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

V rámci hudebního víkendu ve dnech 
30. května, 31. května a 1. června 2008 se pro 
občany i návštěvníky Velkého Meziříčí na je-
ho náměstí v rámci oslav 600. výročí uděle-
ní plných městských práv konají tyto zají-
mavé akce.

Pátek 30. května, náměstí, vstup volný
20.00 – koncert Petra Koláře s kapelou 
21.30 – koncert skupiny Děda Mládek 
Illegal Band.

Sobota 31. května, náměstí, vstup volný
14.30–17.00 soutěž 4 klíče k velkomeziříčské 
bráně aneb Jak se třpytí 
historie
Tradiční soutěž 4 měst se uskuteční již pošestnácté. 
Pod přímým vedením starostů jednotlivých měst se 
návštěvníkům představí soutěžní týmy z Velké Bíte-
še, Křižanova, Velkého Meziříčí a Měřína. V patnác-
tileté historii si nejlépe vedlo Velké Meziříčí, které 
vyhrálo celkem 6 ročníků. Mimochodem první i ten 
prozatím poslední, patnáctý, který se uskutečnil na 
koupališti. Na paty mu se čtyřmi výhrami šlapou Mě-
řín a Křižanov. Soutěžní týmy jsou smíšené, soutěží 
vždy dva muži a dvě ženy. Barvy vítěze posledního 
ročníku bude podle starosty Františka Bradáče hájit 
tým složený ze zaměstnanců radnice. O své první ví-
tězství v tradiční soutěži budou jistě usilovat zástupci 
Velké Bíteše, která spolu s Velkým Meziříčím osla-
vuje 600 let udělení plných městských práv. Pro ná-
vštěvníky je na sobotní odpoledne kromě soutěžních 
klání připraven i další bohatý doprovodný program, 
který se odehraje v historickém duchu.
PROGRAM:
šermířská vystoupení skupiny Konfanon,
střelba z luku a kuše,
peškový turnaj,
ukázky dobových zbraní a zbroje,
historická hudba Weytora,
soutěžní disciplíny 16. ročníku 4 klíče k velkome-
ziříčské bráně,
divácká soutěž.

19.30 – kostel sv. Mikuláše Velké Meziříčí, vstup-
né 300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč 

Zahajovací koncert XIII. Mezinárodního hudeb-
ního festivalu 13 měst CONCENTUS MORA-
VIAE 2008 na téma Stará hudba z Visegrá-
du. Koná se pod záštitou ministra kultury 
České republiky Václava Jehličky, hejtma-
na Jihomoravského kraje Stanislava Jurán-
ka a hejtmana kraje Vysočina Miloše Vy-
strčila.
Hraje: Musica Aeterna, Petr Zajíček – 
umělecký vedoucí

Program: J. A. Benda, A. Zimmermann, J. Haydn.
21.00 živá hudba Blue Smoke Band
22.00 Noční ohňová show, náměstí, vstup volný
PA-LI-TCHI – divadelní uskupení z Prahy se 
představí návštěvníkům se svým netradičním vy-
stoupením. Celá produkce se ukáže jako netra-
diční energický celek, který je složen propoje-
ním tance, Maori poi, akrobacie, prvků bojových 
umění a především tradičního indického umění 
ohně Banethi.
Noční překvapení – laserová show.
Neděle 1. června, náměstí, vstup volný
15.00–22.00 Muzikanti dětem – charitativní kon-
cert muzikantů z Velkého Meziříčí a jejich hostů. 
Výtěžek z prodeje upomínkových předmětů, fi nanč-
ních darů do přítomných kasiček a z podpory spon-
zorů, poputuje na konto sdružení Slepíši (Meziná-
rodní centrum Axmanovy techniky modelování pro 
zdravotně postižené) v Tasově.
PROGRAM
15.00 Dětský sbor Harmonie a Sluníčko
15.30 Pěvecký sbor ZUŠ
16.30 Orchestr ZUŠ
17.30 Sextet 6 TET
18.30 Hello
19.30 Nonsense – Unplugged
20.30 Pearlštejn
22.00 Ohňostroj.
Během celého víkendu je zajištěno občerstvení.

Přijel Ondřej Bank
Dějiny českého sjezdového 

lyžování výrazně pozměnil svým 
třetím místem v superkombinaci 
Světového poháru v americkém 
Beaver Creeku Ondřej Bank.O tom 
(a mnohém dalším) vyprávěl ve Vel-
kém Meziříčí minulou sobotu u pří-
ležitosti slavnostního vyhlášení V. 
ročníku Lyžařského poháru Vyso-
činy 2007/2008. Svojí návštěvou 
ho poctil také hejtman našeho kra-
je Miloš Vystrčil a další významní 
hosté. Blíže čtěte na straně 7.   -ivh-

Daň z nemovitosti nejspíš podraží
Vedení města zvažuje řešení daně z nemovitosti. Poplatníci, vlastnící 

v katastru Velkého Meziříčí nějakou nemovitost, pravděpodobně zaplatí 
dvojnásobek částky, kterou platili dosud.

Záměr stabilizace veřejných rozpočtů s sebou přinesl i změnu záko-
na o dani z nemovitosti. Podle nového si obce mohou na svém území 
obecně závaznou vyhláškou stanovit tzv. místní koefi cient ve výši 2, 
3, 4 a 5. Daňová povinnost poplatníků se tímto koefi cientem vynásobí. 
Koefi cient může být pouze jeden pro všechny druhy nemovitostí. Obce 
si tak mohou zvýšit příjmy, protože tato daň je jejich přímým příjmem. 
„Předpokládá se totiž, že na obce přejde povinnost údržby chodníků, 
kterou dosud měli vlastníci sousedících nemovitostí. Pro obce to zname-
ná zvýšené náklady na údržbu. Prostředky mohou získat touto úpravou 
daně z nemovitosti,“ vysvětluje starosta František Bradáč a dodává, že 
uvažují o nejnižším koefi cientu 2. „Jeví se nám adekvátní k velikosti 
našeho města,“ podotýká Bradáč. Daňová povinnost poplatníků by se 
tak zdvojnásobila. Navíc město předpokládá využití možnosti osvo-
bodit od této úpravy zemědělské pozemky. Dnes má Velké Meziříčí 
podle starosty výtěžnost daně z nemovitosti asi 6,5 milionu korun za 
rok. Přitom osmdesát procent tohoto příjmu města tvoří daň ze staveb. 
Úpravu navrhne rada a musí ji schválit zastupitelé.  

Martina Strnadová

Obyvatelé Příkop ve Velkém 
Meziříčí by si měli brzy odpo-
činout od nákladních aut. Od 
1. června totiž začne platit v této 
ulici dopravní omezení zakazující 
vjezd vozidlům nad tři a půl tuny. 
Velká auta, která projížděla lidem 
kolem oken do areálu fi rmy Endis, 
by tedy měla zmizet. 

Složitá dopravní situace na 
Př íkopech nastala v prosinci 
loňského roku, kdy byl z důvodu 
havarijního stavu uzavřen most 
u bývalého areálu Motorpalu, 
který v současné době patří fi rmě 
Endis stejně jako celý areál. Ná-
kladní auta fi rem tak začala jezdit 
po Příkopech. Ovšem tamější 
cesta není na takovou zátěž vůbec 
uzpůsobena. Obyvatelé ulice si na 
velký provoz zejména nákladních 
aut stěžovali a Rada města proto 
schválila dopravní omezení v ulici. 

Firma Endis situaci musela řešit. 
Proběhla různá jednání mezi zá-
stupci fi rmy, města Velké Meziříčí 
i rybářů, kteří o kus dál u sádek 
vlastní další most. Padly návrhy 
na využití právě tohoto mostu, 
což by natrvalo vyžadovalo ně-
které úpravy napojení komunikace 
na něj, a další. Nakonec se fi rma 
Endis chopila varianty opravy 
stávajícího mostu u Motorpalu. 
„Zástupci Endisu se nám ozvali 
a projevili značnou vstřícnost. 
Snad se konečně jednání někam 
posunou. Oprava stávajícího mos-
tu by totiž byla nejrychlejším řeše-
ním,“ potvrzuje starosta František 
Bradáč. „Opravdu, naší snahou je 
most opravit a zprovoznit. Firma 
Endis si v současné době nechává 
zpracovat odborný posudek na 
jeho stav,“ uvádí obchodní ředitel 
Endisu Petr Jašek s tím, že výsled-
ky budou známy do června. Vari-
anta využití mostu rybářů, možná 
alespoň na přechodnou dobu oprav, 
přitom zůstává nadále otevřená.  

Martina Strnadová

Od prvního června letošního ro-
ku bude opět pro veřejnost otevře-
na věž kostela svatého Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí. Vystoupat po 155 
schodech na ochoz 
a shlédnout na město 
a jeho okolí z výšky 
čtyřiatřiceti metrů 
můžete denně od 9 
do 17 hodin kromě 
neděle. V tento 
sváteční den je věž 
otevřena až od 13 
hodin, taktéž do 
17 hodin. Jednotné 
vstupné je 10 korun. 
„Děti mají ale první-
ho června 2008 na 
věž vstup zdarma,“ 
upřesnil vedoucí 
odboru školství 

a kultury MěÚ Pavel Stupka. Upo-
zornil, že je to v neděli, a tudíž platí 
otevření až od jedné hodiny odpo-
lední. Vzhledem k tomu, že uvedené 

datum je svátečním 
pro všechny děti, 
neboť na tento den 
připadá Mezinárodní 
den dětí, je to dárek 
k jejich svátku.

Věž mohou zájem-
ci navštívit až do 31. 
srpna. K obdivování 
není jenom město 
z ptačí perspektivy, 
ale též šest zvonů 
v čele se sv. Miku-
lášem, či největší 
prosvětlený ciferník 
v České republice.

Iva Horká

Prvního června otevírají věž. 
Pro děti v tento den zdarma

Mezi šesticí zvonů na 
místní věži, která bude 
otevřena od neděle, je také 
zvon sv. Mikuláše, který je 
největší z nich. 

Foto: Iva Horká 

Hudební víkend ve Velkém Meziříčí

Náměstí bude uzavřeno: v pátek od 17 hodin, v sobotu a v neděli od 13 hodin (vždy do skončení akce).
Rovněž bude omezeno parkování na náměstí během uvedených akcí.

Připravují opravu mostu u Motorpalu

Minulou sobotu odpoledne se louka v Šeborově stala 
dějištěm již 10. ročníku Dětského dne. 

Do soutěží, které byly připraveny v duchu Veselá 
louka, se zapojilo více jak 500 dětí. Když děti právě 
neplnily úkoly, mohly malovat obrázky v Šeborovské 
galerii. Celkem jich vytvořily 150.  Pokud je ani tohle 
nezlákalo, mohly se vyřádit na skákacím hradu, sklu-
zavce, trampolíně a horolezecké stěně. Kromě toho 

Šeborovská louka rozkvetla podesáté

měly možnost sledovat vystoupení břišních tanečnic, 
Bufalo Billa, Bobo divadla z Jihlavy. Odpoledne pro-
běhla ukázka hasičského zásahu. Dále se seznámily 
s ekologický programem Ostrůvku z Velkého Mezi-
říčí, s canisterapií (kontakt se psy), měly si možnost 
prohlédnout nákladní i osobní auta a zemědělskou 
techniku a malovaly s Pastelkou. 

(Pokračování na straně 2.)

Děti, které přišly v kostýmu jako děvčátko na snímku, byly odměněny.                                    Foto: Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE

Památky Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko

Dne 29. 5. 2008, od 15 hodin, se v koncertním sále Jupiter clubu Velké 
Meziříčí koná seminář věnovaný historickým a uměleckým památ-
kám Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Přednáší dr. Štindl.
Na realizaci projektu získal Mikroregion VMB fi nanční prostředky 
z EU a kraje Vysočina – v rámci grantového schématu SROP „Podpo-
ra regionálních a místních služeb cestovního ruchu a kraji Vysočina“.

Seminář je určen pro veřejnost.

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

Nová regionální expozice Ve 
znamení sedmi per na velkome-
ziříčském zámku nabízí mimo jiné 
zajímavou ukázku z nejstarších 
městských archiválií – Městskou 
knihu pamětních zápisů. Na výsta-
vě bude k vidění pouhý měsíc, a pak 
se zase vrátí nazpět do velkomezi-
říčského archivu. O knize – jejím 
obsahu i významu a dalších zajíma-
vostech – jsme si povídali s histori-
kem dr. Martinem Štindlem.
Jak vypadá městská kniha pa-
mětní?

Jde o knihu rukopisnou, která 
svoji dnešní podobu získala v prv-
ní čtvrtině šestnáctého století, kdy 
došlo ke svázání tří zřejmě původně 
samostatných knih. Dík převazbě 
má kniha podobu renesanční. Je 
opatřena zdobnou koženou vazbou 
a mosazným kováním, opravdu má 
všechny znaky honosného rukopi-
su počátku šestnáctého století. Jde 
o poměrně rozsáhlý svazek, který 
má asi čtyři sta listů. 

První ze tří částí tvoří Kniha 
nálezů jihlavského práva. Druhou 
část, tu nejstarší, tvoří tzv. Starší 
kniha zápisů smíšených. Nejstarší 
datovaný zápis v ní je z roku 1385. 
Na ni navazuje Mladší kniha zápisů 
smíšených od roku 1503. Všechny 
tři knihy dohromady spojil zdejší 
písař Jan Morava z Janovic.
Proč je nejstarší část uprostřed?

Písař předřadil knihu nálezů, 
která je takovou právní sbírkou, 
vzorem soudních rozsudků. Zřej-
mě se mu zdálo nejvhodnější, aby 
tyhle zápisy byly po ruce, protože 
byly obecně platné. 
Až knihy sestavil dohromady, 
ještě se v nich se zápisy pokra-
čovalo?

Ano, pokračovalo. Sám Jan Mo-
rava je zakladatelem té nejmladší 
knihy. V knize jihlavských naučení 
se pokračovalo až do roku 1561, 
i v mladší knize zápisů smíšených 
se pokračovalo až do roku 1577. 
Sloužily tedy dál svému účelu. Ale 
zřejmě šlo o takový svazek pamě-
tihodných knih, vzorových zápisů, 

protože v téhle době ve zdejší měst-
ské kanceláři už existují jiné knihy, 
které jsou speciálně určeny svému 
účelu. Třeba Janem Moravou založe-
ná kniha pro zapisování posledních 
vůlí, nebo kniha smluv svatebních.  

V knize jsou dodnes mezery. 
Ani zápisy vesměs nejsou řazeny 
chronologicky, i když tak poři-
zovány byly. Doboví písaři měli 
snahu ušetřit, takže když někde 
našli ještě kousek volného místa, 
klidně tam zápis doplnili bez ohle-
du na řazení.

Kniha právních naučení byla za-
ložena až roku 1453 a je už chrono-
logičtější. Sepisoval ji písař Václav 
z Chlistova, jenže on zase některé 

z jeho pohledu nadbytečné formule 
– úvodní, nebo závěrečné, kde právě 
bylo datum – vypouštěl. Takže zase 
neznáme data jednotlivých naučení. 
Až ze třicátých let patnáctého stole-
tí jsou první datované zápisy.
Jakým jazykem je kniha psaná?

Nejstarší zápisy jsou v latině. Jak 
ta jihlavská naučení, tak i nejstarší 
zápisy starší knihy smíšené. Teprve 
od roku 1417 se objevuje čeština, 
která postupně převažuje. A jedno 
z těch jihlavských naučení je psáno 
v němčině, ale je pořízen jeho do-
bový překlad do češtiny.
V čem spočívá význam knihy?

Pro město je to nejstarší docho-
vaná archiválie, která prokazatelně 
vznikla z činnosti zdejší městské 
samosprávy. Na jejím vzniku se 
podíleli zdejší měšťané. Pak je to 
základní pramen doby na přelomu 
14. a 15. až do první poloviny 16. 
století. Z té doby je dochováno jen 
několik desítek listin, ale jednotli-
vých. Žádný aktovní materiál, spi-
sy z tohoto období nejsou. Takže 
je to pramen základní a současně 
i s obecně historickou platností. 
Kniha se řadí k nejstarším na 
Moravě. Nejstarší městskou kni-
hu někdy z roku 1310 má Praha. 
Všechny, které jsou ze 14. století, 
patří k těm nejstarším u nás a není 
jich mnoho.

(Pokračování na straně 3.)

Meziříčská kniha pamětních zápisů patří k nejstarším na Moravě

Budovy jsou připraveny k demolici
Bývalý areál Svitu ve Velkém Meziříčí zeje prázdnotou. Již delší dobu 

se v něm nic neděje. Budovy jsou vyklizeny a čekají jen na demolici. „Li-
kvidace odpadů jsou dokončeny. Vzhledem k nečekaným problémům s vy-
dáním demoličního výměru jsme veškeré práce přerušili a znovu budou 
zahájeny poté, co rozhodnutí o povolení demolic nabude právní moci,“ 
potvrdil Radan Kamenický, projektový manažer skupiny CPI Group, která 
areál vydražila. Vydání demoličního výměru protahuje odvolání jednoho 
z účastníků řízení.                                                                            -mrs-

Nic mu není „svaté“ 

Svezl se jen jeden metr 
V noční době z pondělí na úte-

rý se neznámý pachatel pokusil 
odcizit traktor Zetor zaparkovaný 
v areálu stavebnin na ulici Bez-
ručova v obci Křižanov. Násilím 
odstranil řetěz zajišťující vstupní 
bránu objektu, u samotného trakto-
ru nezjištěným způsobem překonat 
zámek pravých dveří a vniknul do 
kabiny. Traktor sice nastartoval, 

Pokud si chcete prohlédnout nejstarší meziříčskou Městskou knihu pa-
mětních zápisů, navštivte novou regionální expozici Ve znamení sedmi 
per na velkomeziříčském zámku. Tam je k vidění do 15. června letošního 
roku.                                                                                 Foto: Iva Horká

Zprávy z jednání Rady města z 21. 5. 2008 
 1. Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku 

parc. č. 1628/1, k. ú. Velké Meziříčí ke 22. 5. 2008 a současně sou-
hlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku s využitím 
pro drobné pěstitele. 

 2. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 2437/1 
o výměře 16,75 m2 v k. ú. Velké Meziříčí za účelem provozování stán-
ku s rychlým občerstvením pro Jakuba Švihálka, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce.

 3. Rada města nesouhlasila s pronájmem části náměstí na umístění 
pojízdné prodejny VODAFONE CZECH REPUBLIC a. s. ve dnech 
29. 5. – 31. 5. 2008 z důvodu uzavření náměstí při konání akce 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně.

 4. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze 
13. 12. 2001 uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a a. s. DS AGROS 
Netín – výměra pronajatých pozemků luk v k. ú. Olší nad Oslavou 
se mění a současně i fi nanční úhrada od 1. 1. 2008. Ostatní ujednání 
smlouvy zůstávají v platnosti. 

 5. Rada města schválila uzavření licenční smlouvy k užití fotografi í 
města Velké Meziříčí s autorem fotografi í Jiřím Trojanem. 

 6. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 192 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
 Rozdělení: 192 tis. Kč – § 3392 statické posouzení domu č. p. 17 
    Náměstí VM – Jupiter club v rámci 
    grantového programu FV – diagnóza 
    památek
2. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3316 poskytnutí odměny na základě 
    uzavření licenční smlouvy Jiřímu Troja-
    novi. Předmětem licenční smlouvy je 
    poskytnutí oprávnění městu od autora 
    k výkonu práva užívat fotografi e z jeho 
    díla uvedené v příloze smlouvy k propa-
    gačním účelům města
3. Zdroj:  15 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  12 tis. Kč – § 3322 poškození objektů – kulturních pa-
    mátek sprejery (hřbitovní zeď Na Moráni,
     průchod a spodní část Dolní Brány)
    2 tis. Kč – § 3141 poškození fasády budovy školní 
    jídelny ul. Poštovní sprejery
    1 tis. Kč – § 2212 poškození zdi parkoviště na ul. 
    Třebíčská sprejery
4. Zdroj:   8 tis. Kč – poplatek za užívání veřejného prostran-
    ství (pol. 1343)
   16,9 tis. Kč – poplatek ze psů (pol. 1341)
Rozdělení:  13,9 tis. Kč – rezerva m. č. Mostiště § 6409
    4,8 tis. Kč – rezerva m. č. Lhotky § 6409
    2,3 tis. Kč – rezerva m. č. Hrbov § 6409. 
    3,9 tis. Kč – rezerva m. č. Olší nad Oslavou § 6409

 7. Rada města se seznámila s možností úpravy koefi cientu daně z ne-
movitosti s tím, že na příští jednání Rady města požaduje předložit 
podrobnější materiál. 

 8. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města Velké Meziříčí 
k 31. 3. 2008. 

 9. Rada města souhlasila s přidělením:
1.  bytu 1+0 č. 2 na Náměstí 24/25, Velké Meziříčí 
2.  ubytovací jednotky č. 7 na ulici Uhřínovská 540/20
Rada města dále souhlasila:
1. s podáním výpovědi z nájmu bez přivolení soudu
2. s neprodloužením nájemní smlouvy, v případě nevyklizení bytu 
 po uplynutí nájemní lhůty podáním žaloby na vyklizení bytu
3. s podáním žalob na zahájení řízení – vydání platebního rozkazu

10. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě 
o nájmu nebytových prostor a bytu – Areál zdraví mezi fi rmou 75H 
s. r. o. Třebíč a městem Velké Meziříčí. Dodatek řeší změny v nájemní 
smlouvě týkající se smluvní pokuty a výpovědní lhůty. 

11. Rada města schválila pronájem nebytových prostor patra v objektu na 
ulici Poštovní 1663/3 ve Velkém Meziříčí pro potřeby Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí, o celkové ploše 920,6 m2. 

12. Rada města na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Velké 
Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace, povolila podle § 23 
odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku pro Mateřskou 
školu Olší nad Oslavou 28 dětí pro školní rok 2008/2009. 

13. Rada města vzala na vědomí předložené přehledy hospodaření škol-
ských a kulturních PO města za I. čtvrtletí 2008. 

14. Rada města schválila částku 35.000 Kč na přímou podporu akcí: Den 
Země 2008, Den bez tabáku 2008, Národní dny bez úrazů 2008, 
Evropský týden mobility 2008, Den bez aut, Dny zdraví, 30 dní pro 
občanský sektor 2008. 

15. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. vzala na vědomí výsledek hospodaření společnosti za I. 
čtvrtletí 2008. 

16. Rada města souhlasila s darováním kopírovacího stroje zn. Minolta 
BIZHUB 162 pro Základní školu Mostiště – pracoviště Mateřská škola 
Olší nad Oslavou.                             Ing. František Bradáč, starosta

(Pokračování ze strany 1.) Sou-
těže byly doplněny o kvizy zamě-
řující se na problematiku odpadů. 
Jedním z úkolů bylo správné třídění 
odpadů. „Děti byly šikovné a veli-
ce dobře to zvládaly, bylo vidět, že 
jim třídění odpadu není cizí, a to je 
dobře,“ řekla jedna z pořádajících, 
která měla tento úkol na starosti.

V průběhu celého sobotního dne 
probíhal na přilehlém ultralehkém 

Šeborovská louka rozkvetla podesáté
letišti slet letadel, kterého se zúčast-
nila létající zařízení od těch nejjed-
nodušších po nejmodernější stroje 
v hodnotě několika milionů. Celkem 
přiletělo 35 letadel. Návštěvníci dět-
ského dne si je mohli prohlédnout 
jak přímo na letišti, tak především 
při letových ukázkách. Létaly zde 
mimo jiné repliky historických le-
tadel z 1. světové války, které před-
vedly letecké souboje včetně střelby 

z kulometu, a jako již tradičně pa-
daly z nebe zlaté dukáty. Dětského 
dne se zúčastnil i senátor a pilot 
v jedné osobě, Josef Novotný, který 
předal dvěma výhercům Šeborovské 
galerie pozvánku do Prahy na pro-
hlídku historických prostor Senátu.

Večer pak byl ve znamení taneč-
ního výletu se skupinou Maraton 
a ve 22 hodin dětský den ukončil 
ohňostroj a ukázky lasování.

Jedna z mnoha disciplín – přelézání po žebříku.    Foto: Iva Horká
Součástí dětského dne byla i canisterapie. K dispozici byli tři pejsci. Více 
fotografi í na www.velkomeziricsko.cz/fotogalerie.         Foto: Iva Horká

Díky sponzorům a také návštěv-
níkům, kterých přišly asi dvě až tři 
tisícovky, proběhlo velice příjemné 
odpoledne. 

Na dobrovolném vstupném se 
vybralo 24 tisíc korun, které budou 
předány Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí Velké 
Meziříčí (www.asociacevm.cz), 
které je využijí na provoz hiporeha-
bilitace a canisterapie v Černé.  -itr-

ale po ujetí asi jednoho metru 
mu zhasnul motor. Opětovné na-
startování však již není možné, 
vozidlo je proti tomuto vyba-
veno zvláštním zabezpečením. 
Pachatel se poté ještě pokusil 
demontovat spínací skříňku, což 
se mu však nezdař ilo. Škoda 
byla tedy způsobena pouze na 
řetězu vstupní brány, šlo o částku 
200 Kč.       nprap. Václav Kučera

Traktor odmítl poslušnost

Hodinový stroj je v opravě
Hodiny na věži stojí a nepůjdou minimálně do poloviny června. Probíhá 

totiž celková rekonstrukce hodinového stroje. „Některé díly hodináři vy-
rábějí nové podle těch původních, protože náhradní nejsou. Takže nějakou 
chvilku to trvat bude,“ vysvětluje starosta František Bradáč a dodává, že 
bylo nutné vyměnit například táhla. Navíc hodinový stroj již bude osazen 
automatickým korekčním zařízením, které bude udržovat věžní hodiny 
nastavené na správný čas pomocí radiových vln. Oprava, kterou provádí 
profesionální fi rma z Vyškova, bude stát asi sto tisíc korun. Vzhledem 
k tomu, že 
jde o majetek 
města, částka 
půjde z měst-
ské pokladny.  

Naposledy 
byly hodiny 
v opravě vloni. 
Tehdy bylo 
nutné vyčistit 
hodinový stroj 
po rekon-
strukci fasády 
kostelní věže. 
Současně do-
šlo i k výměně 
některých 
prasklých skel 
ciferníku. 

Text a foto:
Martina 

Strnadová

Svěcení kamenného kříže 
ohroženo

O víkendu 17.–18. 5. 2008 od-
cizil neznámý pachatel bronzový 
korpus znázorňující ukřižování 
Ježíše Krista z kamenného kříže, 
který se nachází mezi obcemi Bře-

zejc a Ronov. Jde o nově zhotovený 
korpus o velikosti asi 60 cm a váze 
5 kg, bez jakékoliv historické hod-
noty. Ke krádeži došlo těsně před 
svěcením kamenného kříže. Způso-
bená škoda byla vyčíslena na částku 
11.800 Kč.   nprap. Václav Kučera
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OKÉNKO KRAJE
Líbánky aneb Láska ať jde 

k čertu – poslední představení, 
které diváci mohli vidět v rámci 
jarní divadelní sezony v Jupiter 
clubu. Pražská agentura AP Pro-
sper přivezla do Velkého Meziříčí 
jednu z nejúspěšnějších komedií 
anglického autora Noela Cowarda 
v úterý 20. května 2008. Pod režijní 
taktovkou Petra Hrušky se v rolích 
představili zdejšímu publiku již 
dobře známý Jiří Langmajer coby 
Elyot Chase, jeho partnerkami 
mu byly Klára Issová jako Sibyla 
Chaseová, Kristýna Frejová alias 
Amanda Prynneová a čtveřici 
zdatně doplňovala postava Viktora 
Prynna, kterého ztvárnil Kryštof 
Rímský. 

Komedie řeší vcelku tradiční 
zápletku – totiž milostné vztahy. 
Samotný název předesílá, na co se 
mohou diváci připravit. Líbánky 
jsou úvodním tématem příběhu. 

Langmajer s Issovou přijeli do Meziříčí na Líbánky
Na svatební cestu do drahého fran-
couzského hotelu na pobřeží přije-
de sebevědomý a zkušený Elyot se 
svou mladinkou novomanželkou 

Kuře, které překvapí i gurmány
Že vás nemůže překvapit kuře? Tak to byste se divili. To na podnose, 

které připravila vítězka oboru studená kuchyně z velkomeziříčské hotelo-
vé školy, vás ohromí dozajista. Ne nadarmo mu komisaři 31. ročníku Gast-
rodne  přidělili první místo a Lenku Brychtovou z Heřmanova tak pasovali 
na špičku v dané disciplíně. Podle slov autorky, je prý jeho příprava lehká. 
To maminka Věra už to tak jednoduše neviděla. „Zkoušeli jsme to doma 
několikrát. Nakonec úspěšně, ale musím říct, že obecně je lepší, když je 
kuře menší. Lépe se s ním pracuje,“ řekla. Autorka dobroty nám prozradila 
postup přípravy. Námět si vymyslela sama, inspiraci hledala všude možně, 
v kuchařkách, na internetu apod. Potom připravila vykostěné nadívané 
kuře a k němu tři druhy rolád. K tomu, aby vše takto skvěle zvládla, jí 
podle jejích slov pomohl kurz studené kuchyně, který studenti hotelové 
školy mohou během studií absolvovat. „Tam jsem se hodně naučila, a pak 
jsem recept doma několikrát zkoušela. Než byl vystaven na gastrodni 
u závěrečných zkoušek, musela jsem kuře a rolády udělat i před paní 
profesorkou,” vysvětlila postup. Nejdříve se kuře musí opatrně vykostit, 
kromě křidýlek, ty zůstávají. Před plněním se kuře sváže obvazem, aby 
drželo tvar, pak se naplní nádivkou s játry a zeleninou a nakonec upeče. 
V troubě stráví stejný čas jako když se peče kuře nenadívané. To je asi 
tak hodinu, až hodinu a půl. Roládu číslo jedna Lenka vyrobila z mletého 
masa, které rozprostřela na vále, pak je pokladla usmaženými vaječnými 
omeletami, doplnila zeleninou – mrkví, okurkami, červenými fazolemi 
– a pak vše dobře zatočila a dala upéct. Mimo to ještě vytvořila roládu 
z krůtích prsíček, která potřela ochuceným špenátem a bílkovou sedlinou, 
zase svinula a upekla. Poslední byla bůčková roláda s náplní z míchaných 
vajec, do nichž se přidají hrášek a fazole, která se stočí a upeče. Dekorace 
byla vyrobena z paštikového těsta do tvaru  mřížky, kterou šikovná stu-

dentka vykrojila speciálním rádýlkem 
a následně upekla. Dotvořila ji vlast-
noručně vyrobenými růžičkami. Aby 
dílo ještě více přitahovalo pozornost 
diváků, potřela ho lesklou želatinou. 
Pak už je těžké odolat…      Iva Horká

◄ Vítězný výrobek letošního gastrod-
ne Kuře s překvapením v oboru stude-
ná kuchyně.             Foto: Iva Horká

(Více fotografi í z gastrodne si můžete 
prohlédnout na našich webových 
stránkách ve FOTOGALERII.)

– naivní, hloupoučkou a hlavně 
trochu nudnou Sybilou. Ta vcelku 
těžce snáší, že její muž byl již jed-
nou ženatý. O to hůř se cítí, když 

z něj vymámí 
některé podrob-
nosti. Elyotova 
bývalá žena 
totiž podle něj 
byla atraktivní 
a vášnivá. Tedy 
pravý opak Sy-
bily. Tyto první 
drobné konfl ik-
ty novomanželé 
řeší na balkoně 
hotelu s výhle-
dem na moře. 
Tedy v prostředí 
př ímo stvoře-
ném pro hlavní 
zápletku děje, 
která přichází 
záhy. Vedle 

v apartmá s balkonem, jenž těsně 
sousedí s tím Elyotovým, se totiž 
právě ubytovala jeho „bývalka“ 
Amanda, čirou náhodou také čer-
stvě provdaná a právě na svatební 
cestě se svým Viktorem. Amandi-
na i Elyotova situace i jejich noví 
partneři se tolik podobají – jedním 
slovem nuda. A přitom oni oba dva 
potřebují vášeň! Zjistí tak, že se 
vlastně nikdy nepřestali milovat, že 
bez sebe nemohou vydržet, i když 
spolu taky ne. Následuje útěk od 
jejich nových partnerů provázený 
znovunalezenou láskou i prvními 
potyčkami a šarvátkami. Čeká je 
to, co si sami dobrovolně zvolili 
– život plný vášně, ale taky boje 
kdo s koho… 

Komedie plná vtipných dialogů, 
inteligentního humoru a také vý-
borných hereckých výkonů, takové 
byly Líbánky v Jupiter clubu.

Martina Strnadová  

Meziříčská kniha pamětních zápisů patří k nejstarším na Moravě
(Pokračování ze str. 2.) Meziříč-

ská kniha má svůj význam i díky 
sbírce jihlavských nálezů, protože 
je ukázkou tehdejší právní praxe 
a fungování jihlavského vyššího 
soudu. Velké Meziříčí jako město 
s pravomocí soudit totiž náleželo 
k okruhu jihlavského práva. Pokud 
si dílčí soud nevěděl s něčím rady, 
obracel se do Jihlavy. Tehdejší 
středověké právo bylo právem 
precedentním, nalézaným. Kaž-
dý rozsudek tak zvaně nalézali 
a vynášeli ho znovu. Sbírka je 
sbírkou konkrétních případů, kte-
ré se mohly v praxi opakovat, tak 
toho využili. V těch naučeních se 
často mluví o konkrétních lidech, 
jménech, místech.
Ve srovnání s dnešní dobou byli 
v rozsudcích asi spíš tvrdší, že?

To určitě. Oproti dnešní době 
to bylo tak zvaně tvrdší. Už od 
osmnáctého století se upouštělo od 
kapitačních trestů – tedy od trestu 
smrti – a přecházelo se k nějakým 
formám převýchovy. Ale středověk 
k trestu smrti sahal poměrně často 
a z dnešního pohledu snadno.
Brali v úvahu nějaké polehčující 
okolnosti?

Teď mě napadá případ, kdy 
nezletilý chlapec, asi dvanáctiletý, 
zabil dva kamarády ve věku sedm 

a devět let. Hoši byli z Radslavic, 
zřejmě z Dolních. Tento případ 
dosud v praxi nebyl, proto je taky 
dochováno naučení. I samotní jih-
lavští soudci přiznávají, že se s tím 
nesetkali. Uznávají, že je to čin dítěte 
nezletilého. Zletilost se tehdy pohy-
bovala kolem 12. až 15. roku podle 
toho, kdy dítě šlo do učení. Soudci 
si tedy byli vědomi tak zvaně poleh-
čujících okolností, ale rozhodli pro 
smrt pachatele. Jedinou polehčující 
okolností bylo, že původně rozsudek 
zněl na nejkrutější způsob smrti, což 
bylo lámání v kole. A to mu odpusti-
li, trest byl zmírněn na utopení. 
To je krutý způsob smrti…

Ve středověku hrála velkou roli 
čest. Pro ně byl tehdy velký rozdíl 
ve způsobech smrti. Stětí mečem, to 
byla čestná smrt, kdežto oběšení, to 
bylo naprosto nečestné.

V knize se třeba řeší další případ 
řemeslníků, nějakých ševců, kteří 
se nachomýtli k mordu. Soudci 
posuzují, zda je lze považovat 
za čestné a poctivé, a zda je lze 
přijmout do cechu. Řeší proto, 
zda to byla vražda či neúmyslné 
zabití. Došli k tomu, že šlo o ne-
šťastnou náhodu a proto je to na 
cti nepoznamenalo a mohli být 
přijati do cechu. Když někdo svoji 
čest pošpinil, mělo to pro něj velké 

existenciální důsledky. Byl vyvržen 
ze slušné společnosti a pohyboval 
se na jejím okraji.

Patnácté a šestnácté století 
využívá způsobů smrti hodně, 
od zahrabání za živa, probodnutí 
kůlem, utopení, upálení… na tom 
nebylo nic mimořádného. Postupem 
staletí se to zužovalo.
Jak často tehdy k trestu smrti 
sahali?

Z knihy tohle vyčíst nelze, jde 
o sbírku příkladů. Nejlepším do-
kladem pro četnost poprav jsou 
městské účty. Problém je, že Me-
ziříčí mělo svou knihu účtů i v 16. 
století, ale ta dochována není. Jsou 
z ní ale na konci 18. století děkanem 
Zahajským pořízeny výpisky. Tam 
se lze dočíst, že těch poprav bylo 
na konci šestnáctého století šest až 
sedm do roka.
Co řešily ty další knihy smíšené?

Tam jsou zápisy ryze civilní, 
praktické. Týkají se majetkových 
poměrů jednotlivých měšťanů – od-
kazování majetku, koupě, převodu. 
Nebo jsou tam smlouvy právního 
charakteru, které ukončují občan-
ské pře smírem. Také jsou tam 
zápisy, které svědčí o fungování 
obce, dění ve městě, ať už o různých 
stavbách, nebo pronájmu zdejšího 
mýta… Například se tam dočteme, 

že se v roce 1411 přistavovala věž 
kostela, nebo že se v šedesátých 
letech patnáctého století kostel 
rozšiřoval o dodnes stojící jižní loď. 
Dovídáme se o existenci městských 
bran jednotlivých předměstí. Obsa-
hem knihy je třeba i smlouva s tzv. 
radhauským – správcem radnice –, 
který měl spravovat i obecní váhu, 
a dále bylo stanoveno, že má také 
vykonávat funkci veřejného lékaře. 
Chudé měl léčit zadarmo. Dále je 
tam zápis o počátcích radnice, kdy 
si městská rada v domě rychtáře 
Zikmunda kupuje nejdřív jednu 
místnost, pro svá zasedání, pak 
půlku domu, pak celý dům a další 
části, na jejichž místě stojí dnešní 
radnice.
Bylo výjimečné, že měli Meziříčš-
tí takovou knihu?

Naučení plynula do různých 
měst. Třeba Bíteš nebo Křižanov 
patř ily k okruhu brněnského 
práva a i pro ně byla vydávána 
naučení. Ta dostávali formou do-
pisů – listů. Ty si v lepším případě 
města a městečka někde zakládaly. 
Kdežto Meziříčí má hodnotu v tom, 
že Václav z Chlistova z těch listů 
udělal místní zákoník. Že vzal ta 
starší naučení a opsal je do knihy, 
v nichž se pokračovalo. 

Martina Strnadová

Předvedli striptýz i gymnastické kousky
Téměř dvouhodinový pořad přivezla do našeho města čtveřice mladých 

mužů z Olomouce. Ve velkém sále Jupiter clubu The Rangers team přítom-
ným dámám předvedl erotickou show. Nejprve přišlo na řadu svlékání do 
půl těla, potom do spodního prádla a po přestávce pak nastoupil klasický 
striptýz do naha. K tomu všemu mladíci přidali mimo jiné též svůj vlastní 
zpěv v písničce Mě si vem. Tu zpívali dívce Zdeničce, kterou si pozvali 
mezi sebe na pódium. 

Příjemným 
překvapením 
byla nejen jejich 
vypracovaná těla, 
na nichž byly znát 
stovky a stovky 
hodin strávených 
v posilovně, ale 
též neotřelé kos-
týmy (kovboj, 
Zoro mstitel, lodní 
kapitán apod.) 
či gymnastické 
„kousky“ jednoho 
z nich, který si říká 
Leo. Ten nejenom-
že dobře vypadal, 
ale také předvedl 
na pódiu salto, pro-
vaz, stoj na jedné 
ruce a další. 

Na závěr podíva-
né si divačky moh-
ly ke svému stolu 
objednat takzvaný 
Table dance. Za 
určitý obnos peněz 
bylo možné vybrat 
si kteréhokoliv 
z Rangers a ten 
pak celých pět mi-
nut tančil jen pro 
ně.          Iva Horká

Mladík Leo dámy nezklamal. Kromě jiného se uká-
zal i jako výborný gymnasta. Snímek zachycuje jeho 
stoj na jedné ruce.                        Foto: Iva Horká

Den otevřených dveří v sídle kraje Vysočina
Ve středu 28. května 2008 proběhne v sídle kraje Vysočina v Jihlavě 

Den otevřených dveří. Začátek akce je plánován od půl desáté.
Kromě přehlídky více než desítky tradičních, postrádaných nebo vy-

hledávaných oborů nebo profesí je pro veřejnost připravena po celý den 
celá řada praktických ukázek záludností rukodělných profesí, zábavný 
program, vystoupení žáků základních uměleckých škol a občerstvení.

Sídlo kraje Vysočina bude možné od sklepa po půdy projít 
s průvodci.                                                            Jitka Svatošová

Po třech letech končí projekt 
„Najdi si práci na Vysočině“. Cílem 
této aktivity bylo především zlepšit 
situaci na trhu práce v celém regio-
nu Vysočiny a také zvýšit motivaci 
adeptů o zaměstnání. Nabízena 
byla rovněž rekvalifi kace pracov-
níků, tak aby se zvýšila jejich za-
městnavatelnost. Zadavatelem 
projektu byl jihlavský úřad práce, 
zakázku realizovala společnost bit 
cz training.

Ze závěrečné zprávy projektu 
vyplývá, že do vstupního kurzu 
vstoupilo celkem 1 744 klientů, 
z nichž 91 % jej také úspěšně do-
končilo. Do zaměstnání nastoupilo 

Najdi si práci na Vysočině
v průběhu projektu 630 klientů. 
„Jednoznačně nejlepších výsledků 
jsme s projektem dosáhli v okrese 
Žďár nad Sázavou. Vzhledem ke 
specifi ckým vlastnostem zdejšího 
trhu práce považujeme zhruba 
550 zapojených osob za dobrý 
výsledek,“ uvedl Josef Sobotka ze 
společnosti bit cz traini po hodiny 
podvojného účetnictví s využitím 
PC, o školení řidičů skupiny C, E 
i D a kurzy pro podnikatele nebo 
svážení, dále i o vazbu a aranžo-
vání květin. Projekt byl podpořen 
z Evropského sociálního fondu. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
Krajský úřad kraje Vysočina

Propagují město po vlnách
V měsících březnu a dubnu propagovali radioamatéři našeho města 

výročí 600 let plných městských práv. Zrodil se nápad využít QSL 
lístků, na kterých si radioamatéři potvrzují svá spojení. QSL jsou lístky 
rozměru 90x140 mm, na kterých se uvádí hodnoty potřebné k tomu, aby 
si radioamatéři vyměnili údaje o spojení, například – datum, čas, jméno, 
bydliště, údaje o slyšitelnosti a popis zařízení. Byl požádán Český teleko-
munikační úřad o přidělení příležitostné značky. Byla přidělena značka 
OL 600 VM, která vystihuje dané výročí. Čeští radioamatéři používají 
značky, kde první dvě písmena jsou OK, případně OL, následuje číslice 
a další dvě nebo tři písmena. Poté byli požádáni starosta a radní o schvá-
lení a vyčlenění částky na tisk QSL lístků.

O zhotovení a tištění lístků se postaralo reklamní studio Michlíček. 
Další činnost již plně zajistili svým voláním místní radioamatéři. Spojení 
byla provedena všemi druhy provozu, rozumí se tím provozy CW, FM, 
SSB a DIGI. Rozesílání lístků se provádí centrálně přes Český radio-
klub v Praze. Některé potvrzené lístky se vrátí třeba za rok i déle (dle 
dostupnosti země).

S naší příležitostnou značkou OL 600 VM bylo navázáno 1 450 spojení 
s různými zeměmi, včetně Nového Zélandu, což je kolem 17 500 km. 
Nejvíce spojení samozřejmě bylo u nás a v okolních státech. Vzhledem 
k tomu, že v Meziříčí i v okolí je silná skupina radioamatérů, která není 
tak známá jako třeba fotbalisté a hokejisté, uvedu (s jejich souhlasem) 
značky a jména abecedně.
OK2 ARM Vácha Josef OK2 PDK Janák Jan
OK2 BAQ Janeček Jaroslav OK2 PDU Svoboda Josef
OK2 HBY Kovařík Kamil OK2 PEM Ing. Picka Jiří
OK2 JAP Jelínek Karel OK2 PGB Ing. Kašpar Zdeněk
OK2 JEM Mgr. Kostečková Jitka OK2 PUV Urban Petr
OK2 JEO Kopečný Martin OK2 SVM Klobása Stanislav
OK2 JEZ Mgr Picková Ladislava OK2 USG Stupka Milan
OK2 JOM Svoboda Josef OK2 VMJ Jetel Zdeněk
OK2 JPR Ing. Janák Jan OK2 VQS Ing. Stupka Milan
OK2 LVM Šimek Ludvík OK2 VTS Stupka Zdeněk 
OK2 MDU Hladík Bohumil OK2 XDJ Janoušek Petr
OK2 MEM Picka Jiří OK2 XJJ Janoušek Jiří
OK2 MMJ Jetelová Božena OK6 AB Malec Radek

Současný nejstarší radioamatér ve městě je Janeček Jaroslav a nejmladší 
Malec Radek.                                                 (Pokračování na straně 6.)

V pátek 16. 5. 2008 odpoledne 
se sešlo na 150 nelékařských zdra-
votnických pracovníků (všeobecné 
sestry, záchranáři) v sále HZS Vel-
ké Meziříčí, k vzdělávací odborné 
akci. Stalo se již tradicí (a doufám, 
že i v budoucnu bude stále), že se 
nelékařští zdravotničtí pracovníci 
setkávají, v tomto regionu, k roz-
šíření svých odborných znalostí 
a vědomostí. 

Cílem organizátorů celé akce 
(Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina, p.o.; Nemocnice 

svaté Zdislavy, a.s., Mostiště) bylo 
rozebrat a předat zajímavé, novější 
informace s tematikou výše uve-
denou. 

Za Zdravotnickou záchrannou 
službu kraje Vysočina, p. o. (dále 
ZZS KV) se kolegyně a kolegové 
zamysleli nad danou proble-
matikou v přednáškách: Sestra 
– reprezentant profese, Profesní 
organizace Komora záchranářů 
– její představení a cíle, Koncepce 
ošetřovatelství, potřeby člově-
ka,  (Pokračování na straně 6.)

Ve Velkém Meziříčí se konala odborná 
mezioborová konference na téma 

management ve zdravotnictví a NLZP 
(nelékařský zdravotnický pracovník)

Foto: Ivo Mičkal, Agentura AP – prosper
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DO NEBE
SE NEJEDE V KOČÁŘE !

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Svatozdislavská pouť v Křižanově
Sobota 31. května 2008 
15.00 – mše svatá na Svaté u Kadolce s farníky a kněžími velkomeziříčské-

ho děkanství – po mši sv. tradiční malé občerstvení pro poutníky
16.00 – soutěžní rodinná cesta ze Svaté do Křižanova
18.00 – začátek programu s občerstvením pro děti i rodiče na farní 

zahradě v Křižanově
 – hudba country kapela Amatéři – skupina s otcem V. Langrem 

z Břeclavi-Poštorné
 – zábavný program pro děti na farní zahradě
19.00 – Katolický dům – přednáška a beseda pro rodiče o výchově 

v dnešní době – přednášející Mgr. Jan Pacner 
20.00 – Noční bdění se svatou Zdislavou – posezení pro potěchu duše 

na farní zahradě s překvapením
Neděle 1. června – Svatozdislavská pouť v Křižanově
 6.00 – první mše svatá (místní duchovní)
 7.30 – mše svatá sloužená Mgr. Janem Pacnerem, vojenským kaplanem 

armády ČR a bývalým křižanovským kaplanem
10.00 – mše svatá sloužená P. Augustinem OP, knězem řádu kazatelů 

dominikánů z Jablonného v Podještědí
11.00 – občerstvení na farní zahradě
14.30 – svátostné požehnání
16.00 – malé fotbalové utkání – mladší ministranti s panem farářem 

versus „starý páky“ (bývalí odrostlí ministranti)
18.00 – Svatá Zdislava od Marie Holkové v Katolickém domě – divadelní 

představení dětí křižanovské farnosti                   Josef Drlíček

(4. díl – pokračování z čísla 
19/2008)

SMRTNÝ ROK
Smrt Josefa Skácela 16. března 

1939 jako by byla symbolickým 
předobrazem dějů příštích – první 
němečtí vojáci se objevili ve Velkém 
Meziříčí 15. března večer. A právě 
v noci z patnáctého na šestnáctého, 
přesně o půl jedné ráno, zemřel otec 
Skácel na srdeční mrtvici. P. Buri-
an píše: „Smrt si předtím delší čas 
předpověděl: Jakmile první němec-
ký voják překročí naše hranice, 
bude to má smrt! A byla. A když 
ráno velký 
zvon ozna-
moval jeho 
smrt a byl 
vyvěšen 
prapor na 
kostele a na 
faře, první 
německé 
sbory usa-
dily se na 
náměstí 
a zabíraly. 
V domně-
ní, že jsem 
vyvěsil 
černé pra-
pory při 
jejich pří-
jezdu, byl 
jsem vlečen 
na radnici a vyslýchán. Když jsem 
nakonec slíbil, že prapory budou 
sundány, byl jsem propuštěn.“

Ale ještě jedna smrt blízkého 
člověka bolestně poznamenala 
toho roku P. Buriana. Čtvrtého 
února zemřel v Drnovicích jeho 
milovaný otec. Několik týdnů 
před smrtí, v jakési předtuše, 
si nechal kolem postele zavolat 
všechny své děti. Do Drnovic přijel 
i Bohumil. Všichni se soustředili 
kolem otcovy postele, on k nim 
krátce promluvil, hovořil o věr-
nosti Bohu a svornosti, a všem 
požehnal. Pak jednotlivě klekali 
k otcově posteli, děkovali mu 
a z úcty políbili ruku. Vzpomíná 
synovec P. Buriana Josef Tenora: 
„Dědeček zemřel na rakovinu ža-
ludku prakticky hladem. Pamatuji 
se, že když umíral, na tyči na za-
hrádce seděla sova a houkala. Můj 
tatínek poslal tovaryše Slávu, aby 
sovu odehnal. Pohřeb byl velký 
a smutný. Deset kněží se účastnilo, 
zástupci spolku, hasiči z Drnovic 
a Lysic, řečníci se střídali...“ Jak 
už bylo řečeno, P. Burian nabídl 
pomoc svým dvěma mladším 
sestrám, Boženě a Antonii. Obě 
se po absolvování hospodyňské 
školy stěhují do Velkého Meziříčí 
a pomáhají na faře. Božena se v ro-

ce 1942 provdala za meziříčského 
lakýrníka a kostelníka Bohumila 
Doležala a Antonie se v roce 1948 
stává farní hospodyní v Brodě nad 
Dyjí a Troubsku. 

NAD MĚSTEM 
ŘÍŠSKÁ VLAJKA

Ale vraťme se zpátky do Velké-
ho Meziříčí, do prvních okupačních 
měsíců. Skácelův pohřeb 18. března 
byl mohutnou tichou manifestací 
proti okupantům. Shodou okol-
ností téhož dne projížděl městem 
rozhlasový okupační vojenský vůz 
a reproduktorem nabádal ke klidu 
a pořádku. Druhý den na radnici 

nacisté vy-
věsili ř íš-
skou vlaj-
ku. Byla 
rozpuštěna 
vojenská 
posádka, 
nesměly se 
konat osla-
vy 1. máje, 
jezdilo 
se vpra-
vo, byly 
zavedeny 
potravino-
vé lístky, 
nařízeno 
přísné za-
temnění 
(pouze 
v Dolní 

bráně, na křižovatce u radnice a na 
Horním městě na křižovatce blikaly 
modré žárovky), a jak si P. Burian 
poznamenává: Zdejší říšská posád-
ka uspořádala na náměstí koncert 
ve prospěch chudých – vybráno jen 
699 K. Ani konec roku 1939 nemohl 
být jiný než celý rok – 23. prosince 
se konaly ve Velkém Meziříčí čtyři 
pohřby v jednom dni. 

Následující válečné roky nejsou 
světlejší, všudypřítomnou smrt 
a deprese stř ídají jen dočasná 
uvolnění – 4. dubna 1940 umírá 
náhle, ve svém bytě na Ostrůvku, 
katecheta a starosta města P. Fran-
tišek Procházka (1888–1940), vý-
razná osobnost regionu. Na úřadech 
a veřejných budovách jsou pouze 
německé nápisy. Ve městě se koná 
primice Jana Požára, přichází nový 
kaplan Karel Šmarda, německými 
dívkami je zabrána škola „Světlá“, 
konají se pravidelně postní duchov-
ní obnovy, většinou pod vedením 
zkušených jezuitů. Světí se nová 
kaple v Hrbově. P. Burian nechává 
u meziříčského tiskaře J. Muchy 
natisknout pamětní list, kterému 
vévodí sv. Václav s vlasteneckými 
slovy V. B. Třebízského. 

Miloš Doležal, 
redaktor ČRo Praha 

(Další díl v čísle 21.)

Wilsonova skála 
aneb 
Když je osud 
milosrdný

Byla krásná, sluncem prosvětlená neděle 
a já jsem se plavil spolu se svou rodinou vý-
letní lodí Vysočina po Dalešické přehradě. 
Indiánské pozdní léto jakoby chtělo naposledy nám, smrtelníkům, 
ukázat nekonečnost krásy přírody. Odstíny barev modrých a zelených 
v sebe plynule přecházely… Monotónní hučení lodního motoru spolu 
v kombinaci s provoněným vlhkým vzduchem spolehlivě ukolébávaly… 
Z této relaxační idylky jsem byl najednou vyrušen svou starší dcerou, 
která tvrdě a hlučně dosedla na lavici vedle mě, pranic nedbajíc poetické 
atmosféry. Inu, dětství zřejmě ještě poezii nepotřebuje… „Tati, co je to 
tam za skálu?“ Defi nitivně jsem byl probuzen. Podíval jsem se, kam ruce 
Péti ukazovaly. Na obzoru se pomalu z vodní hladiny vynořoval tmavý 
a vážný monolit masivní skály. Wilsonova skála. Tato důstojná dáma 
– pojmenovaná po americkém prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi 
– kdysi dosahovala výšky téměř sta metrů, vodní jezero jí však více než 
polovinu výšky zahalilo před naším zrakem, přesto její masiv vzbuzuje 
úctu… Náhle jsem se v myšlenkách přenesl o několik let zpět.

Opět byl podzim a opět krásný den. Avšak loď Vysočina ještě ne-
brázdila hladinu Dalešické přehrady a já jsem se nemohl kochat její 
krásou, protože jsem měl zcela jiné starosti. Například takové, jak se 
svou rozhodně ne štíhlou postavou ustát lehce šílený běh lesním teré-
nem, zatížen záchranářským kufrem a klopýtaje přes pařezy lesních 
velikánů… Budu s tím muset asi něco dělat… blesklo mi hlavou mezi 
dvěma nádechy, které lehce zmírnily pocit dušnosti. Ne, ten běh nebyl 
v rámci utužování tělesné kondice záchranářů. Tak náročný výcvik u nás 
tehdy nebyl, ale spěchali jsme k Wilsonově skále.

Tam měl být opuštěný rybář, kterému se na výše jmenovaném ska-
lisku udělalo špatně a jeho kamarád mu šel vyhledat pomoc… „Tady, 
tady, rychle…“ gestikuloval již na nás a ukazoval někam dolů, směrem 
k vodní hladině. Tě pic, proběhlo mi hlavou… Uprostřed prudkého 
srázu byla malá, úzká plošinka a na ní ležel borec s postavou rozhodně 
ne malinkatou… Jak se k němu vůbec spustíme a jak ho dostaneme 
odtud?! Ale na přemýšlení nebyl čas, mužský sice zatím komunikoval, 
ale to by nemuselo za chvíli platit, a tak strach nestrach jsme doslova 
po čtyřech jako horolezci po náročném mejdanu dolezli k pacientovi. 
Následuje běžná rutina, monitor, poslech… na monitoru vypadá vše 
dobře, ptám se pacienta na jeho obtíže, ale najednou POZOR… ještě 
tohle… ladná křivka monitoru se začne chvět jako panna nad erotickým 
večerníčkem… fi brilace komor je přece spojena s bezvědomím, a taky 
ano, pacient náhle utne, jakoby mu došel benzín a najednou je každá 
vteřina drahá, teď jde skutečně o život. Naštěstí je defi brilátor okamžitě 
k dispozici, musím si jen dávat pozor, aby nám nespadl do hlubin propasti 
pod námi. Místa je tady skutečně proklatě málo a k tomu můj strach 
z výšek… „Dejte mi ambuvak,“ zavolám na sestru a zároveň mačkám 
defi brilační tlačítka. „Vy ho nemáte? To asi zůstal nahoře v autě,“…ještě 
tohle, takže nakonec tady budu asi muset dýchat hubou… Začínám být 
už lehce nervózní… Najednou ale slyším, jak se někdo ptá… co je, co se 
děje… Náš milý pacient reaguje dokonale, po jednom výboji se probírá 
k plnému vědomí, jako by před chvíli již nebyl skoro na druhém břehu 
řeky života a smrti… Vše dopadlo skvěle, dobře, pacient má infarkt, je po 
defi brilaci, musí rychle na kardiologii k dořešení problému, teorie je jas-
ná, praxe trochu vázne. Vážně? Dnes vše klape dokonale, osud je našemu 
pacientovi nakloněn na sto procent. Na hladině jezera přímo pod námi 
se najednou objevuje pramice se dvěma mladíky, zjevně vytrénovanými 
a hlavně ochotnými nám pomoci. A aby vše bylo opravdu dokonalé, za 
chvíli se pod námi objevuje policejní člun se svou posádkou – nedaleko 
má Policie ČR školení, jak obsluhovat záchranářský člun… Milého pána 
zafi xujeme na lehátku a opatrně spouštíme na lanech k jezerní hladině… 
Práce dispečinku je skvělá, asi za 10 minut sedá na koněšínskou pláž 
vrtulník – několik přítomných turistů zjevně lehce znervózní, ale milý 
pacient je do 40 minut od prvních příznaků svého zlého onemocnění 
defi nitivně špičkově ošetřen na kardiologickém centru v Brně…

A moje posádka??? Za chvíli se vezeme ve služebním policejním člunu 
k přístavišti, sedím na zádi, teplý podzimní větřík mě ovívá a jsem zcela 
spokojenej… Díky osude, pro tyhle akce to vše děláme…

„Tati, tati, dej mně peníze, já si půjdu něco koupit.“ Otevřu oči a jsem 
v realitě… Dnes je ale hezkej den…                                                     -K-

Slýchávám v poslední době mnoho stížností týkají-
cích se chodu města. 

Lidé ve většině případů nehodlají navštěvovat jed-
nání rady, kde by své připomínky přednesli. Možná by 
stálo za to, pověsit v budově radnice schránku, kam 
by mohli občané našeho města vhazovat dopisy, ve 
kterých by naši radní našli problémy, které obyvatele 
Velkého Meziříčí trápí. 

Jen zcela namátkou bych otevřel pár témat, která mi 
lidé sdělují s tím, že je nikdo nechce vyslechnout. 

Většinu starších lidí trápí nedostatek laviček. Je 
snad pro tyto lidi k odpočinku nutné zajít na náměstí? 
Schválně jsem obešel město křížem krážem a musel 
jsem uznat, že nemít své mladé nohy, měl bych asi chuť 
usednout i na chodník. 

Další doménou našeho města je veřejné osvětlení. 
„Proč je celou noc tak osvětlený starý hřbitov?“ ptal 
se mne starší pán. „To aby se nebožtíci nebáli?“ Další 
se přidal – „Na Kolmé ulici září v noci x světel, za-
tímco jinde, třeba na ulici Generála Jaroše je tma jako 
v tunelu o půlnoci.“ Žel jsem si nezapamatoval ostatní 
městské části, kterých se tato problematika týká, ale 
možná by stálo za to projít se nočními ulicemi s blokem 
a tužkou, a psát…

Nejčastějším tématem jsou však chodníky na náměstí. 
Oprava chodníku přece nespočívá v tom, označit spre-
jem rozbité či uvolněné dlaždice. Tato „oprava“ je hoto-

vá asi již dva měsíce, ale zakopává se tu vesele dál. Že je 
takové zakopnutí věc nanejvýš nepříjemná pro starší i ty 
zcela mladé je skutečnost, kterou nikdo asi nepopírá. 

Také bychom mohli mluvit o nepříliš povedeném 
řešení dopravní situace, která vynikla při opravách 
silnic. Jak je možné, že jinde lze takovýto zásah do 
dopravy provádět převážně ve večerních hodinách, 
zatímco u nás v době dopravní špičky? Děti z Mostišť 
by mohly jít do škol ve Velkém Meziříčí klidně pěšky 
a byly by tam mnohem dříve než autobusem!

Ale tohle je jen nepatrná část z hlasu lidu. Možná, 
kdyby se naši radní mohli projít mezi svým lidem 
v převlečení jako jistý český král (který tak podle 
pověstí na vlastní uši vyslechl to, co si jeho poddaní 
skutečně myslí a co je trápí), zjistili by, co by se u nás 
mělo řešit. 

Na závěr pak asi nejsmutnější konstatování, které 
uvedu tak, jak mi bylo sděleno – „Jsem zvědav, jak 
město pojme oslavu výročí Velkého Meziříčí. Myslel 
jsem si, že to bude v rámci propagace našich řemesl-
níků a živnostníků. Byl jsi někdy v Bíteši na hodech? 
Tam je to skutečnost, a tady? Nemáme snad své třeba 
umělecké kováře, kteří by předvedli ukázku svého 
umění? Nemáme své drobné podnikatele, kteří by 
s radostí zajistili občerstvení? My to prý raději svěříme 
cizím fi rmám, které se zde rády zviditelní.“ 

Co dodat? Hlas lidu, hlas boží…    Martin Klement

Hlas lidu, hlas boží?

Studna – víme, co pijeme?

Bohumil Burian ve druhé polovině 30. let. 
Foto: archiv MD

Mít svoji vlastní studnu. Tak tuto 
možnost zásobování pitnou vodou 
využívá více než jeden milion oby-
vatel ČR. Ať je to pravidelně doma 
nebo občas na chatách a chalupách, 
má to značné výhody – např. voda 
je vždy čerstvá, bez chlóru a nemusí 
se za ni platit. Abychom mohli pít 
kvalitní vodu, musíme se o studnu 
a kvalitu vody starat. Jinak se vše 
může otočit a voda ze studny může 
být zdrojem zdravotních rizik a ná-
sledně i příčinou některých nepří-
jemných nemocí a velkých starostí. 

Kvalita vody ze studní u rodin-
ných domů, na chatách a chalupách 
by se měla pravidelně kontrolovat 
chemickými a bakteriologickými 
rozbory. Rozbory by se měly prová-
dět nejméně jednou za rok a potom 
vždy, když je podezření na jakéko-
liv znečištění studny. Jarní období 
je pak nejvhodnější doba pro tuto 
kontrolu. Důvod je zcela jasný – je to 
odpovědnost za zdraví své a svých 
blízkých, kteří vodu používají. Je 
nezbytné si také uvědomit, že více 
než polovina studní je ve špatném 
technickém stavu – tedy „zranitel-
nější“ ke znečištění a kontaminaci 
různými bakteriemi, zvláště pak 
v tomto jarním období. 

Dusičnany ze soukromých studní 
zdarma

Zdravotní ústav se sídlem v Jih-
lavě chce přispět k zlepšení kvality 
vody v soukromých studních, 
a proto přichází s nabídkou velmi 
výhodného balíčku (dusičnany, 
amonné ionty, dusitany), ve kterém 
je vyšetření dusičnanů zdarma a na 
další ukazatele je poskytnuta 10 % 
sleva. Cena celého balíčku vyšetření 
vzorků je pak 180 Kč s DPH. Jedná 
se prakticky o monitoring dusíka-
tých látek charakterizujících konta-
minace. Následně je vhodné doplnit 
rozbor o další zejména mikrobiolo-
gické ukazatele. Tato akce bude 
probíhat v měsících květen a červen 
a vzorky vody bude možné předat ve 
všech okresních městech kraje Vy-
sočina na pracovištích zdravotního 
ústavu. Bližší informace včetně rad, 
jak provést vyčistění či asanaci stud-
ny a kontaktů, je možno získat i na 
webových stránkách www.zujih.cz. 
V případě dotazů se můžete obrátit 
na kontakty zde uvedené.
Pracoviště Jihlava, Vrchlického 
57, 567 574 768, Pracoviště Třebíč, 
U Obůrky 953, 604 609 874, Pra-
coviště Žďár nad Sázavou, Huta-
řova 1, 604 457 958  Jan Hofman

Přehled seriálů
Seriály najdete v drtivé většině 

na straně 4, vždy pod kolonkou 
Příspěvky od čtenářů, eventuálně 
též na straně 3.
Záchranka: č. 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 
17, 21/2008. Příští díl bude v někte-
rém z dalších čísel.
Peru: č. 10, 12, 14, 16, 18, 20/2008. 
Zapomenutá výročí (Světla): č. 14, 
16, 18, 20/2008. 
Do nebe se nejede v kočáře: č. 15, 
17, 19, 21/2008.                      -ivh- 

Boží tělo
„Kdo jí mne, bude žít ze mne,“ řekl Pán Ježíš. Apoštolové to asi hned 

nepochopili. Došlo jim to teprve při poslední večeři, kdy Pán Ježíš vzal 
chléb, rozlámal a rozdával se slovy „To je mé tělo.“ Rádi pak plnili další 
slova: „To čiňte na mou památku!“ Tak vznikla mše svatá. Pro všechny 
však zůstává tajemstvím. Tajemstvím víry, jak říkáme v její nejdůleži-
tější chvíli. 

Toto vnitřní tajemství se v katolické církvi jednou za rok připomíná 
veřejně. Lidově se tomu říká Boží tělo. Bylo i letos. V menších obcích ve 
čtvrtek, ve farních kostelích v neděli. 

V Lavičkách šli v průvodu hasiči v uniformách, děti, které byly právě 
u 1. svatého přijímání (děvčata celá v bílém a chlapci v tmavém), děti 
v místním kroji a spousta lidí. Zpěvačky zpívaly u každého zastavení, 
měřínská hudba hrála, čápi, kteří se letos usadili na umělém hnízdě 
v blízkosti věže, se na vše svrchu klidně dívali.

Zároveň bylo Boží tělo v Kochánově, v obci, která má stovku obyva-
tel. Procesí se zúčastnilo sedmdesát lidí, deset děvčátek vypravily jejich 
maminky za družičky. 

V neděli pak za nádherného počasí jsme s Pánem Ježíšem prošli celé 
velkomeziříčské náměstí, i zde byla děvčata v bílých šatech a také v ho-
ráckých krojích. 

V Borech se šlo už tradičně z farního kostela sv. Martina do fi liálního 
kostela sv. Jiljí v Dolních Borech. Čtyři oltáře byly i v Uhřínově a Netíně. 
Také v dalších obcích a městech byly průvody, někde delší, někde kratší. 

Děkuji všem, kdo rádi připravili oltáře, květiny a vypravili děti. Bylo 
to ke slávě Boží, k povzbuzení věřících a k potěšení všech.

P. Jan Peňáz 

Šestnáctidílný cyklus o neros-
tech okresu Žďár nad Sázavou 
a přilehlého okolí, který vycházel 
od podzimu 2007 do jara letošní-
ho roku, bude mít ještě několik 
pokračování, a sice na podzim. 
V této druhé, ovšem kratší sérii se 
v samostatných dílech dostane také 
na Heřmanov, Dolní a Horní Bory, 

Cyrilov a Dobrou Vodu, ve sdru-
žených částech pak na Rousmě-
rov, Laštovičky, Suky, Bobrovou 
a Bobrůvku, Radenice, Sklené nad 
Oslavou, Řečici (neboli tak řečené 
„Mexiko“), Bohdalec, Hostákov, 
Níhov a okolí Velké Bíteše + na té-
mata „Křemeny“ a „Hora Květnice 
u Tišnova“. Dosud vyšlo: Dřínová 
u Předklášteří I a II, Borač, Smr-
ček, Nedvědice I a II, „Vápence“, 
Rožná I – IV, Staré Ransko I a II, 
Velké Tresné I a II, Bochovice 
a ametysty.                       -red/vp-

Ad: Malý seriál lokální mineralogie

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

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

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

Žádné poplatky

OSVČ, PRACUJÍCÍ,

DŮCHODCE

Nejprůchodnější úvěr na trhu
Možnost kdykoliv splatit 

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

Půjčky do 75 let

Tel. 775 390 026

Kancelář: 724 548 860

Bítešská realitní kancelář

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

Nabídněte!
Pro prodávající veškeré služby zdarma!

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

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., 

Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme pro posílení a rozšíření 

svého pracovního týmu spolupracovníky na pozici:

skladník v nepřetržitém provozu

Požadavky:

• výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita výhodou
• znalost práce s PC 
• komunikační schopnosti 
• časová flexibilita a schopnost týmové spolupráce
• oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
• praxe v plastikářském oboru vítána
• praxe skladníka vítána
• znalost systému ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949 výhodou
• znalost systému FIFO výhodou

Hlavní pracovní náplň:

• zásobování operátorů materiálem
• řízení činností ve skladu
• vedení skladové evidence
• práce na 12 hodinové směny 

pracovník ve výrobě

Požadavky:

• zodpovědnost
• manuelní zručnost
• schopnost provádět záznamy
• praxe ve výrobní firmě výhodou
• vyučení v technickém oboru výhodou

Hlavní pracovní náplň:

• práce v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny) 
• obsluha vstřikovacích lisů
• provádění montáží
• provádění záznamů

U obou pozic nabízíme:

• dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti pracovníka
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc
• 1 týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování 
• možnost dalšího vzdělávání a růstu 
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou 
strukturovaným životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o.
Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

INTENZIVNÍ VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Kurz prázdninové intenzivní výuky anglického a německého jazyka

pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.

V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 15. 06. 2008

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

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

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

AGRO-Měřín, obchodní společnost ,s. r. o.
Zarybník 516, 594 42 Měřín přijme pracovníka

na pozici klasifi kátora
pro závod masné výroby.

Předpokládaný nástup ihned.
Požadavky: SŠ ukončené maturitní zkouš-
kou, praxe min. 1 rok v jakémkoli potravi-

nářském provozu výhodou

Kontaktní osoba: Josef Vopálenský, tel. 566 501 239, 602 757 217
Nabídky lze směřovat také na adresu společnosti nebo masna@agro-merin.cz

na pozici kotelníka
pro závod masné výroby.

Předpokládaný nástup ihned.

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

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

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

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

V bance vám
NEPUJČILI?

Volejte 608 034 567.

Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
přijme 

pracovníka na pozici

strojní údržbář.
Nástup možný ihned,

nebo po dohodě.

Kontakt: 566 501 611 
nebo 602 560 446, 

p. Pospíšil

Zveme Vás do naší firmy, ve které jsme rozšířili prodej největšího sortimentu oděvů
od české firmy BANNER nejen pro myslivce,rybáře,turistiku , ale i pro volný čas.

OTEVÍRACÍ DOBA: Po – Pá 7.00 – 17.00 hod

PŘIJĎTE SI VYBRAT !

(7km za Třebíči směr V.Meziříčí), Tel. 568 823 914, e-mail: husova@agrotrnava.cz, www.agrotrnava.cz

Nesplňujete požadovaný příjem?
U nás mohou být spolužadatelé o hypotéku 

např. i rodiče a stále budete mít úvěr až na 40 let!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

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

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

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

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

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

www.hubnete.cz/power
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

ve V. Meziříčí a okolí.
Platba hotově. 

Tel. 731 508 270.

Hotel Jelínkova vila
přijme

pomocnou sílu 
do kuchyně

jedná se o práci na hlavní 
pracovní poměr, směnný 

provoz

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

Hledáme správce

tenisových kurtů (důchodce)
do nově otevřeného

areálu Zdraví Velké Meziříčí.
Tel.: 724 759 955.

Tel.: 604 133 836.

Hledáme aktivní
úvěrové poradce a manažery
pro spolupráci se společností 

PROFI CREDIT.

Tel.: 777 034 567, p. Svobodová.

nabízí
prodejna Česká zahrada,

Velké Meziříčí, Třebíčská 
ulice (areál Silvaco), 
tel.: 721 288 594.

Navštivte 
také naši provozovnu 

ve Velkoškolce Budišov, 
tel.: 568 875 600.

Přijmeme 
pracovnici se zaměřením
na maloobchodní prodej.
Požadujeme: práce na PC, fl exi-

bilitu, komunikativnost, 
spolehlivost.

Nabízíme: práci v mladém 
kolektivu, stabilní zaměstnání, 

dobré platební podmínky. 
Stručný životopis posílejte 
na: Sanimat s. r. o., Karlov 2091, 
V. Meziříčí, m.chalupova@sani-

mat.cz, tel.: 737 288 630.

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Nabízíme k pronájmu pro-
story vhodné pro ubytování 
(vhodné např. pro studenty).

Bližší informace na tel. 
566 522 853, 739 066 090.

Prodám
■ Prase, krmeno bez směsí, cena 
30 Kč/kg. Kříženec plemene Land-
rase. Tel.: 566 543 148.
■ Počítač: procesor – Athlon SP 
1600+, paměť – 512 MB, pevný disk 
– 40 GB HDD, grafi ka – GeForce4 
Titanium, vypalovačka CD-RW, 19 
palcový CRT monitor, klávesnice, 
myš. Cena dohodou. Tel. 608 263 061.
■ Pánské kolo Favorit a pánské 
kolo Eska. Dále el. sporák se čtyř-
mi plotýnkami a el. troubou. Cena 
dohodou. Tel.: 566 521 397 po 18. h. 
■ Daewoo Matiz , červený, r. 
v. 2001, koupen v ČR, 1 majitel, 
nebourané, servisní knížka, najeto 
120 tis., automatické rozsvěcování 
světel, uzamykání pedálů, rádio, 
dálniční známka, 4 zimní kola, cena 
70.000 Kč. Tel.: 608 165 070.
■ Křidlici dvoufalcovou, starší. 
Levně. Tel.: 608 980 834.
■ Kolo dětské a dámské, nádrž na 
ČZ 150, náhradní díly na Škodu 
120 L a Avii, klínové řemeny na 
kombajn SK – 4, plastovou nádrž 
na 1 000 l, brambory konzumní 
a krmné. Tel.: 608 881 205.
■ Pálenou krytinu v dobrém sta-
vu, asi 1.200 ks. Tel.: 777 610 990.
■ VW Passat 1,9 TD, r. v. 94, 
perfektní stav, nové brzdy, fi ltry, 
rozvody, žhavící svíčky, modrý 
interiér. Cena 42.000 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 777 610 990. 
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, nové z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, zdobené, 
s dokladem a zárukou. PC 9 a 22 
tis. Kč, nyní 4.800 a 9.800 Kč. 
Dopravu zajistím zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Krosovou motorku – Dirt Bike 
125 cm3, 4 kvalt – 6 kW; kompletní 
hlavy na Liaz – turbo; stojanovou 
vrtačku; vstřikovací čerpadlo na 
Liaz; myčku nádobí. Cena dle 
dohody. Tel.: 739 902 188.
■ Kuchyňský sporák na pevná pa-
liva typ Fiko 80 s pravým bočním 
vývodem do komína. Prodám Jawa 
50 pionýr. STK 8/2008. Cena doho-
dou. Tel.: 566 524 910, večer.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Pračku Romo, starší, náplň 
5 kg prádla. Cena 3.000 Kč, doho-
da. Dvojrychlostní Babetu modré 
barvy, cena 5.500 Kč, dále Jawa 
„pařez“ v originálním stavu bez TP 
+ náhardní motor, cena 3.500 Kč. 
Nová dřevěná okna 128×100 cm, 
4 ks. Tel.: 776 634 525.
■ Mrazák, 120 l. Cena dohodou. 
Tel.: 774 182 156.
■ Elektromotory a další díly pro 
elektrikáře, nářadí na zahradu 
a další věci, žebříky, sáňky, ze dvou 
sklepů. Adresa: p. Šťastná, Kolmá 
1269, Velké Meziříčí. 
■ Peugeot 405 1.8 TD, r. v. 89, taž-
né zařízení, centrál, stř. okno, rádio, 
střešní nosič, na lit. kolech, pneu Fi-
restone, přední nové – cena 8.000 
Kč. Nepojízdný, něco s motorem – + 
4× zimní pneu na ocelových discích. 
Cena 500 Kč/ks. Tel.: 732 277 101.
■ El. motor vhodný na cirkulár-
ku, výkon 2,2 kW, ot. 1 440, cena 
2.000 Kč. Tel.: 732 277 101.
■ Škodu 105L, STK 6/2009, cena 
3.000 Kč. Tel.: 606 400 277.
■ Starší mrazák Bosch, ve ve-
lice pěkném stavu. Objem 120 l. 
Ener. třída A. Plně funkční. Cena 
2.000 Kč. Dále dětskou autose-
dačku 0–13 kg, jako nová. Třikrát 
použitá. Pořiz. cena 2.500 Kč, nyní 
1.200 Kč. Tel.: 605 161 416.
■ Plastové okno 150×150 cm 
z vnější st rany hnědé, včetně 
vnitřních žaluzií. Cena 5.500 Kč. 
Tel.: 723 553 289.
■ Motocykl MZ 150, barva čer-
vená, r. v. 1990, najeto 21 000 km, 
cena 18.000 Kč. Výborný stav. Tel.: 
603 993 027.
■ Kočárek , zn. Knorr. Modro-
-modrý, čtyřkombinace. Málo 
používaný. Tel.: 777 768 058.
■ Střešní tašku Tondach 12 En-
goba, nová 300 ks, také hřebenáč, 

krajovka, větračka. Cena dohodou 
(levně). Tel.: 736 244 538.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Červený sportovní kočárek zn. 
Jersey. Málo používaný, snadno 
skladatelný. Původní cena 3.000 Kč, 
nyní 1.500 Kč. Tel.: 776 885 314.
Koupím 
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
větší. Tel.: 603 713 892.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.
■ 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, 
zelené a modré, dále koupím va-
ťáky, maskáče, letecké boty, kom-
binézy, 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, dě-
kuji. Vladimír 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.
Nemovitosti

■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí, nabídněte. Tel.: 777 026 699.
■ Koupím rodinný dům ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 2+kk nebo vymě-
ním byt 3+1kk za 2+1kk ve VM. 
Tel.: 731 074 097.
■ Koupím RD i levnější na opravy 
nebo ihned k bydlení, příp. stavební 
pozemek, cenu respektuji, bez RK. 
Tel.: 728 140 655.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím byt 2+1, 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
Pronájem
■ Pronajmu 1+kk v rod. domku, 
20 m2, zařízený. Tel.: 603 726 466 
po 12 hodině.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy. Tel.: 777 587 965.
■ Pronajmu byt 3+1 v centru VM. 
Jen vážní zájemci. Tel. na vyžádání 
v redakci. 
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 776 190 000.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km od 
Velké Bíteše. Tel.: 737 825 888.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Základní škola Oslavická 
ve Velkém Meziříčí přijme

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

Pracuje se denně
od 6 do 12 hodin. 

Kontakt:
vedoucí školní jídelny

p. Šoukalová,
tel. 566 523 473.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

Nová rocková kapela
Před více než dvěma lety vznikla nedaleko Velké Bíteše, konkrétně ve 

Březí, mladá nadějná rocková kapela. Pětice kluků si dala název REVEL. 
Možná ji už znáte a pokud ne, nyní se o ní něco málo dozvíte. Představím 
vám ji v rozhovoru s jejím zakladatelem, managerem, zpěvákem a kyta-
ristou v jedné osobě – Honzou Bělochem.
Takže tohle bude otázka přímo pro Tebe – kdy a jak kapela vznikla?

Bylo to 21. ledna 2006. Jednoho člena kapely – konkrétně kytaristu Petra 
– jsem poznal na střední, bubeníka Vítka znám už od 8. třídy. Chvíli jsem 
je oba přemlouval, a pak jsme se prostě dali dohromady. Nakonec se k nám 
přidal zpěvák Vojta a baskytarista Richard. No a kapela byla hotová.
Kdo vymyslel název Revel?

Náš bubeník. Měli jsme mít první akci a chyběl nám název. Tak jsem 
zavolal Vítkovi. Ten otevřel slovník a ukázal na první slovo, který viděl 
– revel – a tak se tedy jmenujeme. (Dneska se mu ten název už nelíbí ☺; 
mě a ostatním jo)
Jako kapela se hlásíte ke Březí, je to tak?

Ano. Ve Březí nám totiž jako jediní nabídli místo na zařízení zkušebny, 
bývalou hasičku. Což je pro začínající kapelu důležité.
Nejčastěji tedy hrajete tam?

Hrajeme všude – ve Březí, Níhově, Rozseči a na mnoha dalších místech.
Už jsme trošku nastínili, že je vás pět. Řekni nám něco bližšího.

Takže začneme u zpěváka – jmenuje se Vojta Štěpánek, je mu 25, zpívá 
od gymplu. Přítelkyni nemá, protože zpěvák je vždy nezadaný. Dál je 
tady kytarista Petr Valášek. Tomu je 19, hraní se věnuje zhruba osm let 
a stejně jako Vojta je nezadaný. Na bicí hraje Vítek Štourač. I když budí 
dojem nejstaršího z kapely, je mu teprve 18. Bicím se věnuje sedm let. 
Pak je tu baskytarista Richard Svoboda, kterému je 19. Když nehraje 
na kytaru, dělá řidiče nadměrných nákladů. No a pak jsem tu já. Mě je 
taky 19 a v kapele hraju na kytaru a zpívám. Tomu se věnuju sedm let. 
Největším koníčkem nás všech je samozřejmě Revel.
Je nějaký cíl, kterého byste chtěli společně dosáhnout?

Určitě. Chceme, aby na nás chodilo stále víc lidí, abychom mohli hrát 
na co nejvíce poutích…
Máte nějakou svoji vlastní píseň?

Máme jen jednu. Myslím, že nejsme natolik dobří, abychom mohli 
skládat dobré vlastní písničky. Takže se prozatím snažíme na zábavách 
hrát co nejlíp písně převzaté.
Teď mi popravdě řekni – jsi spokojný s kapelou?

Já? Nikdy. (smích) Člověk nikdy nemůže být úplně spokojený, vždycky 
je co zlepšovat.
Ještě poslední otázka – jaký byl váš největší úspěch a neúspěch?

Největším úspěchem pro nás bylo, když jsme hráli s kapelou Alkehol 
a Vojta, náš zpěvák, si zazpíval s Ewou Farnou. Taky nás čeká vystoupení 
na oslavě 20 let kapely Morava a také pouť v Níhově. Tam už hrajeme 
třetím rokem.

A neúspěch? Asi ze začátku, kdy jsme nehráli moc dobře. Lidi to 
nepřesvědčilo. Naštěstí se to ale pořád zlepšuje. Osobně si myslím, že 
největší úspěch i neúspěch nás teprve čeká.

Děkuji za rozhovor Honzo. Do budoucna přeji kapele hodně úspěchů 
a splnění všech cílů a snů, které si stanovíte.

Pokud se chcete o kapele Revel dozvědět víc, nebo si je třeba pozvat 
na nějakou akci, navštivte jejich stránky www.revel-rock.cz. Najdete tam 
různé zajímavosti, fotky a vše co ke správným stránkám patří. Samozřej-
mostí jsou také kontakty. Pokud je chcete vidět naživo, přijďte 6. června 
do Březí na zábavu (nejen) pro maturanty. Pokud u vstupu předložíte 
kopii maturitního vysvědčení, máte vstup zdarma. Takže nashledanou 
na další akci s touto skvělou rockovou kapelou!          Mirka Ondroušková

Ve Velkém Meziříčí se konala odborná 
mezioborová konference

(Pokračování ze str. 3.)  Ošetřo-
vatelský proces, ošetřovatelské mo-
dely, Základní pojmy managementu 
ve zdravotnictví – pohled NLZP 
a Možná iatrogenní poškození pa-
cienta během zásahu posádky RZP 
– prevence. V této části se záchra-
náři zabývali např. jakou osobností 
by měla být sestra, v čem jsou důle-
žité profesní organizace pro sestry, 
proč jsou důležité potřeby člověka 
pro kvalitní práci sester. Důležitou 
záležitostí jsou v neposlední řadě 
i tzv. ošetřovatelské diagnózy 
v práci sester. Tyto diagnózy jsou 
dnes důležitou součástí celého ošet-
řovatelského procesu, v jehož centru 
dění stojí právě pacient (vycházejí 
z potřeb nemocného člověka). 
Ošetřovatelské diagnózy musí být 
stanoveny tak, aby dopomohly k co 
nejrychlejšímu i nejkonfortnějšímu 
uzdravení pacienta. V rámci celkové 
péči o pacienta tak stojí vedle sebe 
dva typy diagnóz, a to již zmíněná, 
ošetřovatelská diagnóza (používají 
ji ve své ošetřovatelské péči sestry) 
a pro laiky více známé lékařské dia-
gnózy – jde o stanovení konkrétního 
onemocnění – používají ji lékaři.

V další přednášce ZZS KV byl 
shrnut význam dnes už běžně uží-
vaných slov i ve zdravotnictví jako 
je kvalita péče, manager, certifi ka-
ce, akreditace…

Za Nemocnici svaté Zdislavy, a. s. 
(dále NsZ Mostiště) přednesly kole-
gyně velmi zajímavé přednášky tý-
kající se jednak představení činností 
na každém oddělení této nemocnice, 
a jednak i ošetřovatelské péče vá-
zané ke konkrétnímu onemocnění 
léčícího se na tom daném oddělení. 
Představily se nám tak svou prezen-
tací zástupkyně interních oddělení 
(a to JIP i standardního oddělení), 

(Pokračování ze str. 3.) Ve městě dále pracují i klubové radiostanice 
OK2 RAB – ved. operátor Janák Jan – a OK2 RMS – ved. operátor 
ing. Stupka Milan. Výhodou těchto stanic je, že zde mohou pracovat 
i začínající zájemci pod dohledem; a dále v závodech více operátorů 
pod jednou značkou.

Radioamatéři jsou nenápadná skupina lidí s tímto koníčkem, uzavřená 
ve vymezeném koutku bytu, ti šťastnější v malé místnosti. Existuje však 
období, kdy své koutky opouštějí a utíkají na kopečky závodit. V takových 
případech se s nimi mohou setkat pěší milovníci přírody či cyklisté na 
okolních kopcích jako je – Fajtův, Ambrožný, Svatá hora, Cyrilov, Havlína, 
Dědkova hora, Rosička a také Křovina.

Pokud se s nimi setkáte, jak se snaží za 24 hodin navázat co nejvíce 
spojení, a také nejvzdálenější, potom se určitě zdržíte a dozvíte se nějakou 
zajímavost z tohoto oboru. 

Jeden ze zajímavých závodů se koná 5.–6. července od 16. hodiny 
našeho času – udělejte si výlet! Příbuzní tohoto oboru jsou tzv. „CBíčkáří“, 
kteří používají jenom jedno pásmo a neskládají zkoušky. Využití tohoto 
koníčka lze uplatnit například při živelních pohromách, kdy radioama-
téři dokáží využít své zkušenosti na různých pásmech a udržet spojení. 
A ještě maličkost, tento koníček není nejlevnější. Na závěr ještě podě-
kování starostovi a Radě města za přístup při využití tohoto nápadu ke 
společné propagaci oslav našeho města. Kontakt na informace o činnosti 
v redakci.                                                                                         -USG- 

Propagují město po vlnách

ortopedického oddělení, chirurgic-
kých oddělení (JIP a standardního 
oddělení) a oddělení LDN (léčebna 
pro dlouhodobě nemocné). Zajíma-
vé byly přednášky, které doplňovaly 
předcházející blok ZZS KV – Pre-
vence pochybení (jde o prevenci 
možného pochybení v ošetřova-
telské práci) a Syndrom vyhoření. 
Poslední jmenovaná přednáška byla 
zaměřená na namáhavou a ne zrovna 
lehkou práci sester. Šlo o shrnutí rad 
a doporučení, jak předcházet právě 
onomu syndromu vyhoření, jenž je 
popisovaný u všech „pomáhajících“ 
profesí. Zajímavou byla též přednáš-
ka se zaměřením na práci a asistenci 
sestry u robotnického systému Da 
Vinci, který používá NsZ Mostiš-
tě k miniinvazivním operačním 
zákrokům.

A co ř íci závěrem? Na této 
odborné mezioborové konferenci 
se sešli kolegové a kolegyně ze 
všech zdravotnických organizací 
tohoto regionu. Tuto skutečnost 
považuji jako velmi dobrý začátek 
další eventuální spolupráce právě 
v těchto vzdělávacích aktivitách 
pro naše obory. Za obě pořádající 
organizace chci poděkovat zejmé-
na všem přednášejícím kolegyním 
a kolegům za práci, kterou si dali 
s vypracováním daných témat 
a hlavně za jejich ochotu zapojit se 
do těchto aktivit, reprezentujících 
naši profesi (sestry, záchranáři) 
mající významnou roli v péči 
o „našeho“ pacienta, klienta.

Poděkování patří též DDM Vel-
ké Meziříčí za zapůjčení projektoru 
a vlastní projekci, HZS Velké Mezi-
říčí za zapůjčení sálu a za zajištění 
občerstvení Bufetu NsZ Mostiště. 

Bc. Michaela Kubišová 
Foto na str. 3: Iva Horká

Stanoviště Ambrožný – srpen 1999.                            Foto: Milan Stupka



Lyžařský pohár Vysočiny zná vítěze
Slavnostní vyhlášení V. ročníku Lyžařského poháru Vysočiny (LPV) 

2007/2008 proběhlo v koncertním sále Jupiter clubu minulou sobotu 
odpoledne. Pořádal ho zdejší Ski klub, kterého k tomuto příjemnému 
úkolu pověřila Krajská rada lyžařů. Za přítomnosti hejtmana kraje Miloše 
Vystrčila, radního kraje Ivo Rohovského, místostarosty našeho města 
Josefa Komínka, předsedy krajského SLČR Zdeňka Gabriela, vicepre-
zidenta SLČR Petra Housera, reprezentanta ČR v alpských disciplínách 
Ondřeje Banka, reprezentanta ČR ve skicrossu Zdeňka Šafáře a dalších 
významných osobností, byli oceněni závodníci, kteří obsadili první až 
šesté místo v každé kategorii a dále dvojice v kategorii Family. Nejpočet-
něji byli zastoupeni místní lyžaři ze Ski klubu, ale pro poháry, diplomy 
a ostatní ceny si přijeli i ti z daleka. Zejména mladí lyžaři pak uvítali, že 
mezi ně přišel náš nejlepší sjezdař Ondřej Bank. Po besedě, kterou uváděl 
předseda Ski klubu VM Jiří Novotný, přítomní využili autogramiády s O. 
Bankem a na památku se také nechávali hojně fotit. 

Ze Ski klubu Velké Meziříčí byli v LPV vyhodnoceni tito lyžaři 
(vybráno do 6. místa): Zmrhalová Tereza, Neumanová Kateřina a Tereza, 
Vrábelová Žaneta, Hana, Kristýna a Vrábel Miloš, Vodák Daniel, Úlovec 
Jan a Veronika, Vošmerová Denisa, Jelínek Petr, Holub Jakub, Novotná 
Karolína a Jiří, Bartuňková Barbora, Čamková Kateřina, Dobrovolná Pav-
lína, Doležal Ivo a v kategorii Family Tereza a Stanislav Neumanovi.
Nejlepší lyžaři Ski klubu Velké Meziříčí, oceněni hejtmanem kraje
Jitka Šitková – vítězka Českého poháru ve skicrossu, účastnice evropského 
a světového poháru ve skicrossu,
Karolína Bednářová – mistryně republiky ve slalomu ml. žákyň, repre-
zentantka na ZOH mládeže,
Kateřina Čamková – vítězka LPV (Lyžařský pohár Vysočiny) v kate-
gorii st. žákyně, reprezentantka kraje na ZOH mládeže a mistrovství 
republiky,
Karolína Novotná – vítězka LPV ml. žákyně, reprezentantka kraje na 
ZOH a mistrovství republiky,
Veronika Čamková – 3. místo ve slalomu na mistrovství republiky, re-
prezentantka kraje na ZOH,
Jiří Novotný – vítěz LPV ml. žáci, reprezentant kraje na ZOH a mistrov-
ství republiky,
Tereza Neumanová – vítězka LPV v předžactvu.

Zpracovala: Iva Horká
Poděkování

Ski klub děkuje panu Petru Zezulovi za pomoc při organizaci závodů 
a vyhodnocení Lyžařského poháru Vysočiny.                                   -jip-

Současný nejlepší sjezdař ČR Ondra Bank se během autogramiády po-
depsal na přání jedné z nejlepších lyžařek Velkého Meziříčí Jitce Šitkové 
přímo na tělo.                                                                   Foto: Iva Horká

Nejlepší lyžaři Ski klubu Velké Meziříčí, kteří převzali ocenění od hejtma-
na kraje M. Vystrčila (vlevo) a O. Banka (druhý zleva) – J. Šitková, K. 
Bednářová, K. Čamková, K. Novotná, V. Čamková, J. Novotný a T. Neu-
manová.                                                                            Foto: Iva Horká

Ocenění v kategorii Family – vpravo Tereza a Stanislav Neumanovi ze Ski 
klubu VM.                                                                         Foto: Iva Horká

(Více fotografi í si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko v sekci Fotogalerie.)
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FOTBAL BORY

ŠACHY

FOTBAL – MLÁDEŽ

HANDICAP SPORT CLUB

Slovan Havlíčkův Brod – FC VM 
st. dorost 0:2 (0:1)
Branky: Večeřa, Budzinský. Roz-
hodčí: Beneš, Šetřivý ml., Stehlík. 
Ž. k.: Dufek, Kratochvíl, Dočkal, 
Vyskočil. Sestava: Hrazdíra Mar-
tin – Večeřa Zdeněk (62. Dvořák 
Zbyněk), Dočkal Aleš (54. Soutor 
Pavel), Matějek Petr, Vyskočil Ro-
man, Dvořák Tomáš, Budzinský 
Adam, Dufek Jaroslav (45. Horký 
Jiří) – Kratochvíl Vít (75. Večeřa 
Jakub), Kučera Petr
Jenom vítězství nám dávalo další 
šanci v boji o udržení v divizi. 
S tímto faktem nastupovali naši 
dorostenci do utkání, což se proje-
vilo na jeho začátku. Musím podo-
tknout další důležitý fakt a to hřiště, 
na kterém se hrálo. Trávník byl tak 
poničený, že kombinační hra byla 
přímo vyloučená. První poločas 
jsme nezačali dobře. Soupeř měl 
od počátku mírnou územní pře-
vahu. V 6. min gólman domácích 
vykopl rychle míč na hlavu jejich 
útočníka, ten ho prodloužil bez dí-
vání dopředu a byl z toho brejk na 
naši branku, kterou domácí těsně 
přestřelili. Ve 12. min přišla naše 
první gólová šance, kdy Budzinský 
zahrával rohový kop, který prošel 
křížem velkého vápna. Tam se nej-
lépe zorientoval Večeřa a bylo 0:1. 
Do konce poločasu se hra přelévala 
ze strany na stranu. Za náš tým nej-
více bojoval a kluky hecoval motor 
týmu Dvořák. Jeho zásluhou byly 
zachyceny všechny nákopy soupe-
ře, bojoval a nediskutoval, jako jeho 
někteří spoluhráči. Druhý poločas 
začal opět aktivněji soupeř. V 54. 
min se zranil náš kapitán Dočkal 
(výron), když šlápl do jedné z tisíce 
děr na hřišti. Pásku převzal Dvořák, 
který neustával ve svém heroickém 
tempu a výborném výkonu. V 68. 
min přišla naše druhá gólová šan-
ce, kdy Dvořák odebral na středu 
hřiště soupeři, poslal pas do křídla 
na Kratochvíla, ten si míč potáhl 
a odcentroval před branku, kde se 
nejlépe zorientoval Adam Budzin-
ský a doklepl do prázdné branky na 
0:2. Zápas jsme dotáhli do vítěz-
ného konce, ale soupeř byl velmi 
kvalitní a hlavně zvyklý na domácí 
brambořiště. Velkou pochvalu za-
slouží všichni a obzvláště Dvořák 
a Vyskočil, kteří svým výkonem 
podpořili celý tým.              -sme-
Slovan Havlíčkův Brod – FC VM 
ml. dorost 1:2 (1:1)
Rozhodčí: Petřivý – Beneš, Stehlík. 
Č. k. Hermann. Branky: Sůva – Ví-
tek, Kozuň. Sestava hostí: Simandl 
– Partl, Kubec, Mucha, Horký M. 
– Stávek (58. Kuřátko) – Vítek, 
Smejkal, Kozuň – Liška (71. Pospí-
šil), Večeřa J. (31. Kaminaras). 
V dalším derby nás přivítal strašný 
terén a velmi dobrý soupeř. Od 
začátku na nás domácí vlétli a už 
v první minutě Simandl hasil ná-
jezd dvou útočníků, ale bravurně 
si s nimi poradil. Pak se naši po 
spršce z lavičky probrali a začali 
hrát. Domácí nám předvedli skvě-
lou nátlakovou hru a jejich každý 
dohraný souboj nás začínal citelně 
bolet a nedovoloval nám naši kom-
binační hru. V podstatě se fotbal 
omezil na hru okolo půlicí čáry. 
V 38. min. domácí zahrávali roh na 
přední tyč a míč se nám nedařilo 
odkopnout a jen jsme nastřelovali 
do útočících hráčů, až ten poslední 
nám ho propasíroval do branky. Na-
štěstí kluci zabrali a v 41. min. jsme 
kopali druhý roh v řadě a Kubec na-
šel Vítka, ten nezaváhal a šlo se do 
kabin za stavu 1:1. Ve druhé půlce 
se bohužel hra vymkla hlavnímu 
sudímu, který přestal zvládat hráče 
na place a domácí začali dost bru-
tálně faulovat. Hosté nic neopláceli 
a pomalu začali držet otěže utkání 
ve svých rukou. Konečně jsme si 
osahali pořádně terén a začala se 
nám dařit kombinace. Kaminaras 
výborně vyplnil střed hřiště, kde 
nic nedovolil a zbytek celé zálohy 
začal pěkně domácím zatápět. Celá 
obrana i s Tomášem Stávkem, přes 

kterého nikdo neprošel, držela do-
mácí daleko od branky. V 64. min. 
se podařilo odvrátit nákop domácích 
a J. Kubec z první vrátil za půlku 
na Kozuně. Ten vletěl do vápna, 
položil si gólmana a do prázdné 
brány skóroval. To domácí dorazilo 
a nejdřív zlikvidovali Kubce a ná-
sledně Smejkala, který pak dokonce 
dostal pěstí do obličeje. Domácí od 
69. min. dohrávali v desíti. To jim 
nestačilo, tak si ještě vyšlápli na 
Kozuně a následně dvakrát i na Si-
mandla. Naši borci opět svůj zápas 
zvládli na jedničku a dali tak nej-
lepší dárek svému kouči k naroze-
ninám. Naše oslavy po závěrečném 
hvizdu na place nezvládli domácí 
diváci a snažili se ještě vyprovoko-
vat šarvátku při odchodu do kabin, 
ale kluci si s tímto poradili jako 
praví profesionálové. Dík.    -kub-
FC Žďas Žďár n. S. – FC VM st. 
žáci A 0:2 (0:1)
Branky: Bárta, Pokorný. Sestava 
hostí: Řeháček – Pazderka, Štefka, 
Rosický, Hladík – Chytka (62. Drá-
pela), Pokorný, Krejčí, Bárta (45. 
Procházka J.) – Polanský, Komínek 
(67. Ráček). Rozhodčí: Straka
Do utkání na půdě tradičního rivala 
nastoupila sestava vesměs z hráčů 
ročníku 1994 a 1995. Průběh zápasu 
ukázal, jak nesmírně silný takový 
tým může být. Jasně jsme předčili 
domácí „hvězdičky“. Vynikajícím 
způsobem fungovala stoperská 
dvojice Štefka – Rosický, krajním 
obráncům se pak vedlo jen o málo 
hůře. Naše hra snad skřípala jen ve 
středu hřiště. První gejzír radosti na 
hostující hlavičce odpálil gól Bárty. 
Po přestávce pak Pokorný zvýšil po 
brejkové akci naše vedení na rozdíl 
dvou branek. Naše mužstvo zvládlo 
závěr zápasu skvěle, což se nedá říct 
o domácích, kterým „tekly nervy“ 
což dokumentoval Filippi, který 
při odchodu ze hřiště udeřil pěstí 
našeho nejlepšího hráče. Po sérii 
neúspěchů přišlo „zmrtvýchvstá-
ní“ právě včas a náš omlazený ce-
lek zaslouží za předvedený výkon 
hlubokou poklonu.                 -md-
FC Žďas Žďár n. S. – FC VM ml. 
žáci A 0:1 (0:0)
Branka: 45. Ráček. Sestava hostí: 
Sysel – Pospíšil, Novotný, Pažou-
rek, Špaček – Vokurka, Drápela, 
Ráček, Benda L., – Procházka V., 
Liška R. Střídal: Benda M. Roz-
hodčí: Straka
První poločas byl ve znamení 
velké spousty osobních soubojů ve 
středu hřiště a diváci mohli vidět 
po jedné gólové šanci na každé 
straně. Tu první si po čtvrthodině 
hry vytvořili hosté, když Procházka 
těsně minul bránu. Ke konci poloča-
su pak po zaváhání obrany podržel 
hostující tým výborným zákrokem 
brankář Sysel. Rozuzlení celého 
zápasu přišlo ve 45. minutě, kdy se 
Ráček dostal k odvrácenému rohu 
a jeho tečovaná střela skončila 
v bráně. Pochvalu za předvedený 
výkon zaslouží celé mužstvo. 
FC VM ml. žáci B – FC Náměšť 
n. Osl. 0:4 (0:3)
Branky hostí: Křivánek 2, Jonák, 
Freisner. Sestava domácích: Smej-
kal – Dvořák, Kaminaras F., Jůda 
– Benda M., Benda L., Chalupa, 
Procházka V. – Šmíd, Singer. Roz-
hodčí: Kliner
Velkomeziříčští fotbalisté v tomto 
utkání nedokázali proměnit své šan-
ce, naopak soupeř jejich zaváhání 
nemilosrdně trestal.             -kre-
FC VM st. žáci B – FC Náměšť n. 
Osl. 1:1 (3:1)
Sestava – Nedoma, Rosický, Fikr 
(40. Procházka), Jurda, Vidlák M., 
Prokop, Stupka, Roháček (52. Vid-
lák J.), Polanský, Maloušek, Bam-
bula (36. Hladík). Střelci: Hladík 
– Krčál. Rozhodčí – Kliner
Velmi slabý výkon domácích a je-
diná střela na jejich branku zajistila 
hostím důležitý bodový zisk v boji 
o záchranu v soutěži. K potřebné 
výhře nad posledním týmem 
tabulky nepomohlo ani 6 hráčů 
povolaných z A týmu.             -vid- 

HASIČI

V sobotu 24. května se konalo jar-
ní kolo hry Plamen. Již podruhé se 
uskutečnilo ve Žďáře nad Sázavou 
na rychlobruslařském oválu. Sešlo 
se na 40 družstev mladých hasičů. 
Hasiči do 15 let soutěžili ve třech 
disciplínách – útoku České repub-
liky, útoku CTIF a štafetě na 400 
metrů s překážkami CTIF.
Mezi družstvy do 11 let zvítězilo 
družstvo z Laviček, které nenašlo 
konkurenci ani v jedné z celkem 
6 disciplín. Na druhém místě se 
umístili hasiči z Dobré Vody, 
následovaly Lhotky, Nové Vese-
lí, Vídeň, Ruda, Velké Meziříčí 
A a další družstva z celého okresu. 
Celkově se letošního ročníku v ka-
tegorii mladších žáků zúčastnilo 
20 družstev, z nichž jedno z vě-
kově nejmladších bylo družstvo 
roudských hasičů, kde závodilo 5 
prvňáčků. Zajímavější souboj se 
však odehrál mezi staršími žáky, 
kde se o dvě postupová místa po-
prala čtyři družstva. Tři z nich se 
po podzimním kole dělila o první 
místo. Mělo se rozhodnout mezi 
družstvy z Laviček, Rudy, Lhotek 
a Velkého Meziříčí. V průběhu 
dne družstvo z Laviček získalo 
náskok. Ještě ve chvíli nástupu 
všechna družstva věřila, že právě 
ona postupují na krajské kolo. První 
místo bylo jasné – Lavičky. Druhé 
místo nakonec obsadilo družstvo 
Rudy. Na třetím místě se umístilo 
Velké Meziříčí A. Na nešťastné 
bramborové pozici zůstaly Lhotky. 
S velkým rozdílem získaných bodů 
se na páté pozici umístila Dobrá 
Voda. Stejně jako v loňském roce 
tak budou náš okres reprezentovat 

hasiči z Rudy a Laviček. Krajské 
kolo se uskuteční 7. 6. 2008 v Pet-
rovicích na Třebíčsku. Z výsledků 
okresního kola je znatelné, že hasi-
či z Velkomeziříčska jsou nejlepší 
v okrese.                 -jk- SDH Ruda
Mladí hasiči z Velkého Meziříčí 
postavili 3 družstva. Mladší žáci 
si vybrali smolný den. Po několika 
zaváháních se jim nepodařilo obhá-
jit loňské 2. místo, a ani nejmladším 
hasičům se nevedlo lépe. Mladší žáci 
z Velkého Meziříčí obsadili 7. a 10. 
místo. V kategorii mladší soutěžili: 
D. Brychta, O. Brychta, F. David, L. 
Hekrdla, V. Hladík, L. Hudečková, 
A. Jágrik, L. Kohoutová, M. Koneč-
ný, P. Prchal, N. Sedláková, K. Sin-
gerová, K. Smejkalová, M. Šišpela, 
J. Švihálek a M. Troščák. Vedoucí E. 
Mikišková a L. Jágriková.
Starší žáci se v posledním týdnu 
přípravy museli potýkat se ztrátou 
3 členů družstva, kteří ze zdravot-
ních důvodů skončili v nemocnici 
nebo v domácím léčení. Narychlo 
sestavené družstvo dokázalo pou-
ze korigovat průběžné 4. místo 
po podzimním kole a vybojovalo 
místo na stupních vítězů s barvou 
bronzu. Do poslední disciplíny však 
bojovali o místo druhé a postup do 
krajského kola hry Plamen. Jejich 
snahu však pokazila závada na stro-
ji při požárním útoku a opakovaný 
pokus se jim nepovedl podle jejich 
představ. Sestava družstva: V. Bar-
tečková, A. Bernatová, M. Chlub-
na, K. Jágriková, P. Kašparová, M. 
Konečná, D. Plašil, R. Švihálek a  
Ž. Žandová. Vedoucí P. Rajm, T. 
Mikišek a M. Jágrik. V nemocnici 
a doma drželi pěsti D. Večeřa, B. 
Bartuňková, M. Žanda, L. Berna-
tová a D. Marinč.   Výbor SDH VM

V úterý 13. května 2008 odjíždělo 
družstvo curlerů Handicap Sport 
Clubu Velké Meziříčí ve složení 
skip – Petr Gottlieb, Michaela 
Charvátová, Jan Coufal a Bohu-
mír Dvořák na 2. národní turnaj  
– Curling Mix Handicap, který se 
konal v hokejové hale dětí a mládeže 
v Brně na nádherně připravené ledo-
vé ploše určené pro tuto hru. Tento 
turnaj probíhal s mezinárodní účastí, 
kde mezi sebou soupeřila družstva 
z Polska, dvě družstva ze Sloven-
ska, tři družstva z pořádajícího SK 
Kociánka Brno, družstvo z Nového 
Města nad Metují a družstvo z HSC 
Velké Meziříčí. Meziříčské družstvo 
se po skvělém výkonu probojovalo 
až do finále, kde je čekal těžký 

soupeř z Nového Města nad Metují. 
Po opatrném začátku a vyrovnané 
hře nakonec skvěle hrající soupeř 
nezaváhal a družstvo z Velkého 
Meziříčí porazil. Stupně vítězů na 2. 
národním turnaji Curling Mix Han-
dicap vypadaly takto, 1. místo Nové 
Město nad Metují, 2. místo HSC 
Velké Meziříčí a na 3. místě skon-
čilo skvěle hrající družstvo  Polska. 
V podvečerních hodinách si všichni 
pogratulovali ke skvělým výkonům 
a popřáli šťastnou cestu. Naše 
družstvo curlerů čeká ještě koncem 
května poslední trénink reprezenta-
ce v Praze. Novou sezonu zahájí vel-
komeziříčští curleři koncem srpna, 
kdy zahájí curlingová hala v Praze 
Roztylech provoz.           -char-

Přebor Velkého Meziříčí v bles-
kovkách na 2× 5 minut

Šachový oddíl TJ Spartak pořádá 
v neděli 8. června turnaj v tak-
zvaných „blitzkách“. Jde o soutěž 
určenou registrovaným i neregis-
trovaným hráčům z našeho města 
a blízkého okolí, která se uskuteční 
systémem 2× každý s každým na 2× 
5 minut, s obměnou barvy kamenů 
při druhé vzájemné partii. 
Akce začíná v 9 hodin; pozdě pří-
chozí však již nebudou moci být 
do soutěže přibrání, proto je třeba 
dorazit včas – a spíše s předstihem 
(8.45 – 9.00). V zasedací místnos-

ti v budově zdravotního střediska 
u Kabla bude k dispozici také 
občerstvení, totiž káva a čaj, pro 
nejúspěšnější účastníky pak jsou 
přichystány drobné věcné ceny. 
Předběžné přihlášky a podrob-
nější informace u M. Čtveráčka, 
ing. M. Nedomy a V. Pařila. Titíž 
přijímají také závazné přihlášky 
na maximálně oblíbený meruň-
kově-vínový turnaj v Hodonicích 
u Znojma (10 míst v přepravním 
velkokapacitním autě, sobota 
21. 6.). Tato záležitost v Podyjí 
je mezi našimi šachisty nesmírně 
populární – jde vlastně o jediný 
turnaj, který v žádném případě 
nejsou ochotni vynechat!      -vp-

Přípravka: Vel. Bíteš – Bory 0:2
Naše přípravka v tomto utkání 
přímo excelovala. Neuvěřitelné 
však bylo naše lehké vítězství nad 
Žďárem 4:0.
Dorost: Pohledec – Bory 8:0 
Sněžné – Bory B 1:2 (1:0) Branky: 
Dostál, Kříž. Vyhrát ve Sněžném, 
to bývá většinou zázrak. Ale nám 
se to i tentokráte podařilo. 

Osová Bítýška A – Bory A 2:0 
(2:0) Diváků 120.
Bítýška byla velice dobrá a naši hrá-
či se na útoky úplně ztratili. Druhá 
půle byla pro nás herně ještě horší. 
Jedinou „superšlehačkou“ na dortu 
bylo závěrečné sezení v Bítýšce 
při přípitku k sobotní svatbě našeho 
Milana Špačka. Musíme mu všichni 
poblahopřát a snad se to i příště pro-
jeví, když u toho byla i jeho hezká 
nová paní z Jívoví.                 -ochr-

Horácký hokejový klub, občanské sdružení oznamuje, že termín 
konání valné hromady se posunuje z 6. 6. na 13. 6. 2008.
Místo a čas se nemění – v restauraci zimní stadion v 18 hodin.
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

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

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

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

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

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

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

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

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

malý kutil a prop-club. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

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

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

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

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

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

Nová regionální expozice 
byla otevřena na zámku

Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
27 ŠATŮ
Navždy za družičku?
Jane je mladá, chytrá, úspěšná a pracovitá žena, jejíž hlavní obsesí je po-
máhat svým kamarádkám připravovat svatby. Má jich za sebou už dvacet 
šest a dvě poslední dokonce stihla zvládnout během jediného večera. Je 
nešťastně zamilovaná do svého šéfa George, který ji má rád, ale nějak se 
mu nechce do intenzivnějšího vztahu. Jane je nesmělá, takže to vypadá, 
že jejich vřelý vztah nebude naplněn nikdy. Kevin je mladý novinář, 
který je toho času nucen psát do New York Times články o svatbách, 
i když by se raději věnoval něčemu pořádnému. Jane ho však při setkání 
na jedné ze svateb na první pohled okouzlí a Kevin se rozhodne na jejím 
příkladu konečně čtenářům dokázat, o čem že ty svatby dneska jsou. Do 
New Yorku ovšem přijede Janeina mladší sestra Tess, která se živí jako 
modelka a při prvním setkání totálně okouzlí George, a tak se Jane musí 
vyrovnat s tím, že její dvacátá sedmá svatba bude právě pro tento neče-
kaný pár. To by se snad dalo ještě překousnout, kdyby… Hlavní hrdinka 
svým naturelem připomíná Bridget Jonesovou, ale v daleko laskavějším 
a zároveň bojovnějším provedení. Lehká romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 111 minut

Úterý 10. v 18 hodin, středa 11. v 19.30 hodin
SPEED RACER
Přichází svět stvořený pro rychlost
Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo. Soutěžení 
má v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se instinkty a nezná slovo strach. 
Jeho jedinou konkurencí je zesnulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého 
si Speed udělal svůj velký idol. A právě Rexův odkaz chce Speed svým 
závoděním naplnit. Když odmítne lákavou nabídku od společnosti Royal-
ton, rozčílí jejího majitele, ale zároveň odhalí děsivé tajemství. Výsledky 
závodů jsou zmanipulovány několika zkorumpovanými magnáty, kteří 
kvůli zvýšení svých zisků drží ty nejlepší závodníky v šachu. Jestli se 
Speed nerozhodne pro vlajky Royaltonu, Royalton se postará o to, aby 
jeho Mach 5 už do žádné cílové rovinky nikdy nedojel. Jediná šance, jak 
si udržet místo ve sportu, který Speed nadevše miluje, spočívá v porážce 
Royaltonu na jeho vlastním hřišti. Spojí se proto se svým někdejším 
rivalem – tajemným Racerem X – s cílem zvítězit čestným způsobem 
v témže závodu, který stál jeho bratra život. Náročná celostátní rallye, 
kde se bojuje na život a na smrt, nenese svůj název Zkouška ohněm 
nadarmo…
Akční, sportovní, rodinný fi lm USA, český dabing. 
Vstupné: 64, 66 Kč 134 minut

Pátek 13., sobota 14. v 19.30 hodin
KARAMAZOVI
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina 
pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním festivalu 
v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského 
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy. 
V divadelním dramatu, nabitém emocemi – láskou, žárlivostí, nenávistí 
– se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Na pozadí di-
vadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru, komické příběhy 
herců a režiséra. Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, 
který projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. 
Zkouška se promění ve strhující představení, kdy herci vystupují pro je-
diného diváka. Náhle největší drama neprobíhá na jevišti, ale v hledišti… 
Režie Petr Zelenka. Drama ČR. Hrají I. Trojan, D. Novotný, I. Chmela, 
Martin Myšička, Radek Holub, M. Badinková, L. Robotová, R. Luknár, 
L. Žáčková a další. 
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ FESTIVAL 
„TRADICE A MODERNITA“

v jeho rámci Jupiter club připravil tyto fi lmy

Úterý 17. v 19.30 hodin
ANGEL
Je možné dosáhnout v životě stejné dokonalosti jako v románu? Krás-
ná a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. 
Hrdinkou je Angel Deverellová, která je od mládí posedlá psaním, a která 
ve svých příbězích zachycuje sladkobolné osudy smyšlených postav. 
Dívka sice nemá žádné ponětí o literatuře ani o životě, ale kupodivu 
uspěje a její díla se velmi dobře prodávají. Zbohatne a koupí si venkov-

ské sídlo, po němž od dětství toužila. Přijme jako osobní sekretářku 
obdivovatelku Noru a zamiluje se do jejího bratra, rozervaného malíře 
Esmého. Její láska je však nešťastná, což si žena, prožívající svůj skutečný 
život stejně jako hrdinové z jejích románů (tedy vlastně mimo realitu) 
odmítá připustit. Kromě nevšední píle projevuje i obchodního ducha, 
avšak v mezilidských vztazích je naivní a nezkušená. Vpřed ji ženou 
ctižádost a vypjatý egocentrismus. Milostné drama Francie, původní 
znění, české titulky.
Vstupné: 10 Kč 134 minut

Středa 18. v 19.30 hodin
ZLODĚJI KOL
Italský fi lm, který na pozadí příběhu nezaměstnaného dělníka podává 
realistický obraz sociálních poměrů dnešní Itálie. Hlavnímu hrdinovi 
fi lmu hrozí, že hned po nastoupení práce v novém zaměstnání, které 
těžce získal, se znovu ocitne na dlažbě, poněvadž mu kdosi ukradl jízdní 
kolo, které je pro lepiče plakátů podmínkou zaměstnání. Všechno další 
úsilí hrdiny fi lmu směřuje k tomu, aby nalezl zloděje a získal zpět své 
kolo. Když se však přesvědčí o marnosti tohoto počínání, rozhodne se 
v zoufalství stát se sám zlodějem. Je však na místě dopaden, a vděčí jen 
soucitu toho, kterého chtěl okrást, že není odevzdán policii. Ruku v ruce se 
svým osmiletým synkem, který ho všude doprovází, kráčí pak uprostřed 
davu lhostejných lidí vstříc další nejistotě v nezaměstnanosti. – Bezútěšné 
dějové vyústění tohoto příběhu, líčeného v sytých realistických barvách, 
je v plném souladu s bezútěšným postavením statisíců těch, kteří v dnešní 
Itálii živoří v bídě a nezaměstnanosti. 
Zlatý fond světové kinematografi e. Černobílý fi lm Itálie, 1942. Režie 
Vittorio De Sica. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 10 Kč 92 minut

Pátek 20. ve 21 hodin
ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
Jeden lidský život a jeden kostel uprostřed tenkého přediva mezilidských 
vztahů v roce 1987. Jeden neobyčejný farář, který se původně vyučil me-
chanikem, na vojně svářel tanky a pak se stal duchovním, řeší svůj vztah 
k režimu, Bohu, církvi a především sám k sobě. Všechno to vypadá, že 
malinkou vesničku kdesi na severu Čech čeká docela normální podzim, 
jaký tu byl léta předtím a jaký zde bude nejspíš i po mnoho let následují-
cích. To by však farář Holý nesměl začít konečně jednat.
Hrají: Bolek Polívka, Veronika Žilková, Jiří Pecha, Petr Kavan, 
Antonín Kinský, Simona Peková, Jaromíra Mílová, Soňa Valentová, Ivo 
Kubečka, Jiří Lábus. Režie Vladimír Michálek. Film ČR 1997. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 10 Kč 105 minut

Středa 25. v 19.30 hodin
ÚHEL POHLEDU
Příběh akčního thrilleru Úhel pohledu sledujeme očima osmi různých 
lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na 
prezidenta Spojených států. Thomas Barnes a Kent Taylor jsou agenty 
Tajné služby, kteří mají za úkol ochraňovat prezidenta Ashtona na klíčo-
vém summitu, týkajícího se celosvětové války proti teroru. Když je tento 
krátce po přicestování do Španělska postřelen, nastává chaos a během 
honu na atentátníka se protínají osudy různých lidí. Mezi přihlížejícími 
se nachází Howard Lewis, americký turista, který se domnívá, že střelce 
zachytil svou kamerou, na kterou celou událost nahrával pro své děti. Na 
místě činu je i americká producentka zpravodajství Rex Brooks. Tak, jak 
tito a další lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se 
odhalovat děsivé souvislosti. 
Film USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut

Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený fi lm oceněné dílo 
Luise Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými 
prvky a satirickým podtónem. Vypráví o skupince zná-
mých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům 
opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. První setkání se neuskuteční v dů-
sledku údajného omylu v datu schůzky. Hosté se přesunou do nedaleké 
restaurace, kde je od konzumace jídla odradí záhrobní rituál personálu 
za mrtvého šéfa. V okamžiku následující plánované schůzky přepadne 
hostitelský pár náhlá erotická touha. Průběh další večeře naruší příchod 
vojáků. Na oplátku za vlídné přijetí pozve velitel společnost do svého 
bytu, hosté se ale octnou na jevišti divadla, odkud jsou vypískáni divá-
ky. (Prekérní situace se ale odehrává pouze ve snu.) Následující večírek 
naruší prudká hádka, při níž ambasador zastřelí hostitele, ale incident 
– včetně předchozího snu o divadle – se opět jen zdál jednomu z aktérů. 
Další setkání přeruší vpád policie, která šestici hodovníků zatkne kvůli 
podezření z pašování drog. Při poslední schůzce vtrhnou na místo se-
tkání gangsteři, kteří všechny přítomné postřílejí. I tato epizoda se ale 
ex post vyjeví jako sen. 
Zlatý fond světové kinematografi e. Film Francie 1972, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let. 
Vstupné: 40, 75 Kč  102 minut

Pátek 27., sobota 28. v 19.30 hodin
BLÁZNOVO ZLATO
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů, 
posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Tento 
poklad nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v roce 1715. Při svém 
hledání se Finn potápěl již úplně všude, kde to jen bylo možné, a přitom 
potopil i své manželství s Tess. Tak jako Tess začala znovu budovat svůj 
život, když si našla práci na jachtě miliardáře, učiní i Finn rozhodující 
krok vedoucí k nalezení pokladu. Tess je tak konsternována zjištěním, 
že se Finn vetřel na Nigelovu jachtu a s pomocí svého čtveráckého šarmu 
přesvědčil boháče a jeho dceru Gemmu, aby se k němu přidali a hledali 
poklad s ním. Nakonec ani Tess nedokáže odolat pokušení pokusit se 
odhalit tajemství pokladu, který Finnovi tak dlouho unikal. Jenže Finn 
a Tess nejsou jediní, kdo chtějí poklad nalézt. Finnův dávný učitel spolu 
s drsným místním gangsterem touží Finna při hledání pokladu předběh-
nout. A honba za pokladem tak může začít…
Akční, dobrodružný fi lm USA. Původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Zámostí 2008
XII. ročník letního kulturní-

ho festivalu v Třebíči. Od 6. do 7. 
června vystoupí kapely Wohnout, 
100 zvířat, GipsyCZ, Mňága 
a Žďorb, Už jsme doma, Vypsaná 
fi xa a mnoho dalších.

Více na www.zamosti.cz

Akce ve Lhotkách
8. 6. ve 14 hodin

Dětský den, soutěže, občerstvení, hudba; fotbalové hřiště
28. 6. v 16 hodin

4. ročník Lhoteckého setkání harmonikářů; výletiště
7. 7. 

Arakain, turné s programem „XXV Eden“, Renons; fotbalové hřiště

Zubní
pohotovost

31. 5. MUDr. Jana Michalo-
vá, Studentská 7, Žďár n. S.
1. 6. MUDr. Miloslav Michal, 
Studentská 7, Žďár n. S.
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

30. 5. Třebíč – Karlovo náměs-
tí – Pivní slavnosti – 17 hodin.
31. 5. Vranovská přehrada – 
Oslnovice – Panel Chmelnice 

31. 5. Řečice
7. 6. Kochánov
21. 6. Radňoves
Info: www.renons.cz

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

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

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

vás zve v rámci oslav 

600. výročí udělení plných městských práv

na výstavu fotosoutěže

JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO?
V Galerii synagoga do 8. června 2008. 

III.

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

Těšíme se na vás!                                                                                     -sum-

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

Dnes k vám přicházíme se tře-
tím soutěžním obrázkem. Vidíte 
na něm opět jeden z velkomeziříč-
ských maskaronů. Víte, na kterém 
domě se tento maskaron nachází? 
Poznamenejte si správnou odpověď 
a počkejte si do příštího týdne, kdy 
vám představíme další obrázek. 
Od příště se už ale budeme věno-
vat zcela jiným architektonickým 
detailům…

Pokud se chcete dozvědět více 
o pravidlech soutěže nebo si 
připomenout předchozí obrázky, 
podívejte se na naše webové strán-
ky: www.muzeumvm.cz, kde se 
dozvíte vše podstatné.

Muzeum VM

Srdečně zveme vás, vaše malé děti nebo vaše vnoučata v pátek 20. 
června 2008 na procházku do kouzelného lesa plného velkomezi-
říčských pověstí a zábavných soutěží, které připravili žáci ze 6. A, 
9. A. a 9. B ze 3. ZŠ ve Velkém Meziříčí.
Přidejte se mezi 8.30 a 10.00 k některé školní skupině na parkovišti 
za Silvacem, vychází se po 15 minutách. 
Za špatného počasí se akce přesouvá do budovy 3. ZŠ. 
Těšíme se na vás!                                                  -pb-

Májová taneční zábava 
v Dolních Heřmanicích.

Sobota 31. 5. 2008, výletiště.

Srdečně zvou hasiči.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá

Městská knihovna Velké Meziříčí
vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
Kategorie: děti od 10 do 15 let

 mládež od 15 do 20 let
 dospělí nad 20 let

Všichni autoři budou pozváni na zářijovou slavnost.

Oceněné prvotiny vydáme v tištěném sborníku, uveřejníme na 
webu knihovny, publikujeme v regionálním tisku. Tři nejlepší dílka
v každé kategorii vybere odborná porota. 

Práci opatřete kontaktními údaji autora (jméno, příjmení, věk, mobil 
či e-mail. adresa).

Práci doručte osobně knihovnici v půjčovně pro dospělé,
elektronicky na adresu knihovnavm@knihovnavm.cz, klasickou
poštou na adresu Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 
594 01 Velké Meziříčí. Vždy s uvedením hesla Prvotiny.

Autor smí předložit pouze jednu čitelnou prvotinu na libovolné téma, 
nemůže překročit rozsah 3 stran formátu A4, souhlasí s případnou 
prezentací díla (publikace, veřejné čtení), bude vyřazen ze soutěže 
při nesplnění zde zadaných podmínek. 

Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko 

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

Dana a Ladislav Filovi, 
Ořechov

Dne 27. 5. 1978 jste se na společnou cestu žitím ve dvou vydali, 
a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali. 
Nezáleží na tom, jestli jste právě v pohodě,
nebo jste na sebe naštvaní… 
Hlavní je, že se máte pořád rádi!

Vše nejlepší k 30. výročí svatby přejí dcery Petra a Veronika.

Dne 27. 5. 2008 uplynuly 3 roky, 
kdy nás navždy opustil pan 

František Musil. 
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami. 

Dne 27. května 2008 by oslavil 
80 let pan 

Vít Suchánek 
z Dolních Heřmanic. 

Stále vzpomínají dcery 
s rodinami. 

Utichlo srdce, 
uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. 
Dnes, 28. května 2008, vzpomene-
me nedožitých 80. let pana 

Antonína Mrázka 
z Otína. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina. 

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

Dnes, 28. května 2008, vzpomene-
me 4. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Simandla 
z Měřína. 

Stále vzpomínají manželka s dětmi, 
maminka, 

bratr a sestra s rodinami. 

Dne 30. května 2008 vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
naší maminky a babičky, paní 

Anny Valíkové 
a 19. června 2008 pak 1. výročí úmrtí 
našeho tatínka a dědečka, pana 

Jana Valíka 
z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

Není smrti, 
zůstává věčně živý, 
kdo spravedlivý byl a dobrotivý…

Dne 1. června 2008 uplyne 20 let 
ode dne, kdy nás opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Jan Holík 
z Rudy. 

S láskou a vděčností vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Odešla jsi tiše, 
bez slůvka rozloučení, 
tak náhle, 
že až těžko k uvěření. 
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.

Dne 1. června si připomeneme třetí 
smutné výročí úmrtí paní 

Jarky Bartákové 
z Velkého Meziříčí. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manžel, děti, rodiče 
a sestry s rodinami. 

Poctiví lidé ještě nevymřeli
Dne 14. května se mi stala příhoda, která se velmi často řidičům stává. 
Nakládal jsem osobní věci do auta a příruční tašku jsem položil na střechu 
auta a odjel. Jak se později ukázalo, taška vydržela na střeše asi jeden 
kilometr a poté spadla. Vzápětí na to jsem ztrátu zjistil a hledal všude, na 
místech možných i nemožných. Jelikož jsem tašku, ve které byly veškeré 
osobní doklady a značná částka peněz, nenašel, nahlásil jsem ztrátu policii 
ve Velkém Meziříčí. Bezprostředně policie pomohla ochotně tašku hledat 
v místech, kde jsem ztrátu předpokládal. Asi po hodině marného hledání 
jsme dostali zprávu, že hledám-li tašku, je u pana Jiřího Čermáka v Uh-
řínově. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poctivému nálezci poděkovat 
s dobrým pocitem, že dobří lidé ještě žijí. Zároveň děkuji policii za jejich 
pomoc a ochotu. Hluboce se omlouvám těm, který jsem svým jednáním 
způsobil nepříjemnosti.                                                Lubomír Pelaj

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní veterinární lékařce Miladě 
Leščenkové za její vstřícné jednání při operaci mého pejska a též panu 
dr. Josefu Sedmíkovi za milé ošetřování po operaci.                      -mp-

Termíny: 30. červen – 4. červenec; 7. – 11. červenec; 
14. – 18. červenec; 21. – 25. červenec; 28. červenec – 1. srpen.
Městský tábor probíhá ve stanovených dnech od 6.30 do 16.30 hodin. 

Program: výlety do přírody ▪ výlety vlakem ▪ opékání špekáčků ▪ návště-
vy ku1turních památek ▪ turnaje ve stolních hrách ▪ spo1ečenské soutěže, 
hry, kvizy ▪ etapové soutěže ▪ rukodělná činnost ▪ míčové hry, rychlostní 
soutěže ▪ stavění stanu ▪ koupáni na koupališti atd.

Závazné přihlášky uchazečů přijímáme v kanceláři DDM do naplnění 
kapacity městského tábora, ale nejpozději do 24. června 2008.
B1ižší informace získáte v kanceláři DDM nebo na tel. čísle 566 522 087.
                                                                                                              -ddm-

8. 6. 2008 od 11 do 19 hodin na náměstí ve Velké Bíteši.
Více v příštím čísle. 
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HÁZENÁ

BENFIKA

STOLNÍ TENIS

FOTBAL – DIVIZE ATLETIKA
HANDICAP SPORT CLUB

FC VM B – TJ Sokol Bohdalov 
3:0 (1:0)
Branky: 44. Kružík, 60. Kafka, 
80. Halámek z p. k. Sestava domá-
cích: Kučera – Invald D., Kružík, 
Střecha Lad., Halámek – Jedlička, 
Smejkal, Ambrož, Kafka (67. Jaša) 
– Trnka (75. Dufek), Pokorný J. (45. 
Beran). Rozhodčí: Voborný – Ma-
chát, Bártová
V dalším mistrovském utkání při-
vítala Benfi ka zachraňující se celek 
nedalekého Bohdalova. Úvodní tlak 
domácích skončil jen slabou střelou 
J. Pokorného, a tak se poznenáh-
lu začalo hrát podle scénáře, kte-
rý více vyhovoval hostům – jeden 
osobní souboj za druhým, míč létal 
víceméně pořád vzduchem a vážněj-
ší ohrožení obou branek přicházelo 
v úvahu prakticky jen po standard-
ních situacích. Postupem času ale 
naštěstí domácí pochopili, že tudy 
cesta nevede. Začali hrát více po 
zemi a hned za to byli odměněni 
převahou, z níž rezultovaly nejen 
nadějné příležitosti, ale nakonec 
před přestávkou i gól, jehož dosáhl 
těsně před pauzou z trestného kopu 
kdo jiný než spolehlivý exekutor 

MSD sk. D 
FC VM – Sokol Konice 2:4 (1:2)
Střelci: Staněk (38.), Kratochvíl 
(84.) – Režný (4.), Hloušek (12.), 
Voral 2 (66., 81.). Rozhodčí Hitzger 
– Sojka, Talpa, ž. k. J. Krejčí (45.), 
Němec (26.) – Macháček (34.), Švr-
ček (41.), Režný (48.) – č. k. Němec 
(53.). Diváků 290. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha (34. Vyskočil), 
Galia, P. Mucha, J. Krejčí – J. Hort, 
Průša, F. Pokorný (73. Kratochvíl), 
Němec, Loup (79. Kafka) – Staněk. 
Úvod utkání vyšel hostům dokonale. 
Po pravé straně zatáhl míč k vápnu 
Michalčák a jeho centr usměrnil za 
Invaldova záda Režný, když obrana 
Velmezu stála jako zkamenělá. Aby 
toho nebylo málo, o osm minut poz-
ději vnikl do otevřené obrany Me-
ziříčí tentokrát po levé straně Voral 
v roli falešného křídla, přesně od-
centroval na úplně volného Hlouška 
a skóre se měnilo ve prospěch Koni-
ce na dvojnásobek. Hráči hostí se do-
stali na koně, rychle přistupovali ke 
svým protivníkům a nutili hrát Vel-
mez často dozadu, odkud se góly ne-
dávají. Navíc dlouhé nákopy nebyly 
adresné a proti vysokým zadákům 
měly pramálo nadějí. Proto také prv-
ní přímá střela na Kmecíka šla z ko-
pačky J. Horta až ve 22. Domácí se 
začali více prosazovat na své útočné 
polovině v závěrečné třetině úvodní-
ho dějství, která paradoxně nezačala 
pro Velmez šťastně. Křečkovu gólo-
vou hlavičku vytáhl na břevno In-
vald. Krátce nato vyškrábl Kmecík 
nebezpečnou střelu J. Horta na roh 
a po gólové šanci Němce, odvrácené 

na roh, se dočkali i příznivci domá-
cích. Loup přesně naservíroval míč 
na hlavu Staňka, a ten se takových 
situacích nemýlí. Ještě před přestáv-
kou se mohla po faulu na kanonýra 
Velmezu pískat penalta, rozhodčí to 
viděl sice jako na dlani, ale jinak. 
Domácí povzbuzeni gólem do šatny 
viditelně ožili a další sporný zákrok 
na Staňka zůstal nepotrestán. 
Úsilí domácího celku o vyrovnání 
zbrzdila druhá žlutá pro Němce, 
po které poněkud zakřiknutí hos-
té zkonsolidovali své řady a mohli 
si dovolit daleko víc. Po rohovém 
kopu Skopala to potvrdil úplně 
volný Voral, který hlavou opět po-
jistil náskok Konice. Domácí děla-
li, co za dané situace mohli, jenže 
partie vabank byla opět úspěšnější 
pro hosty. V 81. opět po standard-
ní situaci a opět neatakovaný Vo-
ral pokořil Invalda počtvrté. Malou 
náplast přiložil po Muchově vysu-
nutí hezkou individuální akcí Kra-
tochvíl, ale poslední slovo měl mít 
gólman Konice Kmecík. Ten ale 
z p. k. trefi l jen břevno.            -ber-
 1. Blansko 27 17 4    6 55:31 55
 2. Žďár n. Sáz. 27 15 7    5 58:39 52
 3. Hulín 27 14 8    5 51:31 50
 4. Protivanov 27 13 4 10 44:32 43
 5. Líšeň 27 12 6    9 44:32 42
 6. Konice 27 13 3 11 48:37 42
 7. Velké Meziříčí 27 12 5   10   40:43 41

 8. Vikt. Otrokovice 27 11 5 11 48:42 38
 9. Vyškov 26 10 7    9 35:26 37
10. Rousínov 27    9 8 10 34:42 35
11. Třebíč 27    9 7 11 38:40 34
12. Rájec-Jestřebí 27    8 7 12 35:38 31
13. Boskovice 27    8 4 15 39:55 28
14. Židenice 27    6 9 12 27:43 27
15. Havl. Brod 27    6 6 15 34:58 24
16. Hrušovany 26    4 6 16 28:69 18

Kružík. Po přestávce už náš celek 
soupeře jednoznačně přehrával, na 
čemž měl velký podíl střídající Be-
ran, který dokázal vpředu míč nejen 
udržet, ale i přesně přihrát. Uklid-
ňující druhá branka domácích pak 
snese přízvisko „televizní gól“, když 
Kafka obešel od postranní čáry smě-
rem ke středu hřiště trio hráčů Boh-
dalova a následně vypálil z dvaceti 
metrů nechytatelný projektil do ši-
benice brankáře hostí Bílka. Defi ni-
tivní mat pro Bohdalov, kterému po-
stupně docházel dech, pak přišel de-
set minut před koncem. Po výborné 
akci střídajícího Dufka, ze které re-
zultovala tyč, poslali hostující zadáci 
k zemi dorážejícího Jedličku. Z na-
řízené penalty pak pečetil Halámek 
na konečných 3:0, znamenajících 
obligátní rozdíl třídy.           -kre-
 1. Jaroměřice n. R. 22 19 2    1 46:16 59
 2. Nová Ves 22 11 7    4 44:26 40
 3. Rantířov 22 12 4    6 43:28 40
 4. V. Meziřičí B 22 11 5    6 29:17   38

 5. Stará Říše 22    9 4    9 30:30 31
 6. Náměšť n. O. 22    9 2 11 35:40 29
 7. Přibyslavice 22    7 7    8 34:35 28
 8. Šebkovice 22    7 6    9 27:38 27
 9. Kouty 22    7 5 10 27:31 26
10. Třešť 22    6 6 10 38:37 24
11. Čáslavice-Sádek 22    7 3 12 21:36 24
12. Stonařov 22    6 5 11 35:39 23
13. Bohdalov 22    5 5 12 30:49 20
14. Rozsochy 22    4 7 11 24:41 19

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

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

10. ročník turnaje starých pánů 

Memoriál Václava Špačka
2. ročník turnaje fy nkt cables 

CABELMAN CUP – OPEN 2008
Tímto si vás dovolujeme srdečně pozvat.

Divize mladší žáci
SHC Maloměřice – Sokol VM 4:7, 
11:11 (6:5), nájezdy 11:14
Úvodní souboj celků bojujících 
o čelo tabulky vyzněl jasně ve pro-
spěch našich hráčů. Druhá část sou-
boje patřila naopak domácím, kteří 
lépe zužitkovali brankové příleži-
tosti a v dramatickém závěru byli 
blíže vítězství. Až šťastná trefa 
v poslední minutě nakonec zname-
nala dělbu bodů. Samostatné nájez-
dy pak zvládli lépe naši hráči.
Hráli: Brabec – Svoboda (4), Veselý 
(4), Juránek (3), Pavliš (3), Chlubna 
(3), Horák (1), Stupka T., Janíček, 
Drápela. Trenér Janíček.
 1. Sokol N. Veselí A 57 51 2    4 784:344 104
 2. SHC Maloměřice 57 38 2 17 703:487    78
 3. Tatran Bohunice 54 34 7 13 572:399     75
 4. Sokol Vel. Meziříčí 57 33 4 20 557:467    70

 5. Sokol Nové Veselí B 57 30 7 20 613:525     67
 6. SK Kuřim 60 32 3 25 589:525     67
 7. HK Ivančice 57 28 6 23 602:520     62
 8. Sokol Juliánov 60 29 3 28 481:493    61
 9. HK KP Brno 54 26 4 24 573:531    56
10. SK HC Tišnov 57    6 5 46 348:711    17
11. Sokol Hostěrádky 57    6 4 47 274:657    16
12. Sokol Újezd u Brna 57    5 1 51 307:744    11

Divize starší žáci
SHC Maloměřice – Sokol VM 
32:22 (18:8)
Utkání začali domácí drtivým ná-
stupem a po první desetiminutov-
ce vedli již výrazným rozdílem 
(10:2). Přímočarost jejich útočných 
akcí měla jasně navrch nad zbrklos-
tí našich a již do přestávky to zna-
menalo desetibrankový rozdíl. Po 
změně stran domácí neubrali z ak-

tivity a naše chybující hráče nijak 
nešetřili. Postupně pak navýšili až 
na 25:11 a 29:15. V závěru se pře-
ci jen podařilo zkorigovat výsledný 
brankový poměr.
Hráli: Vávra – Krátký (6), Kubiš 
(5), Veselý (3), Brabec (3), Bílek 
(2), Svoboda (1), Pavliš (1), Horák 
(1), Juránek, Pospíšil, Chlubna. Tre-
nér Buchta. 
 1. Sokol Nové Veselí A 17 15 1    1 558:309 31
 2. Sokol Juliánov 18 15 1    2 569:341 31
 3. SHC Maloměřice 17 14 0    3 534:318 28
 4. HK KP Brno 17    9 1    7 361:330 19
 5. Sokol Hostěrádky 18    8 3    7 413:425 19
 6. HK Ivančice 17    7 2    8 400:406 16
 7. SK HC Tišnov 17    7 0 10 332:422 14
 8. Sokol Vel. Meziříčí 17    6 1 10 369:403   13

 9. Sokol Újezd u Brna 17    5 2 10 354:408 12
10. Tatran Bohunice 17    2 0 15 245:498     4
11. SK Kuřim 18    1 1 16 274:549     3

Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Havlíčkův Brod:

Sokol VM – Ledeč n. S. A 5:10, 
– Ledeč n. S. B 12:7, – Pardubi-
ce A 12:9, – Pardubice B 11:12, 
– Havlíčkův Brod 10:18.
Předposlední soutěžní turnaj ode-
hrály velkomeziříčské hráčky s bi-
lancí dvou vítězství a tří porážek. 
Zejména souboj s B-týmem Par-
dubic byl dramatickou bitvou až 
do úplného závěru. Utkání o prů-
běžnou třetí příčku tabulky zvládly 
lépe soupeřky z Ledče.
Hrály: Syptáková – Kratochvílová 
H. (25), Kořínková (8), Partlová (7), 
Studená (4), Ambrožová (3), Kra-
valová (1), Rosová (1), Zezulová 
(1), Sedláčková, Homolová, Ma-
toušková. Trenérka Kratochvílová. 

-záv-

V sobotu 17. května se v Brně na 
atletickém stadionu VUT Pod Pa-
lackého vrchem konaly Meziná-
rodní jarní atletické závody handi-
capovaných sportovců. Zastoupena 
byla velká část Evropy, změřit síly 
přijeli borci ze Slovenska, Polska, 
Německa, Ruska, Litvy, Itálie… 
Soutěžilo se ve všech atletických 
disciplínách.
Tělovýchovná jednota Dětského 
střediska Březejc vyslala na tuto 
mimořádnou atletickou událost šest 
svých sportovců. Historickým oka-
mžikem se stalo postoupení atleta 
Milana Večeři do fi nále hodu dis-
kem mezi diskařskou elitu. Z cel-
kových nasazených 16 diskařů, ze 
kterých 8 postoupilo do fi nále, se 
umístil na vynikajícím 7. místě. 
Jistě, někdo může namítnout, že 7. 
místo není až takový úspěch. Pokud 
ale vezmeme v úvahu, že první čty-
ři místa obsadili paralympici a zla-
to vybojoval ,,mistr diskař“ Robert 
Chyra z polské Lódźie, tak 7. místo 
Milana mezi touto sportovní diskař-
skou špičkou je opravdu úžasné.
Milan trénuje hody, vrhy třetím 
rokem a toto je jeho první velký 
sportovní úspěch. V roce 2007 byl 

trenérkou vyhlášen nejlepším atle-
tem TJ DS Březejc a za odměnu 
byl vyslán přebrat cenu za 3. místo 
v atletické lize. To naši atleti v loň-
ském roce vybojovali a cenu Milan 
přebíral na vyhlašování nejlepších 
sportovců a trenérů Spastic Handi-
cap v Praze v lednu 2008.
Dalším želízkem v ohni naší jed-
noty je koulařka a diskařka Jana 
Slavíková. Na tomto mistrovství 
vybojovala bronz ve vrhu kou-
lí. Velkou radost jsme měli právě 
z tohoto výkonu, protože Janinou 
doménou je spíše hod diskem. Pro 
hody a vrhy Jana používá odhodo-
vou stolici. Trénuje také třetím ro-
kem a toto je její druhé umístění na 
stupních vítězů.
Dále si dobře vedl těžce postižený 
atlet Rosťa Štursa, čtenářům zná-
mý již ze sportu boccia. Za své re-
kordy v hodu spung diskem (měk-
ký gumový disk) a v hodu na dálku 
(pytlíkem plněným sójovými boby) 
obdržel zlaté medaile. Všem našim 
atletům gratulujeme a držíme pal-
ce, aby na mistrovství ČR v atleti-
ce, které se koná 22. 6. v severočes-
ké Bílině, byli ještě úspěšnější než 
v Brně.               Monika Šlitrová

ŠACHY

Dva velkomeziříčští hráči hrající 
za ŠK Caissa Třebíč, Antonín Čí-
žek a Josef Kratochvíl, se zúčastnili 
od 7. 5. do 11. 5. šachového turnaje 
v Dubňanech. Turnaj byl sedmiko-
lový a hrál se klasickým tempem 90 
minut na partii + 30 sekund za kaž-
dý provedený tah. Turnaj byl silně 
obsazen a počet účastníků byl 64, 
což je i počet políček na šachovnici. 
Antonín Čížek byl 4. nasazený a až 
do posledního kola bojoval o prv-
ní místo. V 6. kole porazil největší 
talent České republiky čtrnáctile-
tého Vojtěcha Pláta. Ale v posled-
ním kole prohrál, to znamenalo ko-
nečných 5 bodů a 6. místo. A určitě 
s výsledkem nebyl spokojen. Josef 
Kratochvíl 27. nasazený nehrál úpl-
ně nejlíp a někteří soupeři mu da-
rovali body úplně zadarmo, ale zas 
nějaké partie se povedly. Nakonec 
uhrál 4,5 a skončil 13. Celkové po-
řadí: 1. Josef Mudrák (Kroměříž) 
2. Milan Smištík (Zakřany) 3. Petr 
Trávníček (Hodonín)… 6. Antonín 
Čížek, 13. Josef Kratochvíl      -jk-

Po zdařilém mezinárodním turnaji 
v březnu na našem zimním stadionu 
obdrželi naši hráči pozvání do fran-
couzského Toulonu. Turnaj se konal 
druhý květnový týden a zúčastnilo 
se ho 10 týmů z celé Evropy. Věko-
vě starší týmy hrály podle speciál-
ně upravených pravidel, se kterými 
jsme neměli žádné zkušenosti. Dle 
trenéra Václava Krejčího lze naše 4. 
místo – ve velké konkurenci – pova-
žovat za úspěch. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen hráč Velkého 
Meziříčí Petr Sobotka. Do mužstva 
byla povolána řada hráčů ze širšího 
kádru, ti rozhodně nezklamali a po-

Jan Bazala z Oslavice reprezentoval 
náš kraj Vysočina na mistrovství ČR 
dorostu, které se uskutečnilo 17.–18. 
května v Hluku, a na mistrovství ČR 
starších žáků, které se uskutečnilo 
24.–25. května v Mostě. Na mis-
trovství republiky dorostu i star-
ších žáků je nominováno 64 hráčů 
z celé České republiky. Hraje se v 16 
skupinách po čtyřech hráčích, každý 
s každým. Z každé skupiny postupu-

jí první dva do vyřazovacích bojů. 
V dorostu Jan Bazala skončil ve sku-
pině na čtvrtém místě a do dalších 
bojů nepostoupil. Ve starších žácích 
skončil o jedno místo lépe, tedy na 
třetím místě. Třetí místo k postupu 
do dalších bojů také nestačilo.
Výsledky dorost: Širůček (Havířov) 
0:3, Tomeček (Praha Kotlářka) 0:3, 
Šimek (Prachatice) 0:3 výsledky st. 
žáci: Kubík (Havířov) 1:3, Prokeš 
(Zlín) 1:3, Fabíni (Česká Lípa) 3:0 

-pl-

tvrdili oprávněnost nominace. Nyní 
následuje pro tým krátký odpočinek 
a od července tvrdá letní příprava 
na další sezonu.
Výsledky: Velké Meziříčí – Au-
bagne (Francie) 8:1, – Geneve 
(Švýcarsko) 8:1, – Masen Ketut 
(Finsko) 2:11, – Nice (Francie) 7:1, 
– Monthey (Švýcarsko) 2:6, utká-
ní o 3. místo – Jackdaws Uppsala 
(Švédsko) 1:3 
Střelci branek – Sobotka 8, Hamá-
ček 4, Šíma 3, Bíbr 3, Kadela 2, Ba-
bák 2, Kožený 2, Zachoval, Vidlák, 
Jurek, Jeřábek po 1

-vid- 

MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ 
TURNAJ VE FRANCII

SPORT 
NALEZNETE

TÉŽ 
NA STRANĚ 7.

Rybářský spolek Ořechov srdečně zve na

rybářské závody.
Kde: Rybník Obecník v Ořechově
Kdy: 1. června 2008 v 5 hodin prezentace, začátek v 6.15 hodin
Startovné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč
Bude se soutěžit ve dvou kategoriích – děti do 15 let a dospělí.
První cena zvěřina (srnec) v kategorii dospělí. Bude udělena i zvláštní 
cena za největší úlovek. Občerstvení zajištěno včetně roznášky.   -ps-

Foto: Monika Šlitrová


