 9. přednáška Nové objevy Velkomoravské architektury   prof. Josef Unger, CSc

 7. 10. přednáška Přednáška z Ruska o Rusku Alan Černohous

21. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

Pátek 29. 8., předsálí JC, 17–21 hodin

určeno pro žáky 12–15 let
Vstupné: 35 Kč

Jupiter club, s. r. o. uvede

vystoupení známé herečky a čes-
kého písničkáře, kteří zazpívají 
šansony s doprovodem komor-
ního orchestru, v němž se svojí 
hrou na akordeon představí také 
ředitel Základní umělecké školy 
ve Velkém Meziříčí Martin 
Karásek.
Sobota 20. září 2008 v 19.30 
hodin ve velkém sále JC
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC.

Středa 20. ve 20 hodin
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Zachraňuje svět a užívá si to…
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné 
služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá 
nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, který 
už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23 vytvoří neporazi-
telnou dvojku. Místo toho je Smart přidělen k jedinému dalšímu agentovi, 
jehož identita zůstala dosud skryta: milé, avšak poněkud nevyzpytatelné 
Agentce 99. Čím hlouběji se Smart a 99 noří do temných rejdů zločineckého 
syndikátu KAOS, tím je jim jasnější, že jeho velitel Siegfried s pobočníkem 
Shtarkerem chtějí na šíření atmosféry strachu vydělat miliony. Ačkoliv 
má Smart jen minimální praxi v oboru a času má méně, než by v danou 
chvíli potřeboval, poháněn neumdlévajícím nadšením a vybaven několika 
důmyslnými vynálezy, se vydává zachránit svět od KAOSu… Akční krimi 
komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 110 minut

Pátek 22., sobota 23. ve 20 hodin
KOPAČKY
Neskutečně katastrofi cká romantická komedie.
Peter Bretter je sympatický třicátník, který se živí psaním hudby k tele-
vizním seriálům a chodí s hvězdičkou jednoho z nich – blonďatou divou 
Sarah. Bohužel mu dala kopačky, jen co skončily úvodní titulky fi lmu. 
Peterovi, který ji miloval vroucně a šíleně, se v tu chvíli zhroutil svět. Re-
cept na zlomené srdce dostane od kamaráda – má jím být naprostá změna 
prostředí. Peter si vybere Havajské ostrovy, které by na léčbu žalu byly 
opravdu ideální, kdyby si je pro nevázané randění pod palmami nevybrala 
i jeho bejvalka s novým milencem. V bezvýchodné situaci sebere Peter 
poslední zbytky své hrdosti a rozhodne se pochlapit a bojovat. Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 110 minut

Pátek 29., sobota 30. ve 20 hodin
STALO SE
Mohli jsme to vycítit šestým smyslem, viděli jsme znamení a teď se 
to stalo. Na světě se objevila úplně nová epidemie – rychle se šíří a je 
smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je pak naprostá ztráta základního 
pudu každého jedince – pudu sebezáchovy. Elliot Moore učí přírodní vědy 
na střední škole ve Filadelfi i. Když napříč Spojenými státy udeří tajemná 
smrtící epidemie, vyrazí spolu se svou ženou Almou, kolegou z práce 
Julianem a jeho osmiletou dcerou na zběsilý útěk před katastrofou. Míří 
do Pensylvánie, kde očekávají, že se jim na farmách mimo dosah velkých 
aglomerací podaří přežít stále intenzivněji se šířící hrozbu. Velmi záhy 
však začne být jisté, že v bezpečí nebude nikdo a nikde. Režisér M. Night 
Shyamalan (Šestý smysl, Znamení) přichází s dalším ze svých thrillerů, 
které se vyznačují neočekávanými zvraty, temnou atmosférou, promyš-
leným budováním napětí a nečekanými pointami. Příběh fi lmu je zahalen 
tajemstvím, ale už z prvních záběrů a informací od studia je jasné, že hlav-
ním tématem bude lidská schopnost přežít i v té nejkrajnější situaci, kdy 
se rozpadá tradiční svět a přestává mít jakýkoliv smysl. Krimi detektivka 
USA, Indie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 91 minut

Pragokoncert Bohemia, a. s. uvede
v sobotu 20. září 2008 v 10 hodin 
pořad pro děti

Jupiter club – velký sál
Vstupné: 135 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572 nebo 
programové oddělení JC.

Soutěž o volné vstupenky na Majdu a Františka
Odpovězte na soutěžní otázku a pokud chcete být zařazeni do slosování 
o volné vstupenky na vystoupení Kouzelné školky v Jupiter clubu v sobotu 
20. září 2008, správnou odpověď zašlete se svým jménem a telefonním 
číslem (event. e-mailem) do redakce do pátku 12. září 2008 (kontakty 
naleznete v tiráži týdeníku nebo na www.velkomeziricsko.cz). 
Soutěžní otázka zní: Kdo je František, kdo ho mluví a vodí?         -red-

Tomáš Beroun představí 
Velkému Meziříčí svoji kapelu 

Tomáš Beroun, lídr kapely ECLIPSE a představitel muzikálových 
hrdinů, přijede do rodného Velkého Meziříčí. V Jupiter clubu představí 
divákům 30. září od 19 hodin v rámci akce „Den s paralympioniky“ 
svoji kapelu ECLIPSE. Tři písně z autorského repertoáru kapely si 
posluchači mohou poslechnout již nyní na webových stránkách kapely 
www.ieclipse.cz.

Hudba ECLIPSE vychází z jazzové harmonie, ovšem jen velmi těžko ji 
lze zařadit do nějaké „škatulky“. Prolínání hudebních stylů, které je dnes 
v hudbě zvykem i záměrem, jí dodává další rozměr. ECLIPSE nepůsobí 
na české hudební scéně dlouho, přesto však je jejich hudba velmi kladně 
hodnocena. Jedinečnost kapely a její hudby spočívá v silných muzikant-
ských osobnostech, které ECLIPSE tvoří. 

ECLIPSE hrají ve složení: 
Tomáš Beroun – zpěv, Vít 
Křišťan – piáno, Jakub Jurá-
nek – kytara, Martin Kapusník 
– baskytara, Otto Hejnic – bicí

Vstupenky na koncert lze za-
koupit v předprodeji v Jupiter 
clubu, Náměstí 17, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 52 3243. 
Vstupné činí 100 korun.

Lucie Absolonová
Webové stránky ECLIPSE: 
www.ieclipse.cz 
Webové stránky Tomáše Be-
rouna: www.tomasberoun.cz

Foto: Archiv T. Berouna

Programové oddělení Jupiter clubu velké Meziříčí, tel. 566 523 243, 
oznamuje, že od středy 27. 8. si mohou zájemci o divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2008/2009 – celkem 6 představení 
– vyzvednout permanentky v kanceláři č. 18, 1. patro.

Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
Hrátky s čertem – Jan Drda  (pohádková komedie)
Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)
Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)
Opala je poklad – John Patrick (veselohra)

Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 
uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)

Změna programu vyhrazena!                                                      -prog-

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první představení di-
vadelní sezóny 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 22. října 2008 v 19 hodin

Bláznivá komedie v níž na prvním místě jsou šansony, choreografi e a zába-
va – parodie operetky. Svět komedie je zaplněn svéráznými postavami a po-
stavičkami, z nichž naprosto výjimečnou komediální postavou je Moriniho 
dcera Annabella, která je handicapována zážitkem z dětství – není schopna 
normálně komunikovat – vydává jen skrumáže zvuků, jimž rozumí pouze 
věrný majordomus Kajetán. Morini, majitel podniku na výrobu obuvi, 
pořádá okázalý večírek pro vybrané hosty, aby získal investory pro nový 
prototyp „Badaboty“ – samozouvací jezdecké boty. Nejžhavějším kandi-
dátem je hrabě Jean-Patrick Lagardiere, který, pokud jej vynález zaujme, 
by se mohl stát akcionářem fi rmy a svými kontakty rozšířit trh pro jejich 
výrobky. Proto se Morini s manželkou opravdu usilovně snaží, aby vše 
bylo naprosto dokonalé, ale kdo dokáže říct, kdy a proč se věci vymknou 
z rukou a roztočí se kolotoč burleskních situací, která samozřejmě, jak už 
to v takových komediích bývá, vyústí do happyendu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.
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Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje, že v srpnu 
zkracuje provozní dobu vždy jen do 16.30 h!
Půjčovna pro děti a mládež bude otevřena
pouze v pondělky a středy!

Změna pracovní doby na informačním centru po dobu červen až srpen:
Po, St  8–17 hodin
Út, Čt, Pá  8–16 hodin.
Přestávka 11.15–11.45 hodin.
So  8–11 hodin
Ne 13–16 hodin.

22. 8. Koněšín
23. 8. Kojetice
29. 8. Hartvíkovice
30. 8. Lipník

23. 8. Řečice
30. 8. Vepřová

Info: www.renons.cz

Nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, zažnout svíčku 
a vzpomínat. 

Dne 16. 8. 2008 by se dožil 75 roků pan 

Zdeněk Broža 
z Jabloňova. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami.

Letní taneční výlet 
…s překvapením večera

23. srpna 2008 ve 20 hodin

Ski bar na Fajtově kopci, 
Velké Meziříčí.

SDH Ruda pořádá v pátek 22. srpna od 20 hodin
taneční zábavu se skupinou GAMAROCK.
SDH Ruda si vás dovoluje pozvat na tradiční pouť sv. Jiljí v Rudě.
Program:
pátek 29. srpna pouťová zábava se skupinou MARATON
sobota 30. srpna country večer se skupinou Vzteklej pes
neděle 31. srpna od 9.30 hodin krojovaný průvod se mší v kostele sv. Jiljí
 od 14 hodin vyhrává na návsi kapela Los Valos

Od května do července 2008 jste 
pod názvem uvedeným v titulku to-
hoto článku mohli s Muzeem Velké 
Meziříčí soutěžit o několik hezkých 
cen. V neděli 3. srpna byla soutěž 
defi nitivně ukončena a o den poz-
ději vylosováno deset šťastných 
výherců, kteří si mohou v muzeu 
své výhry vyzvednout. 

Jsou to: Pavel Klapal, Hana 
Dvořáková, Marie Švihálková, 
Jana Cerkalová, Jana Vaculo-
vá, Jan Cejnek, Radek Handa, 
Martin Nani, Jiří Severa a He-

lena Molková. Všichni výherci 
získávají volné vstupenky a první 
tři navíc knižní odměnu. Gratu-
lujeme!

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat za kladné hodnocení a po-
vzbudivá slova, se kterými jsme se 
setkali. Naše poděkování patří také 
týdeníku Velkomeziříčsko za skvě-
lou spolupráci.

Můžeme prozradit, že pro vás 
chystáme novou soutěž. Věříme, že 
se setká s podobným úspěchem.

Muzeum VM

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají ve čtvrtek 18. 9. 2008

Odjezd:  7 hodin od DPS Zdenky Vorlové 
  7.15 hodin zastávka autobusu naproti Domusu
Návrat: 19 – 19.30 hodin
Program:
 9 – 10 hodin příjezd
10 – 12 hodin prohlídka zámku, historické sály + galerie
12 – 14 hodin oběd v restauraci Central 
 (jednotné menu si hradí každý sám)
14 – 16 hodin prohlídka centra města + zahrady
16 – 18 hodin volný program
18 – 19.30 hodin návrat do Velkého Meziříčí.
Finanční náklady:
Příspěvek na autobus 100 Kč
Květná zahrada, prohlídka  15 Kč
Prohlídka centra města, Podzámecká zahrada zdarma
Prohlídka zámku, historické sály + galerie 100 Kč
Průvodce  18 Kč
Celkem: 233 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit do 11. 9. 2008 u pečovatelek na ul. Komen-
ského 6, tel. 566 522 538 nebo v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Zdenky Vorlové 2001, tel. 566 520 154.
Těšíme se na společně prožité chvíle…

Městská knihovna Velké Meziříčí vás zve na výstavu

Oldřicha Inochovského
tajemný svět

– koláže trochu jinak.
Do 1. září 2008 ve výstavním sále knihovny. 
Slavnostní ukončení 1. září 2008 v 17 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Heřmanice pořádá

aneb Loučení s prázdninami
Neděle 31. 8. 2008 od 14 hodin

v areálu sportovního hřiště Dolní Heřmanice

Pro děti předškolního i školního věku je připravena
řada dovednostních disciplín o sladké ceny a diplomy.

-nik-

Všichni jste srdečně zváni na

Opět zahájen provoz!
Prázdninový program od 18. 8. do 29. 8. 2008:
Keramická dílna výroba drobných předmětů z keramiky
Herna pro děti i dospělé možnost využití herny s vybavením
Provozní prázdninová doba: Pondělí–pátek  9–12 hodin
  13–16 hodin
Těšíme se na vás!!! Kontakt: Zuzana Dvořáková, mobil: 777 183 388

Mediálním partnerem je týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO

v sobotu 23. srpna ♥ Výletiště Martinice

Dne 10. srpna 2008 uplynulo devět 
roků, 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.

Těžké je každé loučení, 
když drahá z očí schází, 
nejtěžší však je to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky, 
mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě maminko, 
nikdy neuvadne. 

Dne 22. srpna uplyne 8. smutné 
výročí úmrtí paní 

Jany Mejzlíkové 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou rodiny Mejzlíkova, 

Savvinova a dcera Markéta
s rodinou. 

Děkujeme všem rodákům z Laviček, panu děkanovi Peňázovi a všem 
příbuzným, kteří doprovodili na poslední cestě v Rajhradě naši sestru 

S. M. Krescencii. 
Sourozenci s rodinami

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

Dne 25. 8. 2008 vzpomeneme 16. výročí úmrtí 
naší drahé maminky a babičky

Marie Čamkové 
z Březejce. 

S láskou a vděčností stále vzpomínají manžel, syn Slávek, syn Zdeněk 
a dcera Jana s rodinami. 

Obec Dolní Heřmanice zve své rodáky na

Kapitol, fi nanční a pojišťovací poradenství a. s. ve spolupráci s JC VM
zve své klienty a všechny, které baví cestovat

8. září 2008 v 19 hodin do Jupiter clubu na

Sobota 23. 8. 2008 od 20 hodin.
Hraje Adriana Bend
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FOTBAL – DIVIZE

HÁZENÁ – TURNAJ

BENFIKA

FOTBAL – BORY
V podzimním zahájení nového 
ročníku byl lepší jen dorost. Obojí 
muži skončili „plichtou“. 
Dorost: Křižanov – Bory 2:3 
(1:2) Střelci: Malinský Z. – Kříž, 
Dvořák, Bíbr. Pro náš dorost je 
to zřejmě velký úspěch, protože 
v končícím ročníku byl až před 
koncem tabulky. 
IV. třída skupina B Březí – Bory 
„B“ 1:1 Střelci: Kulík – Březka 
Vladimír. 
Bystřice „B“ – Bory 1:1 (0:1) 
Střelci: König – Tomáš Zikmund. 
V prvním poločase hráli vlastně jen 
naši, ale přesto zázrak neudělali. Už 

v prvních dvou minutách měli na 
základě své hry vést 3:0, když se 
tolikrát netrefi li vlastně do prázdné 
branky. Až teprve 38.’ přinesla pěk-
nou akci, kterou nádhernou střelou 
pod břevno korunoval Tomáš Zik-
mund (legrací je, že domácí hlásili 
pro noviny vlastní branky). Ve dru-
hé půli se domácí zvedli a naši ja-
koby upadli. V 52.’ po nemastných 
akcích dali domácí vyrovnávací 
gól. Pak nastala krizová situace, 
kdy už po 90.’ rozhodčí vyhrabal 
„problém“ a málem se kopala 
penalta a vylučovalo se. Naštěstí 
to skončilo jen debatou.    -ochr-

Mladší dorost – divize
FC Velké Meziříčí – SK Prostějov 
0:2 (0:2)
Diváci: 10. Branky: Šlezar 2×. Ž. k.: 
Kubec, za hosty Šlezar.
Sestava: Homola Lukáš – Partl 
Zdeněk, Polák David, Kubec Jaro-
slav, Pospíšil Adam – Stávek Tomáš, 
Wasserbauer Pavel – Miškela Jan (75. 
Maloušek Miloslav), Hladík Lukáš 
(68. Prudík Jan), Minařík Adam (50. 
Liška Lukáš) – Kuřátko T.
K prvnímu podzimnímu zápasu 
v MSDD ml. dorostu jsme se pře-
stěhovali na umělku a počasí se 
opět předvedlo, vítr a déšť a hodně 
podmáčený povrch nechal tušit, že 
z fotbalu toho asi moc nebude. Od 
začátku ale bylo vidět, že v přípra-
vě se nám nepodařilo najít optimální 
sestavu – tábory, dovolené a babičky 
nám dost nabouraly přípravný plán 
a ještě přesun opor mladšího dorostu 
ke starším kolegům, to je dost velký 
oříšek, se kterým se budeme muset 
postupně vyrovnat. Kluci se snažili 
hrát po zemi, ono to ani jinak nešlo, 
a pomalu si na sebe zvykali, docela 
pěkně kombinovali, ale dál než 
k velkému vápnu to nešlo. Hosté 
míč odkopli a zase znovu se naši 
snažili dopředu. Asi od 20. minuty 
se i hosté osmělili a začali hrát fotbal 
a ne řepu, ale naše obrana je chyta-
la do ofsajdové pasti spolehlivě. Pak 
jsme nepochopitelně otevřeli střed 

hřiště, snad v nějaké představě, že 
jsou hosté neškodní, a přišel trest 
v podobě střely, se kterou si vítr 
divně pohrál a v 29. min jsme lovili 
míč z kasy. Jak opaření začali kluci 
znovu pokoušet své štěstí, ale už 
v 32. minutě po chybě pravé lajny 
dostali hosté míč do vápna a po 
nedůrazném odkopu se míč dostal 
opět na kopačku Šlezara, který 
svým padáčkem a opět za pomoci 
větru překonal Lukáše Homolu 
podruhé. Hned po rozehrávce šel 
Tomáš Kuřátko sám na brankáře, 
ale se skákavou přihrávkou si ve 
vápně neporadil.
Do druhé půlky jsme chtěli něco 
s výsledkem udělat a od samého 
začátku kluci jezdili jako kuny, 
ale koncovka nás zklamala. Hosté 
už nehodlali nic připustit, i když 
z jednoho z rohů jsme zahrozili, ale 
míč skončil vedle tyče. Pak nás po-
držel Homola, když dvakrát vytáhl 
z rukávu parádní zákrok. Střídáním 
Lukáše Lišky, který odehrál celý 
zápas za starší, se naše hra hodně 
oživila a hosté jen odkopávali míče 
do autů a náruče našeho gólmana, 
ale ani pokutový kop, který jsme 
zahrávali poté, co Lukáše sundali, 
se nám nepodařilo proměnit, to když 
Zdeněk Partl napálil tyč. Sice jsme 
prohráli, ale kluci předvedli dobrý 
výkon. Samozřejmě že je co zlepšit, 
ale určitě to půjde.                -kub-

Starší dorost: FC Velké Meziříčí 
– 1 SK Prostějov 1:1 (1:1)
Gól: Denev Alex. ŽK: Smejkal 
Eda. Hlavní rozhodčí: Kůrka 
Petr, pomezní Krejčí Miroslav, 
Holub Miroslav. Sestava: Simandl 
Zdeněk – Mucha Ondřej, Kerouš 
Martin, Večeřa Zdeněk, Dočkal 
Jaroslav – Liška Lukáš, Budínský 
Adam, Smejkal Eda, Kozůň Slávek 
(60. Vítek Jakub) – Denev Alex, 
Koníř Petr (55. Večeřa Jakub). První 
podzimní utkání staršího dorostu se 
odehrálo v sobotu 16. 8. 2008 v 10.15 
hodin na umělé trávě. Přijel k nám 
nováček soutěže, a to tým ambici-
ózního Prostějova. Utkání se hrálo 
za velmi nepříjemného počasí, kdy 
fučel vítr a drobně pršelo.
První poločas začal velmi opatrně. 
Oba dva týmy nechtěly udělat chybu, 
tak hra končila většinou před váp-
nem. Přeci se však radoval prvně 
soupeř, který využil naši první 
chybu v 6. min. utkání, kdy jsme 
nepokryli prostor před velkým 
vápnem a odražený míč, který byl 
nakopnut do vápna, trefi l z první 
hostující záložník a nechytatelnou 
střelou z 25 metrů otevřel skóre 
zápasu. Tento gól trochu nakopl 
našeho soupeře a převzal inicia-
tivu. V 19. min. utkání výborně 
zpresoval Liška, vybojoval míč, 
poslal do šance Deneva, který šel 
z úhlu sám na gólmana hostí, ale 
nedal. O minutu později si to Alex 
vynahradil, když se po centru do 
vápna od Kozůně prosadil ve vápně 
a na dvakrát překonal gólmana Pros-
tějova. Tento gól zase posílil náš tým 

a o minutu později jsme mohli vést, 
kdy se pěkně uvolnil po pravé straně 
Peťa Koníř, ale jeho centr do vápna 
tak tak odkopl host. obránce. V 31 
minutě zahrával soupeř přímý kop 
z hranice velkého vápna, ale střela 
šla naštěstí vysoko nad branku. Ve 
33.’ sehráli naši signál po roh. kopu, 
ale Adam Budínský přestřelil. V 38.’ 
jsme měli poslední větší šanci, ale 
centrovaný míč proletěl celým váp-
nem ven bez teče.
Druhý poločas jsme začali velmi ak-
tivně. Martin Kerouš poslal dlouhý 
míč za obranu na Petra Koníře, 
ten se dobře uvolnil, a místo aby 
šel sám na gólmana hostí, přihrál 
do ofsajdu Alexi Denevovi. V 55. 
minutě poslal pěkný pas do vápna 
Adam Budínský, ale střídající Jakub 
Večeřa hlavou minul těsně branku. 
V prostřední části druhého poločasu 
byla hra celkem vyrovnaná. Soupeř 
byl ale důraznější a vyhrával větši-
nu hlavičkových soubojů. Naši kluci 
hráli tak trochu křečovitě, málo se 
pohybovali a kazili dost finální 
přihrávky. V 71. minutě poslal pěk-
ný pas do vápna Eda Smejkal, ale 
Alexovi se nepodařilo se prosadit 
hlavou. V závěru utkání měl ještě 
velkou šanci Denev, kdy se dobře 
uvolnil, šel po brankové lajně, ale 
nepodařilo se mu odcentrovat před 
prázdnou branku. Soupeř z Prostějo-
va hrál velmi dobrý fotbal, byl velmi 
bojovný a nedal našim klukům nic 
zadarmo. Kluci si zaslouží pochva-
lu aspoň za bojovnost. Remíza byla 
asi spravedlivým vyjádřením dění 
na hřišti.                          -sme-

HOKEJ

FOTBAL – DOROST

MSFD sk. D: FC VELKÉ  ME-
ZIŘÍČÍ – PROTIVANOV 1:2 
(0:0), Kratochvíl (50.) – Dostál 
(63.), Večeřa (87.), R Sedlář, AR1 
Chabiča, AR2 Vejrostová, ž. k. 
Krejčí (D,90) – Večeřa (50.), Ko-
láček (66.), Látal (58.), bez č. k., 
420. FC V. M.: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha, J. Krejčí – Hort, 
Pokorný, Průša, Němec (78. Havlí-
ček), Loup (62. Pánek) – Kolečkář 
(35. Kratochvíl). 
H – Vítek – Dostál O., Večeřa Mir. 
(78. Matoušek), Valenta, Koláček 
– Pásztó, Dostál M., Kadeřábek 
(56. Laník), Látal – Šimek,Večeřa 
Mich. (89. Balaščák). Domácí měli 
Protivanovu co oplácet, a tak vzá-
jemný duel hned v úvodním kole 
sliboval zajímavou podívanou. 
Úvodní minuty daly za pravdu 
těm, kteří soupeře nebrali na lehkou 
váhu. Houževnatá a nekompromisní 
obrana hostů se znatelnou výškovou 
převahou, rychlým přistupováním 
k rozehrávajícím zadákům Velme-
zu, a na druhé straně absence hry 
do stran domácího celku, nedovo-
lila Meziříčským dostat se do šan-
ce dřív, jak v běžící 24. min. první 
půle. Po centru Horta však Kolečkář 
hlavou mířil nad. Hosté odpověděli 
vzápětí nebezpečným volejem 

Dostála a sérií rohových kopů bez 
jakéhokoliv efektu. Ani domácí 
kapitán Hort, který se  po centru Z. 
Muchy ocitl ve výhodné střelecké 
pozici, prostor mezi tyčemi Vítka 
netrefi l. Tlak domácích narůstal, 
chyběl však moment překvapení 
a přesnost. V samotném závěru vzal 
vše do svých rukou Z. Mucha, prošel 
až do vápna soupeře, trefi l však jen 
boční síť. Vynahradil si to hned po 
pauze, kdy z jeho akce Kratochvíl 
otevřel skóre a všem přítomným se 
hned lépe dýchalo. Na hru hostů to 
ale podstatný vliv nemělo. Svou 
rychlostí a důrazem působili Vel-
mezu nemalé potíže a bylo jasné, že 
rozhodnuto zdaleka není. Potvrdila 
to 69. min., kdy po nenápadné akci 
a autu hostů Dostál z rohu vápna 
vyrovnal. Chléb se lámal v 69.’, 
kdy Pánek sám před Vítkem minul 
pravou šibenici a následně v 75.’, 
kdy se po akci Horta řítil vstříc 
Vítkovi osamocený Němec, svého 
soka ale nepřelstil. Závěrečný nápor 
Velmezu gólové vyjádření nepři-
nesl. Hosté „díky“ nepřesnostem 
Velmezu svou jednoduchou hrou 
dávali obraně soupeře co proto 
a nakonec – po chybě osamocené-
ho stopera domácího celku – se-
brali smetanu jen pro sebe.   -ber-

MSFD sk. D: Rousínov – FC Velké 
Meziříčí 2:3 (1:1), Zavřel 2 (4., 58.,) 
– Kratochvíl (20.), Pokorný (63.), 
Havlíček (83.), R Konečný, AR1 
Goňa, AR2 Bernatík, ž. k. 3:3 (Fo-
ber 85., Průša 89., Pokorný 75.), bez 
č. k., 200. FC VM: Invald – Z. Mu-
cha, Galia, Fober, J. Krejčí – Hort 
(Loup 70.), Průša, Němec, Pokorný 
(86. P. Mucha), Pánek – Kratochvíl 
(80. Havlíček). Už samotný výsle-
dek napovídá, že vítězství hostů 
se nerodilo lehce. Framoz přivítal 
své soupeře jak se patří a už ve 4.’, 
kdy pravá strana meziříčské zálohy 
propustila do nehlídaného prostoru 
Zavřela, kanonýr domácích daleko-
nosnou střelou našel pravý spodní 
roh Invaldovy branky. Krátce nato 
Mikloška z tr. kopu další petardou 
lehce tečoval zeď, ale meziříčský 
gólman bravurním zákrokem 
svůj celek podržel. Rousínov byl 
v laufu, kopal šňůru několika rohů 
v krátkém časovém odstupu, ale 
jejich aktivita končila většinou sice 
nebezpečnými, často však nepřes-
nými centry, které Velmez stačil 
odvracet. Hosté naopak minutu 
po minutě začali kombinační hrou 
získávat pevnou půdu pod nohama 
a začali se častěji ukazovat před 
brankou domácího Vymazala. Ve 
20.’ Pánek dostal svého strážce 

pod tlak, sebral mu míč a po jeho 
lahůdkovém uvolnění Kratochvíl 
s jistotou renomovaného střelce 
vyrovnal. Framoz odpověděl další 
šňůrou standardních situací, které 
však žádné větší vzrušení před 
Invaldem nepřinesly. Zato Pánek 
ve 30.’ opět zamotal hlavu obraně 
Framozu, předložil míč Němcovi, 
ten ale Vymazala přelstít nedokázal. 
Domácí dík nepřesnostem Velmezu 
pokračovali ve výrobě rohových 
kopů, ale v šanci se naopak ocitl 
po akci Horta s Kratochvílem Po-
korný, jenže zakončení postrádalo 
důraz i přesnost. Nástup do druhého 
dějství vyšel Rousínovu dokonale. 
V 50.’ kopal už svůj jedenáctý roh 
a o osm minut nato po rychlé a přes-
né kombinaci dal Zavřel domácím 
příznivcům opět tříbodovou naději. 
Hosté ale ani v těchto chvílích roz-
hodně nebyli horším týmem. Do-
kázali zvednout hlavu a trpělivou 
hrou dostávali domácí obranu do 
úzkých. I když několikeré přečísle-
ní Velmezu nevyšlo, v 83.’ nakonec 
přece jen uhodilo. Do střelecké po-
zice se svým typickým způsobem 
probil Pokorný, jeho jedovku stačil 
Vymazal jen vyrazit a Havlíček 
s elegancí – ve vypjatých okamži-
cích málo vídanou – bral pro Velmez 
plný bodový zisk.                    -ber-

Přípravné utkání na nadcházející 
sezonu.

HHK Velké Meziříčí: SK HS 
Třebíč 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Samostatné nájezdy, které následo-
valy po základní hrací době, vyhráli 
domácí 2:1. Branky: 3. Bukáček 
(Konečný), 25. Bula (Nekvasil) 
– 24. Nahodil (Staněk, Ferebauer), 
30. Nahodil, 47. Zahradník, 56. 
Nahodil, 60. Přibyl. Sestava HHK 
VM: Betinec – Smejkal, Stráňov-
ský, Kochánek, Konta, Vlašín, 
Pálka – Konečný (41. Foltýn), 
Bukáček, Kunstmüller – Janda, 
Nekvasil, Bula – Sobotka, Hudcov-
ský (21. Bašnár), Krča (50. Dostál) 
– Jánský. Sestava SK HS Třebíč: 
Lev – Hrbáček, Sláma, Sedláček, 
Kalafut, Koktan, Zíb, Březina, 
Bulička – Čech, Zahradník, Přibyl, 
Ferebauer, Nahodil, Staněk, Burian, 
Otčenáš, Obdržálek, Fila, Kandela, 
Klíma. Rozhodčí: Homola – Zídek, 
Klouda. Vyloučení: 7:5, využití 1:1, 
v oslabení 1:0. Střely: 26:29. Divá-
ci: 350. Slušná divácká návštěva se 

přišla v parném čtvrtečním večeru 
zchladit a po letní pauze pobavit ho-
kejem na zimní stadion ve Velkém 
Meziříčí. Utkání bylo dlouho velmi 
vyrovnané, jakoby proti sobě stály 
dva rovnocenné týmy, nikoli druho-
ligoví amatéři a profesionálové z I. 
ligy. Třebíč v průběhu zápasu tlačila 
především v přesilových hrách, do-
mácí naopak těžili hlavně z rychlých 
brejků. V poslední desetiminutovce 
zápasu nakonec Třebíčští potvrdili 
roli favorita a strhli vítězství na 
svoji stranu. Výborným výkonem 
se při své premiéře v dresu HHK 
blýskl domácí gólman Betinec, 
který v průběhu utkání zlikvidoval 
nespočet střel a držel domácí ve hře. 
Po skončení základní hrací doby se 
týmy utkaly ještě v samostatných 
nájezdech, úspěšnější byli domácí 
střelci, kteří na Lva v kleci hostí 
vyzráli dvakrát, Betinec inkasoval 
jen jednou z deseti střel.
Program přípravy na tento týden:
Pátek 22. 8. HHK VM – HC 
Dyje Břeclav, v 18 hodin.    -jud-

Přípravné utkání na sezonu 2008/2009
22. 8. pátek 18 h. HHK VM – HC Dyje Břeclav
26. 8. úterý 18 h. SHK Hodonín – HHK VM
28. 8. čtvrtek 18 h. HHK VM – VSK Technika Brno
 2. 9. úterý 18 h. HC Dyje Břeclav – HHK VM
 4. 9. čtvrtek 18 h. SK Horácká Slavia Třebíč – HHK VM
 5. 9. pátek 18 h. HHK VM – SHK Hodonín
 9. 9. úterý 18 h. VSK Technika Brno – HHK VM

V sobotu 16. 8. se ve Velkém Me-
ziříčí uskutečnil plánovaný turnaj 
mužů v solidním obsazení druho-
ligového Kolína, Velkého Meziříčí, 
Havlíčkova Brodu a vítěze první 
ligy dorostu Zubří SCM. Ze Slo-
venska přijel prvoligový nováček 
Šaľa. Hrálo se systémem každý 
s každým 2×20 minut. 
Cílem Meziříčských bylo prověřit 
připravenost na nadcházející sezo-
nu. Meziříčští hráči se v prvním zá-
pase střetli se Zubří SCM. V před-
časném zápase o první místo hráli 
naši hráči bohužel zbytečně pasivně 
a zakřiknutě. Vázla především 
útočná fáze a prohra o 11 branek 
byla příliš bolestná. V dalších zá-
pasech si poměrně snadno poradili 
s družstvem Kolína i se slovenskou 
Šaľou. Poslední zápas s naším dlou-
holetým turnajovým soupeřem, se 
kterým nemáme pozitivní bilanci, 
nezačal dobře. Během prvních 
5 minut jsme s Havl. Brodem 
prohrávali 1:5. Postupně se však 
mužstvo začalo více koncentrovat 
a lépe proměňovat šance, začalo se 
dařit brankáři D. Stoklasovi. V zá-

věru zápasu již Meziříčští bezpečně 
kontrolovali dvoubrankové vedení. 
V meziříčském dresu se poprvé 
objevila na postu levé spojky nová 
posila. Roman Matušík (28 let) při-
chází do týmu se zkušenostmi ze 
slovenských Topolčian, kde působil 
do svých 21 let. 6 let působil také 
v KP Brno, kde postupně okusil 
1.ligu mužů, československou 
interligu i českou extraligovou 
soutěž. Naposledy hostoval v týmu 
extralig. Hustopečí. Očekává se od 
něj především herní zkušenost 
a efektivní střelba, což potvrdil 
během turnaje.                       -nav-
Sestava a branky (VM): Stoklasa, 
Kubát – Konečný (15), Fischer (13), 
Matušík (12), Kaštan Ji. (8), Šidlo (8), 
Kříbala Pa. (5), Kříbala Ma. (5), Ve-
čeřa (5), Bezděk (5), Necid (4), Chlub-
na (3), Kříbala Pe. (2), Rosa, Homola, 
Kaštan Pe. Trenéři: Raus, Vaverka.

Konečné pořadí
1. HC Gumárny Zubří SCM 111:69 8
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 85:84 6
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 81:81 3
4. HC Kolín 79:89 2
5. HK Rondis Šaľa  68:101 1

FC Velké Meziříčí „B“ – FC Ra-
potice 2:2 (2:0)
Branky: 28. Trnka, 31. Dufek – 48. 
Stehlík, 71. Matoušek.
Sestava domácích: Kučera – Invald 
D., Střecha Lad., Kružík, Souček 
– Jedlička, Smejkal D., Halámek, 
Kafka – Trnka (45. Beran), Dufek 
(65. Žák).
Rozhodčí: Krejčí (PE) – Holub, 
Jůn.   
FC Budišov-Nárameč – FC Velké 
Meziříčí „B“ 2:2 (1:0)
Střelci: 15. Švec, 71. Svoboda – 64. 
Trnka, 75. Dufek. Rozhodčí: Nena-
dál P. – Reich, Petr st.
Sestava hostí: Kučera – Invald D., 
Mucha, Střecha Lad., Souček (70. 
Halámek) – Jedlička (76. Beran), 
Berka, Kružík, Kafka – Trnka, 
Dufek.
Hosté začali rozpačitě, čehož vy-
užili patřičně nažhavení domácí, 
kteří se poznenáhlu dostali do 
dvou vyložených šancí, jež naštěstí 
pohromou pro velkomeziříčské bar-

vy neskončily. Uhodilo z mnohem 
nenápadnějšího „mráčku“, když do-
mácí Švec pověsil trestný kop téměř 
z poloviny hřiště (a navíc ještě od 
postranní čáry) do vzdálenější 
„šibenice“ šokovaného Kučery, 
jemuž bylo to, že svůj tým podržel 
v úvodu utkání, rázem téměř zapo-
menuto… Hosté se sice pokoušeli 

hrát, naráželi ale na dokonale zfor-
movaný obranný val houževnatých 
domácích, takže se uchylovali stále 
častěji ke stereotypnímu nakopává-
ní, se kterým si dobře takticky při-
pravený Budišov dokázal poradit. 
Po poločasové poradě v kabině 
zlepšili hosté pohyb, tu a tam si 
„dokonce“ vyměnili pár přihrávek 

v pohybu po 
zemi a recept 
na domácí cate-
nacio či chcete-li 
moderněji „elas-
tický-blok“ byl 
na světě. Po 
rychlé kolmé 
akci vyrovnal 
Trnka a Benfi-
ka byla na pár 
minut na koni. 
Jenže Budišov 
udeřil po jediné, 
zato však fatál-
ní, minele celé 
hostující obrany 
ve druhé půli 
– nepřesnou 

rozehrávku ze zadních řad zachy-
tili domácí hráči, vrátili míč na 
kopačky svého zřejmě nejlepšího 
hráče, útočníka Svobody, a ten 
mezi rozhozenou stoperskou dvo-
jicí prostřelil z hranice šestnáctky 
k tyči Kučeru. Teprve druhá in-
kasovaná branka probudila hosty 
k opravdovému náporu, ze kterého 
rezultovala branka vynikajícího 
Dufka, jenž ranou po zemi k tyči 
nedal Syrovému šanci. Klinickou 
smrt přežila „Benfi ka“, když nako-
nec dostali Budišovští míč za Ku-
čerova záda znovu po standardní 
situaci potřetí. Sudí Nenadál však 
naštěstí (přísně pro domácí) pís-
kal faul na velkomeziříčského 
brankáře, stejnou mincí vzápětí 
ale oplatil i hostům, když se po 
podobné situaci dral do šance stří-
dající Beran. Změnu skóre nakonec 
neznamenala ani nadějná standard-
ní situace hostí v závěru, ve které 
Berka nedokázal propálit hradbu těl 
v domácí šestnáctce, a tak se body 
v pouťovém odpoledni vpodstatě 
zaslouženě dělily.                  -kre-


