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Pozvánka na 

jednání 
Zastupitelstva
města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 
17. června 2008 ve 14.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu 
s. r. o. Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
  1. Kontrola plnění úkolů
  2. Majetkové převody
  3. Rozpočtová opatření
  4. Čerpání rezerv v rozpočtu 
   města – I. pololetí 2008
  5. Dokončení rekonstrukce 
   objektu spořitelny
  6. Stanovení místního koefi -
   cientu pro výpočet daně 
   z nemovitosti
  7. Přijaté dotace
  8. Grantový systém města 
   Velké Meziříčí
  9. Odvolání a volba členů vý-
   borů
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr
Ing. František Bradáč, starosta

Přibudou čtyři místa 
s časově omezeným parkováním

Na parkovišti u Kotvičky budou vyhrazena čtyři místa k časově ome-
zenému stání po dobu jedné hodiny. Ta budou označena stejně jako na 
náměstí či na Novosadech značkou parkoviště s parkovacím kotoučem. 
Budou na nich tedy platit pro řidiče i stejné podmínky. Zaparkuje-li na 
těchto stáních, musí na viditelném místě v autě umístit parkovací hodiny 
s vyznačenou dobou počátku parkování. Během jedné hodiny, nejpozději 
po šedesáti minutách, musí místo opustit. Podnět k tomu, aby na parkovišti 
byla takto označena některá místa, vzešel od zástupců Jednoty, která má 
v Kotvičce svou prodejnu. Hodina by měla stačit k tomu, aby si lidé stihli 
nakoupit, a pak uvolnit místo dalším.                                          -mrs-

Po cyklostezce z Velkého Mezi-
říčí do Mostišť se prohánějí auta, 
která ohrožují cyklisty. Takovou 
zkušenost má matka dívky z Mos-
tišť, proti které kolem třinácté 
hodiny vyjelo auto. Tedy zrovna 
v době, kdy se po stezce vracela 
ze školy. Upadla z kola a poranila 
si nohu. Udělala si výron v kotní-
ku. Řidič nezastavil a dívce ani 
neposkytl první pomoc. Z místa 
nehody ujel. „Občanka z místní 
části Mostiště si přišla na radnici 
stěžovat,“ říká místostarosta Josef 
Komínek. Z Mostišť dennodenně 
jezdí do školy do Velkého Meziříčí 
víc dětí. A kudy jinudy by měly jet 
bezpečněji, než po cyklostezce? 
„Chceme zabránit autům vjet na 
cyklostezku, která začíná na měst-
ských pozemcích. Osadíme proto 
v místě u rybářů doprostřed cesty 

Cyklisty na stezce ohrožují auta
sloupek. Měl by být sklopný, aby 
se v případě potřeby projeli hasiči 
nebo záchranka či auta Povodí 
Moravy,“ vysvětluje místostarosta. 
Město hledá nejvhodnější variantu 
sloupku, který by mohl být sklop-
ný, nebo s ramenem. Rozhodující 
je však bezpečnost cyklistů, kteří 
by potmě mohli do sloupku na-
razit. Místo by tedy muselo být 
v prvé řadě dostatečně osvětleno. 
V současné době je tato otázka na 
posouzení policie.

Martina Strnadová

Více fotek 
ve fotogalerii

Ve fotogalerii na našich webo-
vých stránkách najdete více fo-
tografi í z některých zajímavých 
akcí, které se nevydaly do tištěné 
podoby.                                -ivh-

Pondělí 16. 6. 2008, velkomeziříčský zámek – jídelna, 19.30 hodin

XIII. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE

„Stará hudba z Visegrádu“
Sirkka-Liisa Kaakinen – housle
Zbigniew Pilch – housle, viola d’amore.
Pořádá Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno a Jupiter club Vel-
ké Meziříčí.                                                       Blíže čtěte na straně 8.

Město Velké Meziříčí a Jupiter 
club Velké Meziříčí připravuje na 
dny 20. – 22. června 2008 uspo-
řádání 2. ročníku Evropského 
fi lozofi ckého festivalu (EFF), 
který je jediným svého druhu na 
území České republiky. Historie 
vzniku EFF ve Velkém Meziří-
čí  byla založena v roce 2005 po-
dáním projektové vize tradičnímu 
organizátoru v italské Modeně. Ten 
projekt rozšířil ještě o programovou 
vizi Saint Emilionu z Francie a celý 
projekt byl realizován v roce 2007 
v rámci evropského grantu Cultu-
re 2000. První ročník EFF, který 
se uskutečnil ve Velkém Meziříčí 
ve dnech 22. – 24. června 2007, si 
získal mnoho příznivců mezi od-
bornou i laickou veřejností. Byť 
šlo o zcela novou specifi ckou ak-
ci, festival oslovil návštěvníky 
z celé ČR. 
Proto se Město Velké Meziříčí 
rozhodlo přistoupit k uspořádání 
2. ročníku a tím začít budovat tra-
dici tohoto festivalu. I když festival 
nebude v roce 2008 fi nančně pod-
pořen z evropského projektu, bude 
mít opět evropský charakter. V zá-
ří 2008 proběhne tradičně 8. roč-
ník festivalu v italské Modeně. Oba 
festivaly budou realizovány odděle-

Evropský festival fi lozofi e 
bude opět v našem městě

ně, přesto budou mít mnoho spo-
lečného. 
Ústředním tématem meziříčské-
ho festivalu je problém tradice 
a modernity. Není jistě třeba pří-
liš zdůrazňovat, že toto festiva-
lové „motto“ nemá zásadní re-
levanci jen pro samo historické 
město Velké Meziříčí (v r. 1408 
udělení plných městských práv – 
po celý rok 2008 si budeme při-
pomínat a oslavovat uplynulých 
600 let), ale i pro českou společ-
nost jako celek. 
Naším významným zahraničním 
partnerem bude opět Fondazio-
ne Collegio San Carlo v Mode-
ně, která připravuje pro období 
2009–14 opět společnou evrop-
skou verzi, do které by mělo být 
zapojeno šest evropských zemí. 
Město Velké Meziříčí již obdr-
želo nabídku zapojit se do tohoto 
rozsáhlého projektu. Roli hlavní-
ho partnera a garanta odborných 
sekcí EFF se opět ujme Filozo-
fi cký ústav AV ČR v Praze ve-
dený jeho ředitelem Pavlem Ba-
ranem. Festival fi nančně podpo-
řilo Město Velké Meziříčí a kraj 
Vysočina, kteří tak dávají prostor 
pro rozvoj tohoto bezesporu spe-
cifi ckého festivalu.   -měú, red-

Diskotéky o půlnoci zavřou.
A bude klid?

Velkomeziříčští radní uvažují o omezení provozní doby dvou diskoték 
ve městě. Vedou je k tomu opakované stížnosti lidí bydlících v sousedství 
obou klubů. „Stěžují si na noční hluk, otřesy oken, troubení taxíků… 
nemohou spát,“ vysvětluje místostarosta Josef Komínek. Přítrž by tomu 
měla učinit nová obecně závazná vyhláška, která by donutila Sedmičku 
i Excalibur o půlnoci zavřít své prostory. Radní se již rozhodli zadat 
kanceláři tajemníka a městskému právníkovi takovou vyhlášku připra-
vit podle výkladů ministerstva vnitra a na základě zkušeností z jiných 
měst. V září by ji měli posoudit – schválit či zamítnout – zastupitelé. 
„Nemůžeme omezit restaurační zařízení, můžeme omezit pouze diskotéky. 
Rozhodli jsme se k tomu kroku i s vědomím, že to pro ně může znamenat 
likvidaci,“ připouští Komínek a dodává, že si sami nejsou jisti, zda je 
dobré řešit situaci tímto způsobem. 

Ovšem provozovatelé obou diskoték jsou si v této otázce jisti zcela 
jednoznačně. „Nic se tím nevyřeší, naopak, bude to ještě horší,“ tvrdí 
shodně Roman Prchal, provozovatel Sedmičky, i Karel Souček, majitel 
Excaliburu, který během víkendu navštíví na osm stovek mladých lidí.

(Pokračování na straně 2.)

Hvězdy hudebního a sportovního nebe – Lucie Bílá, 
Martina Sáblíková a Jan Pospíšil – si minulou neděli 
daly dostaveníčko ve Velké Bíteši. Do chodníku slávy 
před restaurací známého hoteliéra Jiřího Rauše tak 
přibyly další hvězdy zasazené v mramoru, a to výše 
jmenovaných osobností, včetně Jindřicha Pospíšila, 
který se slavnosti nezúčastnil. Bítešští měli nabitý 
program po celý den, konalo se tam mistrovství ČR 
historických velocipedů, běh a jízda pro zdraví, jízda 
elegance na historických kolech a v patřičných kos-
týmech, kromě české slavice zazpíval i její manžel 

V bítešském chodníku slávy je nově Bílá, Sáblíková a Pospíšilové 

Hvězdy se sešly u Raušů

Václav Noid Bárta, Petr Muk, malé holčičky 5angels, 
Maxim Turbulenc a další. Moderátorské role se zhostil 
Martin Hrdinka a Vojtěch Polanský, v porotě a jako 
kmotr se objevil Petr Vondráček (Hádej, kdo jsem), 
režisér Filip Renč, ředitel brněnské televize Karel Bu-
rian či hejtman našeho kraje Miloš Vystrčil a další. 
Jiří Rauš, předseda organizačního výboru akce, jež 
se konala u příležitosti 600. výročí udělení plných 
městských práv Velké Bíteši, tak mohl být poprávu 
spokojen. Lidé byli nadšení.     

(Další fota na str. 7.)                                 Iva Horká

Jak hodnotí hudební víkend 30. 5. – 1. 6. 
2008 pořadatelé, starosta města či jak se 
dělá laserová show čtěte na straně 2 a 7.

-ivh-

Hvězdu Lucie Bílé pokřtili kmotři (zleva) herec, hudebník a moderátor Petr Vondráček, hoteliér Jiří Rauš, 
prezident hudební akademie Petr Šiška a režisér Filip Renč.                                    Foto: Martina Strnadová

Pouť
ve Velkém Meziříčí
V neděli 15. června 2008 se ko-
ná ve Velkém Meziříčí pouť. Na 
náměstí budou probíhat opět tra-
diční řemeslné trhy.          -ivh-
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OKÉNKO RADNICE

SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ

Pravidelný poradenský den 
Sdružení obrany spot řebitelů 
(SOS) na živnostenském odboru 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
(v nové budově radnice – dve-

ře č. 4) probíhá v pravidelném 
čt rnáctidenním cyklu, každý 
sudý týden v měsíci, vždy ve 
středu v neměnném čase od 14 
do 16 hodin.                          -živ-

DNES poradna SOS

Zloděj odjel na 
motorce za 130 tisíc

Motocykl Yamaha zmizel v ne-
děli odpoledne z ulice Na Valech 
ve Velké Bíteši. Stroj černé barvy 
a s registrační značkou kraje Vyso-
čina byl zaparkovaný na odstavené 
ploše před základní školou. Majiteli 
tak neznámý zloděj způsobil škodu 
130 tisíc korun.                     -mrs-

(Pokračování ze strany 1.) „Pro mě by to znamenalo krach, protože se mi 
tu lidé scházejí až kolem jedenácté hodiny. Když je za hodinu vyhodím, 
půjdou dělat nepořádek na ulici nebo třeba do parku,“ dodává Prchal. 
S tímto názorem souhlasí i druhý provozovatel a oba apelují na městskou 
policii, která by podle nich měla fungovat a situaci na ulicích hlídat. Oba 
také souhlasně tvrdí: „Nikdo nám dosud nepředložil důkaz, že ti lidé, 
kteří dělají nepořádek na ulicích, jsou z našich diskoték.“ Karel Souček 
dodává, že sami například pravidelně uklízejí nepořádek na ulici před 
Excaliburem po lidech, kteří čekají na blízké zastávce na autobus. „Chybí 
tam odpadkový koš. Město nám slíbilo, že ho tam dá, ale dosud jsme se 
nedočkali,“ tvrdí Souček. Podle něj by takové omezení diskoték bylo 
pro město s bezmála dvanácti tisíci obyvateli špatnou vizitkou. Navíc 
v tom vidí diskriminaci podnikání. „To by pak přece také museli ome-
zit například plesy v Jupiter clubu jenom do půlnoci,“ dodává Souček 
s tím, že vlastní další diskotéku v Třebíči přímo na náměstí, kde se nikdy 
s podobnými stížnostmi ani postupem nesetkal. „Podle mě jde stejně 
jen o lobby jednoho člověka,“ domnívá se Souček a dodává, že takovou 
„likvidaci“ diskoték by pocítili i taxikáři ve městě, pro něž zákazníci 
z diskoték tvoří značnou část klientely. 

„Někde se scházet, komunikovat, to je životní nutností lidí,“ je pře-
svědčen Roman Prchal. Ostatně ani radní to nepopírají. „Je nám jasné, 
že mládež musí někam jít, aby místo toho nedělala nepořádek po městě,“ 
souhlasí místostarosta Komínek. Je tedy otázkou, zda vyhláška o omezení 
provozní doby diskoték ve městě něco vyřeší.          Martina Strnadová

Diskotéky o půlnoci zavřou.
A bude klid?

Požár v Mostištích
Dne 7. 6. v 18.24 hodin byl na 

operační středisko HZS kraje Vyso-
čina ohlášen požár stavební buňky 
s přístřeškem v obci Mostiště. Požár 
likvidovala jednotka profesionálních 
i dobrovolných hasičů z Velkého 
Meziříčí a dobrovolní hasiči z Kři-
žanova. Škoda byla vyčíslena na 
10.000 Kč. Příčina je v šetření.  -hzs-

Stávkovaly jen některé školy ve městě

O víkendu od 30. května do 1. června 2008 proběhla v našem městě 
jedna z velkolepých oslav 600. výročí udělení plných městských práv 
Velkému Meziříčí. Hudebnímu víkendu jsme věnovali prostor v minulém 
čísle včetně fotografi cké přílohy. Jak jistě každý ví, probíhaly koncerty, 
soutěže a netradiční podívané jako ohňová a laserová show. Chvályhodný 
byl také charitativní koncert s výtěžkem věnovaným handicapovaným 
lidem. Diváci, kterých se v průběhu akcí vystřídalo na několik tisíco-
vek, se rozhodně nenudili a maraton oslav si užili dosytnosti. Naopak 
tomu ale bylo u lidí, kteří se starali o organizaci. Ti měli plné ruce práce 
a v hlavách starosti. Zeptali jsme se proto toho nejpovolanějšího, komu na 
bedrech ležela tíha největší, a to ředitele Jupiter clubu Velké Meziříčí 
Mgr. Milana Dufka. 
Kdy se vlastně začalo s přípravou 
programu hudebního víkendu?

Programovou vizi hudebního víken-
du jsem představil přípravnému výboru 
oslav zhruba začátkem roku 2007. Poté 
proběhla celá řada schůzek, jejichž vý-
sledkem bylo vytvoření organizačního 
týmu hudebního víkendu. 
Pořádat takový celovíkendový mara-
ton není lehké. Kdo všechno pracoval 
na sestavování scénáře?

To je pravda. Náročnost na organi-
zaci umocnilo i to, že jsme chtěli, aby 
víkend byl hodně rozmanitý a i přesto nešlo dát prostor mnoha dalším 
zajímavým subjektům. Proto např. pro příznivce dechovky připravíme 
malou přehlídku dechové hudby na začátek podzimu. Scénář byl výsled-
kem mé spolupráce s týmem Muzikanti dětem, které zastupoval Ladislav 
Kožený a fi rmou MusicData, kde byl pověřen přípravou Pavel Pešek. 
Laďa připravil scénář a organizaci nedělního bloku Muzikanti dětem, 
technickou podporu všem akcím hudebního víkendu zajistila fi rma Mu-
sicData. Tomáš Ouředníček navíc připravil určitě zajímavou laserovou 
show. Concentus Moraviae, 4 klíče k velkomeziříčské bráně, Pa-li-tche 
a celkovou podporu jednotlivým akcím obstaral Jupiter club.
Měli jste i jiné varianty vystupujících kromě Petra Koláře a Dědy 
Mládka Illegal Bandu? Jmenujte prosím některé. 

Jistě. Oslovili jsme celou řadu účinkujících, například Hradišťan, Dana 
Nekonečného, Buty, Support Lesbiens, slovenskou Pehu a další. Při volbě 
jsme vycházeli především z toho, abychom programem oslovili všechny 
generace. Nakonec jsme se rozhodli pro P. Koláře a Dědu Mládka Illegal 
Band. Jsme rádi, že na naši volbu jsou pozitivní ohlasy.

Kdy byl doladěn konečný scénář?
Scénář celého hudebního víkendu byl jasný koncem února, kdy byla 

podepsána většina smluv s účinkujícími. Samotná organizace a příprava 
končí až se zahájením akce.
Kdo všechno se podílel na fi nancování?

Hudební víkend byl jedním z mnoha programových bloků oslav 600 let 
od udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí. Tak tomu bylo 
i s fi nancováním. Hlavním fi nančním garantem oslav je město, k realizaci 
celého průběhu oslav přispěli nemalou měrou sponzoři (jsou uvedeni 
na hlavním plakátu oslav), přispěl i kraj Vysočina a jistě zanedbatelná 
není ani pomoc pracovníků technických služeb, městské policie, SDH, 
ZS a samozřejmě příspěvkových organizací města, především knihovny 
a muzea, a nesmím zapomenout ani na Jupiter club, jehož zaměstnanci 
spoustu práce vykonávají nad rámec svých běžných povinností.
Slavnostní zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu 13 
měst CM je prestižní událost. Bylo těžké ho získat právě letos, v roce 
pro naše město tak významném?

Máte pravdu, naše město bylo před pěti lety pořadatelem závěrečného 
koncertu, ale zahajovací koncert je přece jenom ten nejprestižnější. „Za-
hajovák“ jsem měl zamluvený asi čtyři roky a ten náš se uskutečnil pod 
záštitou ministra kultury. Jsem rád, že se nám podařilo v rámci této akce 
mnoha významným hostům představit naše slavící město. Byli opravdu 
nadšeni z atmosféry na náměstí. 
Potýkali jste se s nějakými většími problémy, nebo vše proběhlo 
v mezích? A co lidé bydlící na náměstí, jak snášeli takový ruch po 
tři dni a noci. Byly nějaké stížnosti?

Samozřejmě problémů je vždycky celá řada. Je na organizátorech, aby 
nebyly vidět. No, abych také něco přiznal. Největší obavy jsem měl při ne-
dělním ohňostroji. To jsem byl zpocený až…, víte kde. Naštěstí odpoledne 
zapršelo a vše dobře dopadlo. Všechny akce jsme časově zabezpečovali 
tak, aby skončily do půlnoci. V jednu hodinu jsme měli stanovený noční 
klid. Tak zněla dohoda s policií i stanem Budvaru, přispěli k tomu i naši 
provozovatelé restaurací. Myslím si, že život na náměstí po této hodině se 
nevymykal běžné ,víkendové’ noci. Spoluobčanům bydlícím na náměstí 
touto cestou děkuji za trpělivost.
Máte v plánu přivézt do našeho města znovu některá vystoupení, 
zejména ta, která se lidem nejvíce líbila? 

Samozřejmě máme zájem pořádat zajímavé akce. Sobotní večer jsme 
se snažili pojmout trochu netradičně a zájem Meziříčských je pro nás 
určitě výzvou k uspořádání nějaké podobné akce. Konkrétně však zatím 
nic slíbit nemohu.

(Pokračování na straně 7.)

Co diváci neviděli aneb Jak zhodnotili hudební víkend pořadatelé

Trefi li se do vkusu návštěvníků

Muž se utopil na Lalůvce
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina dostal v sobotu 7. června 

v 18.37 hodin hlášení o pohřešování osoby. Ta se ztratila při koupání 
v rybníce Lalůvka u hotelu Amerika ve Velkém Meziříčí. Jak informovala 
tisková mluvčí HZS Denisa Vrbová, k případu ihned vyjeli profesionální 
i dobrovolní hasiči z Velkého Meziříčí, kteří dle pokynů Policie ČR po-
mocí člunu prohledávali místo. Později byli přivoláni na pomoc i policej-
ní potápěči z Brna, kteří ve 22.14 nalezli utonulého dvaačtyřicetiletého 
muže. Pomocí člunu jej dopravili na břeh. Přivolaný lékař konstatoval 
smrt utonutím. Cizí zavinění bylo vyloučeno a byla nařízena soudní 
pitva. Událost je v šetření Policie ČR. Podle dostupných informací muž 
přecenil své síly a navíc byl údajně v podnapilém stavu. Zda je utonulý 
z Velkomeziříčska odmítl tiskový mluvčí Policie ČR Žďár nad Sázavou 
Václav Kučera sdělit.                                                                       -mrs-

Ve středu 4. června se před radni-
cí ve Velké Bíteši shromáždili obča-
né města a okolních vesnic, aby byli 
přítomni předání neobvyklého daru 
– cisternové automobilové stříkač-
ky CAS 20 pro bítešské hasiče.

Dárcem moderní stříkačky, vyba-
vené i pro odtahové a vyprošťovací 
práce (dálnici D1 mají bítešští ha-
siči hodně blízko), je fi rma MERO, 
Mezinárodní ropovod se sídlem 
v Kralupech nad Vltavou. Klíček 
od automobilu předal symbolicky 
starostovi města Mgr. Miroslavu 
Báňovi generální ředitel a před-
seda představenstva ing. Jaroslav 
Pantůček.

Mezi hosty byli i představitelé 
HZS ČR a SDH ČR. Překvapení 
přichystali pořadatelé dalšímu 
vzácnému hostu – hejtmanovi kra-
je Vysočina, RNDr. Miloši Vystrči-
lovi: od hasičů z nedaleké Jasenice 
si vypůjčili stříkačku – funkčního 
veterána z roku 1942, známou jako 
„Vystrčilku“. Jejím výrobcem 
byl totiž dědeček a později i otec 
hejtmana z bývalé fi rmy Vystrčil 
a syn v Telči. Hejtman Vystrčil 
při svém proslovu poznamenal, že 
Vysočina má nejvíce dobrovolných 
hasičů – kolem 40 tisíc –, kteří také 
rádi přivítají dar, např. v podobě 
hasičských kombinéz nebo dalších 
CAS 20.

Slavnostní proslovy zakončil 
správce bítešské farnosti, Otec Bo-
humil Poláček, který automobilu 
požehnal.

Další chvíle si mohli občané 
užít prohlížením funkcí stříkačky, 
kterou hasiči ochotně předváděli. 
Nechybělo ani občerstvení. Na 
náměstí před radnicí, kudy jinak 
procházejí spěchající lidé a kterým 
projíždějí nekonečné kolony aut, za-
vládla v tu dobu pohoda. Zavoněly 
klobásky, zaperlilo pivečko, vyhrá-
vala dechovka a lidé u stolků najed-
nou zjistili, že není kam spěchat.
Technické zajímavosti CAS 20
Vozidlo je polské výroby. Jeho 

součástí je vyprošťovací zařízení - 
dvě hydraulicky ovládaná ramena 
přizpůsobená ke stříhání plechů 
a přidržování např. dveří vraku. 
Podvozek vozu 4×4 je dodávkou od 
fi rmy MAN, je upraven pro přírodní 
podmínky Vysočiny. Nejmoderněj-
ší čerpadlo je vyrobeno z bronzu, 
řízení tlaku a otáček je automatic-
ké. Nádrž vozu pojme 3 600 l vody 
a 400 l pěny, jejich mísení je řízeno 
automaticky, s možností ručního 
doladění. Teleskopická výsuvná 
tyč nesoucí osvětlovací zařízení se 
vysune přes šest metrů do výšky 
a výkon zařízení je několik stowat-
tových žárovek. Vysokotlaké hadice 
mají dosah až 70 metrů.    -zk, jk-

Město Velká Bíteš obdrželo dar 
k šestistým narozeninám

Školské odbory vyhlásily na 
pondělí 9. června stávku všech 
školských pracovníků. Zúčastnila 
se také některá zařízení na Vel-
komeziříčsku. Podle informace 
vedoucího školského odboru MěÚ 
Velké Meziříčí ing. Pavla Stupky 

zůstaly zavřené základní školy 
Oslavická, dále pak v Měříně 
včetně mateřské školy, v Křižanově 
pouze druhý stupeň. V Dobré Vodě 
a Křoví se k ZŠ přidaly také MŠ. Na 
ZŠ Školní se ale například zapojili 
tři pracovníci a škola tak fungova-

la bez omezení. „Krajský 
úřad kraje Vysočina 
oslovil své zřizované 
školy a školská zařízení, 
aby se do pátku 6. června 
vyjádřily, zda se zapojí do 
stávky a v jakém rozsahu. 
Z celkem 99 krajských 
škol a školských zařízení 
odpovědělo 11 organiza-
cí, že se do stávky plně 
zapojí,“ informovala 
krajská tisková mluvčí 
Jitka Svatošová. Mezi 
ně patří i gymnázium 
ve Velkém Meziříčí (na 
snímku). Tam, kde byla 
úplně zavřena škola, byli 
žáci a rodiče předem in-
formováni, kde stávkova-
la jen část pedagogického 
sboru, se o děti postaral 
nestávkující personál. 

Text a foto: Martina 
Strnadová

Bez oslavy Dětského dne nezů-
stala ani obec Vlkov. Pod patronací 
obecního úřadu a v režii dobrovolní-
ků se dětem dostalo nezapomenutel-
ných zážitků. Program odstartovalo 
vystoupení společnosti historického 
šermu TAS z Velkého Meziříčí. 
Jejich přestavení zahrnovalo in-
formace o chladných i palných 
zbraních a především praktickou 
ukázku jejich použití. Děti vyřešily 
zapeklitou otázku, kolika rukama 
by držely jednoapůl ruční meč, po-
těžkaly si dělovou kouli a pomohly 
vstát „mrtvému“ rytíři. Poté se 
třiadvacet dětí zúčastnilo osmi her 
zaměřených především na zručnost 
a přesnost. Nepřízeň počasí zahna-
la účastníky pod střechu, kde byly 
vyhlášeny výsledky a všechny děti 
dostaly sladkou odměnu. Celé odpo-
ledne bylo podle jejich konstatování 
senzační.    Text a foto: Jitka Kočí

Žáci třetích ročníků Středního odborného učiliště Jana Tiraye ve 
Velké Bíteši předvedli své závěrečné práce. Jejich výstava proběhla 
5. a 6. června 2008 na odloučeném pracovišti školy v Lánicích a byla 
přehlídkou dovedností, které se žáci během tříletého studia naučili. Jejich 
práce byly součástí praktické závěrečné zkoušky, kterou složili úspěšně 
všichni letošní absolventi čtyř oborů vzdělání. Patří mezi ně 14 cukrářů, 
11 kuchařů – číšníků, 18 kadeřnic a 18 obráběčů kovů. 

Během výstavy mohli návštěvníci sami posoudit všechny ty krásně 
prostřené tabule, lákavé cukrářské výrobky a další kulinářské speciality. 
Předtím je ovšem vyhodnotila odborná komise složená z členů hospodář-
ské komory. Letošní novinkou mezi výrobky byly ty s motivem šestistého 
výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši. Logo oslav a znak 
města se objevily na jednom z cukrářských výrobků, a to na dortu od 
Veroniky Balounové. Mimoto byla stejnému tématu věnovaná i jedna 
slavnostní tabule, která obdržela první místo. Mezi svatebními, valen-
týnskými či rybářskými ta-
bulemi navíc zaujala i jedna 
netradiční s názvem Dětský 
den od Markéty Hellerové. 
Byla určená samozřejmě dě-
tem a pro ně bylo sestaveno 
i speciální menu: předkrm 
– myšákovy tlapičky, polév-
ka – vývar Chipa a Daila, 
hlavní pokrm – kuřecí řízek 
pana Tau, moučník – kominí-
kův dort se šlehačkou a horká 
čokoláda Kuby a Kubikuly. 
Mezi cukráři pak zvítězila 
Jana Eliášová se slavnost-
ním dortem Vítej, Adélko! 

(Pokračování na straně 4.)

Mezi vybavení vozu patří i hydraulická ramena, jejichž funkci hasiči 
předvedli.                                                                          Foto: Jitka Kočí

Děti si užily svůj den ve Vlkově

Věrohodnost vystoupení dokreslo-
valo historické oblečení i věrné re-
pliky tehdejších nástrojů a zbraní.

Cukráři a kuchaři vystavovali své práce



Číslo 23 11. června 2008 strana 3

OKÉNKO KRAJE

Jednou z velkých akcí uspořá-
daných k letošnímu jubileu města 
je jízda zvláštního parního vlaku 
v sobotu 21. června. Ti z vás, kteří 
se v loňské anketě vyjádřili pro její 
uspořádání, se mají opravdu na co 
těšit. Podařilo se domluvit příjezd 
muzejních železničních exponátů, 
které patří mezi ty nejvýznamnější 
v České republice. Vedle soupravy 
pěti červeno krémových historic-
kých vozů určených pro cestující, 
které mají svůj domov v Plzni, 
budou na velkomeziříčské nádraží 
přivezeny rovněž dva vozy salonní, 
které zde budou po celý den vysta-
veny u rampy. Vzhledem k jejich 
nesmírné historické hodnotě však 
bude možná jejich prohlídka pouze 
zvenčí. 

Tím prvním je salonní vůz ar-
civévody Františka Ferdinanda 
d’Este. Od sebevraždy korunního 
prince Rudolfa byl následníkem 
trůnu Rakousko-Uherska. Jde o je-
ho třetí a nejmodernější vůz, který 
byl vyroben v roce 1910 v Ringhof-
ferových závodech na Smíchově. 
Kromě salonu má dvě větší ložnice 
s přiléhajícím záchodem a čtyři 
menší oddíly s pohovkami a sklá-
pěcími lůžky pro doprovod. Vůz 
dlouhý téměř 20 metrů a vážící 47 
tun měl dopravit následníka trůnu 

Bezpečnost pacientů zajišťují 
v krajských nemocnicích na Vysočině 

identifi kační náramky
Od 1. června 2008 jsou pacienti ve všech krajských nemocnicích 

kraje Vysočina shodně na všech odděleních identifikováni pomocí 
náramků. Všech pět nemocnic si od tohoto systému slibuje zvýšení bez-
pečnosti pacientů a zjednodušení zjišťování jejich totožnosti v běžném 
nemocničním provozu. Všechny krajské nemocnice již s identifi kační-
mi náramky mají zkušenosti, od druhé poloviny letošního roku se však 
systém sjednotí.

„Pacient obdrží při příjmu náramek, na kterém je uvedeno jméno, 
příjmení a datum narození (v případě shody dále i rodné číslo, případně 
oddělení a číslo chorobopisu). Ze zápěstí ho nelze sundat, personál ho 
pacientovi odstraní, až když je propouštěn z nemocnice. Nový systém 
zvětší bezpečí při podávání léků, zákrocích v celkové anestezii a při všech 
výkonech, kde je třeba zjišťovat pacientovu totožnost. Věřím, že se tak 
sníží i počet pacientů, kteří si připouští rizika spojená s hospitalizací,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hájek.

K identifi kaci pacientů přistoupily krajské nemocnice na Vysočině už 
v loňském roce. „Zkušební zavedení náramků na vybraných odděleních 
a poté celoplošně v našich krajských nemocnicích je součástí koncepce 
zvýšení bezpečnosti pacienta. Tento akreditační standard je jedním 
z hlavních kritérií programu kontinuálního zvyšování kvality zdravot-
nické péče,“ uvedl Hájek.

Společná zakázka pro všechny krajské nemocnice v počtu 134 300 ks 
identifi kačních náramků vyšla na 819,74 tis. Kč a v plné výši ji uhradí 
kraj Vysočina - zřizovatel zdravotnických zařízení. Identifi kační náramky 
budou zavedeny na všech lůžkových odděleních, barva náramků bude 
jednotná - bílá, jen na novorozeneckých odděleních se budou používat 
modré a růžové barevné varianty dle pohlaví novorozeněte. Na novoro-
zeneckém oddělení bude dítě označeno bezprostředně po narození a na 
náramku shodně s náramkem matky bude uvedeno jméno a příjmení dí-
těte, identifi kační číslo, datum narození včetně hodiny a minuty, pohlaví, 
jméno a příjmení matky. Na náramek může být provedeno další označení 
symboly, které informují, že pacient je v riziku pádu (zelené kolečko), 
v riziku dekubitu (černé kolečko) či v riziku infekce (žluté kolečko). Při 
propouštění pacientů z nemocnice budou náramky odstraněny propouš-
tějící sestrou přestřižením náramku.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava

Období teplých letních večerů přímo svádí k tomu, využít některé 
z romantických prostor ve městě k uspořádání nějaké hudební akce. 
Jedním z míst, která se již řadu let pro tento účel osvědčila, je i vnitřní 
nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí. Nenapodobitelné atmosféry uprostřed 
historického objektu kapela Geneze poprvé využila již začátkem deva-
desátých let, a to vystoupením spolu se spřáteleným pěveckým sborem 
INSPIRITED z Holandska. 

Po letech učinkování na různých místech ve městě i mimo něj, se Ge-
neze vrací na „místo činu“ s pořadem zahrnujícím pestrou paletu melodií 
od „starého“ klasického folku 60. let až po vlastní úpravu tzv. „renesanč-
ního „rocku skupiny Blackmore’s Night. Proč se naše kapela rozhodla 
i pro tento zdánlivě pro ni nezvyklý žánr? Opověď je snadná. Jednak se 
za dobu svého působení Geneze s mimofolkovými směry už zabývala 
(Enya, Extreme, U2, Queen a další) a navíc – Blackmore’s Night si i u nás 
v Česku získává stále víc posluchačů a její fankluby rostou jako houby 
po dešti. Podmanivé i svěží melodie s maximálním využitím ženských 
hlasů bylo lákadlem, kterému prostě nešlo odolat. Jako obvykle se jich 
zhostily v sólech i vokálech zpěvačky Věra Novotná, Alena Bednářová 
a hostující Markéta Štouračová.V pořadu samozřejmě nezůstávají jen 
u tohoto žánru. V budoucnu hodlá kapela svůj repertoár obohatit o další 
novinky této Blackmorovy sestavy. Doménou sólových pěveckých partů 
Luboše Poláška je další výběr z písní světových autorů 60. – 80. let (za 
zmínku stojí zvlášť tvorba Simona a Garfunkela, nebo tria Peter, Paul and 
Mary – repertoár těchto skupin je stále zdrojem příjemných i energických 
skladeb). Pro fajnšmekry mužských hlasů je jistě dobrá zpráva, že řadu 
zpěváků rozšíří i Luděk Kyselý. I jemu budou patřit některé už osvědčené 
genezácké „pecky.“ Všechny písničky zazní v češtině většinou s texty 
Oldřicha Inochovského. 

Obsazení nástrojové části tvoří (kromě kytaristy Lubomíra Poláška) 
většinou hostující hráči: Markéta Štouračová – (představí jako novinku 
kromě dalších i irskou fl étnu), Jaromír Plešák – (kontrabas), multiinstru-
mentalista Martin Karásek – (klávesy, bicí nástroje, akordeon). Další 
rytmické a jiné nástroje obstarají členové kapely. Místo za mixážním 
pultem zaujme mistr zvuku Lukáš Hvězda z Music Data. Pořadem vás 
bude provázet Ludmila Vidláková. 

Celý koncert je tak trochu malou oslavou věnovanou nejen 600. výročí 
udělení plných městských práv Velkému Meziříčí, ale i naší plnoletosti 
– Geneze má totiž jako kapela letos 18. narozeniny. Jako bonus jsou 
připraveny i velice známé písničky českých autorů, pro případ, že byste 
si měli chuť zazpívat s námi.

Koncert je plánován na 15. července 2008 ve 20 hodin. Věříme, že 
využijete možnosti strávit příjemný večer v naší společnosti. Srdečně 
zvou pořadatelé Jupiter club a Muzeum Velké Meziříčí.

Tedy – užijme si toho – vždyť léto je jen jedenkrát za rok!
Děkujeme sponzorům akce a mediálnímu partnerovi týdeníku Velko-

meziříčsko.                                                                                     Geneze

Připravujeme letní koncert

Geneze rozezní nádvoří zámku

také v roce 1914 do Sarajeva. Avšak 
kvůli jeho horkému ložisku byl ze 
soupravy odstaven, což František 
Ferdinand žertem komentoval své 
ženě slovy: „Vidíš, tak to začíná, 
nejdřív horký vagon, pak atentát 
v Sarajevu a když to nepomůže, ex-
ploze na Viribusu“ (Viribus Unitis 
byla bitevní loď, na které měl arci-
vévoda cestovat). Jeho slova stála 
na počátku legendy, že arcivévoda 
atentát čekal. Vůz následně sloužil 
i v soupravě prezidenta republiky 
a koncem šedesátých let minulého 
století byl vyřazen. Začátkem 70. 
let byl získán do sbírek Národ-
ního technického muzea (NTM) 
v Praze a za fi nanční spoluúčasti 
barrandovských ateliérů byl opra-
ven. Tento salon si dokonce zahrál 
sám sebe ve známém fi lmu „Jára 
Cimrman ležící, spící“. Právě díky 
pochopení NTM Praha byl vůz za-
půjčen k vystavení v našem městě.

Tím druhým je neméně známý 
salonní vůz prezidenta Masary-
ka, který byl vyroben ve stejné 
továrně u příležitosti jeho 80. na-
rozenin v roce 1930. Konstruktéři 
se snažili vyrobit vůz s maximální 
péčí na nejvyšší úrovni. Šlo o náš 
první vůz s celokovovou skříní na 
moderních podvozcích typu „Pen-
sylvania“, jehož interiér navrhoval 

pražský architekt Albert Jonáš. 
Vůz konstruovaný pro rychlost 
140 km/hod. měří téměř 24 metrů 
s hmotností 56 tun. Poprvé ho 
TGM použil k cestě na zotavenou 
na francouzskou Riviéru. S va-
gonem je spojena i jeho poslední 
cesta na pohřeb do Lán. Vozem 
se také triumfálně vrátil po válce 
do republiky Edvard Beneš. Jako 
poslední se s ním svezli ministři 
zahraničních věcí ČSSR a SSSR 
v roce 1956. Díky svému původu 
se však na vůz nahlíželo nevlídně, 
a tak čekal plných 22 let v ústraní 
v pohraničních dílnách v Českých 
Velenicích, kde byl po roce 1989 
kompletně opraven a od té doby pří-
ležitostně vozí významné osobnos-
ti. Vezl např. vnučku TGM Annu 
Masarykovou, oba české prezidenty 
Václava Havla i Václava Klause, či 
asistoval při doprovodu vánočního 
stromu pro papeže Jana Pavla II. 
v roce 1999 do Říma.

Patrně největším magnetem 
však bude parní rychlíková 
lokomotiva řady 498.022, která 
díky svým ladným tvarům dostala 
jméno „albatros“. Stroje této řady 
jsou výjimečné tím, že se na jejich 
vzhledu významně podílel výtvar-
ník, a tím právem patří k našim 
nejkrásnějším. Akademický malíř 
Vilém Kreibich navrhl vzhled, 
podle kterého plzeňská Škoda 
v roce 1947 vyrobila čtyřicet kusů 
této řady. Studii řešení čela nové 
lokomotivy si můžete prohlédnout 
na plakátu. V duchu národní triko-
lory byl také realizován netradiční 
nátěr – červená kola, bílá střecha 
a ochozy, zbytek modrá. Je třeba 
zdůraznit, že se na konstrukci 
nové lokomotivy významně podí-
lel ing. Vlastimil Mareš, absolvent 
velkomeziř íčského gymnázia, 
jehož otec měl v našem městě ob-
chod. Z titulu přednosty oddělení 
pro stavbu vozidel ministerstva že-
leznic můžeme najít jeho podpisy 
na výrobní dokumentaci. Obří stroj 
o celkové hmotnosti přibližně 170 

tun, délce 25 metrů, má nejvyšší 
dovolenou rychlost 120 km/hod. 
a maximální výkon 2 200 koní. Jde 
o posledního provozního zástupce 
své řady, o kterého se vzorně stara-
jí jeho obdivovatelé v Praze-Libni. 
O jeho velmi dobré kondici svědčí 
skutečnost, že v loňském roce, 
navzdory svému věku, dokázal 
dopravit vlak z Prahy na oslavy 
Gotthardské dráhy ve Švýcarsku, 
kde budil mimořádnou pozornost. 
Bez jediného problému urazil tam 
i zpět vzdálenost více jak 2 tisíce 
kilometrů. Modrý „albatros“ již 
Velké Meziříčí jednou navštívil, 
a to před pěti lety při oslavě 50 let 
tratě do Křižanova.

Ve zvláštním vlaku bude pro-
dáváno jízdné prostřednictvím 
tradičních lepenkových jízdenek. 
Vedle úsekového jízdného mezi 
dvěma zastávkami, bylo stanove-
no zvýhodněné zpáteční rodinné 
jízdné pro maximálně 2 dospělé 
osoby a 3 děti, které činí do Kři-
žanova a zpět 80 Kč, do Studence 
a zpět dvojnásobek. Děti do šesti 
let cestují zdarma.

21. června se však návštěvníci 
nemusí těšit jen na parní vlak, ale 
také na nasazení historického moto-
rového vozu M 131.1 na pravidelné 
vlaky v úseku mezi Studencem 
a Křižanovem, kde se bude platit 
běžné jízdné. Tyto červené mo-
toráčky mnozí pamatují, protože 
ještě do začátku 90. let minulého 
století zaskakovaly za svoje mno-
hem mladší kolegy v případě jejich 
neschopnosti.

Posledním nejmenším lákadlem 
bude osobní motorová drezína 
Tatra. Byla používána v letech 
1947–1980 v traťovém hospodářství 
k revizním a inspekčním jízdám pro 
vyšší úředníky Československých 
drah. Pro zájemce bude možné 
svezení po stanici v průběhu celého 
dne. Milovníci fi lmů si mohou tento 
typ, využívající automobilové karo-
série, vybavit např. z fi lmu „Ostře 
sledované vlaky“.                 -ps-

Zvláštní vlak přijede do Velkého Meziříčí v rámci oslav města

Nemusíte se třást jako nasolenej skokan, vypravíte-li se do knihovny! 
Tedy netřeba míti obav, že se u nás nenajde něco, po čem právě vy 

nedočkavě skočíte! Věřte, že jsme se notně vyskotačili, abychom obstáli 
pod náporem pestrobarevných požadavků našich návštěvníků. Že ne? 
Inu, trochu vás zasvětím. Chápu, že byste neradi skočili na špek, neboli 
na cara.

Začneme třeba tím, co ocení skalní příznivci, které k nám vede vý-
hradně, pouze a jen potřeba vrátit a půjčit čtivo. Odepsali jsme ohmatané 
oškubánky a obratem doplnili nové a tolik žádané Javořické a Pittnerové. 
Zacelili rány v oblíbených knižních řadách, posháněli odborné tituly, 
které byly dosud často objednávány u konkurence formou meziknihovní 
výpůjční služby. Drobné brožurky regionálního fondu byly zkroceny do 
přehledných pořadačů. Zapřisáhlé milovníky časopisů jistě potěší zvýše-
ná pozornost skladbě dosavadní necelé padesátky odebíraných periodik 
a rozšíření nabídky o často požadované kousky (Betynka, Premiere, 
Rytmus života, Rock a pop, Světem zvířat, Vítejte doma, Witch).

Snad vyvarujeme se skočné (rozuměj rvačce) houfce zájemců, kteří 
zaskočí pro některou z novinek výše psaných. Nebo si vyskakujeme 
přespříliš? Ano, i u nás se stává, že si k nám odskočí nadurděný člověk 
rozhodnutý ztropit scénku. Pak oceníme, že knihovní systém Clavius 
je v kondici po nedávném servisním zásahu. (Nebude-li to přesto stačit 
k rychlému odbavení mrzouta, nezbývá než hbitě uskakovat před - naštěstí 
toliko slovními - políčky.) Je to však jev nanejvýše zřídkavý a na našich 
pobočkách v Mostištích, Lhotkách a Olší nad Oslavou téměř neslýchaný. 
O to raději jsme zaskočili do místních knihoven na metodické návštěvy. 
Vždyť slušný čtenář si zaslouží slušné služby! 

A jistojistě ocení i něco navíc! 
Máte rádi výstavy? Šikovné ruce, bujná fantazie a dobré vedení žáků 

zdejší základní umělecké školy připravilo pro 248 virtuálních cestovatelů 
příjemný zážitek při víření Benátského karnevalu a výpravě do Staro-
věkého Řecka. Kolikpak návštěvníků přivábí srpnové koláže Oldřicha 
Inochovského? Zdánlivou přetržku jsme vyplnili pilnou spoluprací na 
výstavách výtvarných a fotografi ckých děl soutěže Jakou barvu má naše 

město?, které jste mohli po celý máj obdivovat v Jupiter clubu a Galerii 
synagoga.

Nesedí vám pasivní couráníčko od dílka k dílku? Jste spíše aktivní 
a hraví? Dobrá, dobrá. Potom jste možná přidali svůj hlas ke 49 námi 
odesílaných v anketě Magnesia Litera, nebo jsme hodnotili vaše zna-
losti v májovém literárním kvízu Láska je láska? Nezískali jste poukaz 
na nákup knih ani balíček čokoládového pokušení? Dosud vám nepřála 
štěstena? Nevadí! Pojďte jí opět neúnavně v ústrety. Právě jsme vyhlásili 
pro období od 6. 6. do 9. 9. 2008 korespondenční hru Pozdrav z cest 
s jednoduchými pravidly ve čtyřech krocích.

1. Pošlete nám pohlednici z místa vaší dovolené. 
2. Připište titul rozečtené knížky. 
3. Uveďte své kontaktní údaje.
4. Dostaňte se tak do losování o balík „Všude dobře, doma nejlépe“. 

A nezapomeňte, že do 30. června můžete přichvátat s vaší troškou do 
mlýna literární soutěže Prvotiny. 

Odpustím si podrobnosti, neb tuším, že když trochu zapátráte, naleznete 
je i v tomto výtisku Velkomeziříčska a jistojistě také na www.knihov-
navm.cz. Můžete též přiskočit k libovolné plakátovací ploše, doskočit 
k vývěskám u Jupiter clubu nebo knihovny. Ostatně už jste skoro u nás, 
tak hop a skok a máte leták ze stojanu v mezidveří. A mimochodem náš 
web, vývěsky, stojan, výpůjční pulty i většina poštovních schránek nabízí 
též obšírnou informaci o nových (a doufáme zajímavých) možnostech 
opět otevřené zahradní čítárny.

Závěrem dlužno dodat, že nemáme záskok, který by převzal naši prá-
ci o letní dovolené. Protože však nechceme zcela zavřít, krátíme jako 
každý rok běžnou provozní dobu v červenci a srpnu jen do 16.30 ho-
din. A půjčovna pro děti a mládež bude otevřena pouze v pondělky 
a středy. Tak vidíte, na skok do městské knihovny můžete jen s malým 
omezením i přes celé léto. Když pro nic jiného, tak alespoň nakouknete 
do slovníku nekonvenční češtiny Patrika Ouředníka Šmírbuch jazyka 
českého, z něhož jsem si vypůjčila některé z neodolatelných formulací se 
slůvky, která odskočila od výrazu skok.                                                    -van-

Na skok do Městské knihovny Velké Meziříčí

Parní lokomotiva 498.022 ve Velkém Meziříčí 28. 9. 2003.
Foto: Pavel Stupka

Vesnicí roku 2008 se stala obec 
Pikárec, okres Žďár nad Sázavou. 
Obec s historií sahající do 12. století 
se 105 popisnými čísly a 323 obyva-
teli leží zhruba 30 km jihovýchodně 
od Žďáru nad Sázavou. V loňském 
roce obec získala bílou stuhu za 
činnost mládeže, před dvěma lety 
si zde místní připomněli 570 let od 
první písemné zmínky o obci.

Rozhodla o tom osmičlenná ko-
mise. Krajská komise též rozhodla o 
udělení čestného uznání za podporu 
dobrovolných hasičů obci Lavičky 
(okres Žďár nad Sázavou), čestné 
uznání za vzájemnou podporu a 
spolupráci obce a školy uděluje 
komise obci Bory (okres Žďár nad 
Sázavou).  

-svat-

Vesnicí Vysočiny 2008 je Pikárec

Inspektorská drezína Tatra. 
Foto: archiv ČD SDC Jihlava
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Misionáři dříve a nyní 
Je zajímavé, že 5. června i července najdeme v katolickém kalendáři 

svátek misionářů. 5. června 754 byl umučen svatý Bonifác. Původně 
se jmenoval Wynfrith, byl mnichem v Anglii, na výzvu papeže šel na 
misie do Německa, kde působil tak požehnaně, že je nazýván apoštol 
Germánů.

5. července si připomínáme misionáře dva, apoštoly Slovanů, svaté 
Cyrila a Metoděje, kteří také byli mnichy a dostali svá nová jména. Sva-
tý Cyril-Konstantin se udřel k smrti, takže umírá vyčerpáním poměrně 
mladý, svatý Metoděj (asi Michael) ve stáří také zažil týrání a věznění. 

Všichni tři navázali na iroskotskou misii svatého Kolumbána a druhů 
a nově příchozím kmenům germánským nebo slovanským dali kromě 
náboženského poselství i základy kultury a společnosti. Všichni opustili 
pohodu a jistotu kláštera a vydali se do neznáma s nadšením pro Krista. 
U bratří ze Soluně musíme ještě přidat, že si uvědomovali rozdíl mezi 
prosluněným Řeckem s mírným přímořským podnebím a syrovostí, 
přítmím a vlhkostí slovanských luhů a hájů. 

Přesto šli. A my je všechny máme v úctě, ať už jejich jména máme 
v kalendáři, známe z knih anebo zůstávají bezejmenní.

Misionáři nevymřeli. Doposud se najdou mladí lidé, muži i ženy, kteří 
jdou kvůli Kristu Pánu do světa. Často do takzvaných rozvojových zemí, 
kde nabízejí své nejlepší roky nejen při vyučování náboženství nebo hlá-
sání evangelia, ale také při práci ve školství, zdravotnictví a jinde. Někdy 
kvůli tomu vstoupí na celý život do řehole, jindy odjíždějí na čas jako 
spolupracovníci. A skoro každý týden se z křesťanských zpráv dozvídáme, 
že i dnes se za to platí krví. 

Jsou i misie vnitřní. Naši biskupové prosili své kolegy v Polsku, aby 
pomohli naší zemi, kde je málo kněží. Biskup v sousedních Katovicích 
pak vyzval své kněze, aby šli k nám vlastně jako misionáři. Pár jich našlo 
odvahu a přihlásili se. Mezi nimi i otec Lukáš, který byl v té době tři roky 
knězem. Už deset let působí v naší vlasti. Česky se začal učit v Moutnicích, 
kde nastoupil jako kaplan. Pak dostal farnost Blučina, později ještě dvě 
sousední farnosti, stal se místoděkanem modřickým a mezitím ještě stačil 
udělat doktorát teologie. O něm se vážně mluví jako o našem budoucím 
duchovním správci. 

Slyším však často, že do Meziříčí má přijít Polák. Po stránce úřední 
je to vyjádření přesné, ale špatné z pohledu lidského. Sám jsem byl v ci-
zině jen tři roky a vím, jak je to těžké, i když jsem byl tenkrát mnohem 
mladší. Vzpomínám dodnes, že jsme byli sice vřele přivítáni, ale pořád 
nám říkali „Messieurs les Tchèques!“ (Pánové Češi.) Rozdělili nás do 
tříd, zase vítání. Pořád však kolektivně. Čtvrtého dne našeho pobytu byla 
neděle. Šel jsem do kaple, sám z 24 krajanů. Viděli mě malí francouzští 
primánci a hned to hlásili tomu knězi. „Pane abbé, je tady jeden Čech.“ 
A on mi řekl: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl jsem a on na to samozřej-
mě francouzsky: „Jene, já tě u nás vítám.“ Byl první, který mě oslovil 
jménem. Už jsem nebyl jen člen nějaké skupiny, ale jedinec, který má 
své jméno. Vždyť i Bůh zná každého jeho jménem, jak připomíná Bible 
na mnoha místech.

Proto si dovoluji tento Boží pohled připomenout už teď jako důležitý 
bod přípravy na změnu, která je těžká pro všechny, farníky u nás, v Blu-
čině i ve Křtinách, otce Lukáše, mne i otce Tomáše, který se u Panny 
Marie namáhá a rozdává už 35 let. 

Nemluvme obecně, ale osobně. Vzpomínejme vděčně na všechno 
dobré, co nám bylo díky Bohu dopřáno, ale těšme se také na věci bu-
doucí, kterých se dá-li Bůh dožijeme. Nejvíce se však těšme na ty věci 
úplně poslední, na Boží království, pro které všichni misionáři vždy 
obětovali všechno, protože to je ten nejvyšší cíl.                 P. Jan Peňáz

Studentská výměna velkomezi-
říčského gymnázia s partnerskou 
školou v německém Weilheimu 
vznikla díky stipendijnímu hos-
pitačnímu pobytu Mgr. Lenky 
Plockové, který pro české učitele 
pořádalo bavorské ministerstvo 
školství a kultury. Jejich záměrem 
bylo nejenom přiblížit našim peda-
gogům tamní vzdělávací systém, ale 
také vytvořit příležitost k navázání 
užší spolupráce mezi školami.

V té době mělo již weilheim-
ské gymnázium kontakty s Itálií, 
Francií či Velkou Británií, přesto 
byla myšlenka výměny přijata 
s nadšením i na německé straně, 
kde se organizace v prvních le-
tech, za vydatné podpory ředitele 
školy Hanse Hecka, ujali manželé 
Gerlinda a Jürgen Kosseggovi.

19. září 1993 přijeli poprvé ně-
mečtí studenti a učitelé na čtrnácti-
denní pobyt do hostitelských rodin 
ve Velkém Meziříčí a jeho okolí. 
Za patnáct let prošel „Austausch“ 
změnami, jeho idea však zůstává 
stejná. Naši studenti mají možnost 

konverzovat s rodilými mluvčími 
v německém jazyce a mohou se 
procvičovat i v angličtině, která je 
při výměně hojně používána. Nejde 
však pouze o zdokonalování jazyko-
vé vybavenosti, ale také o jedineč-
nou možnost stát se na několik dnů 
„členem nové rodiny“ a lépe poznat 
její odlišné zvyklosti a tradice. 

Gymnázium v partnerském měs-
tě mívá obvykle pět či šest paralel-
ních tříd a pro výměnu s Velkým 
Meziříčím je vybrána pouze jedna 
z nich. Za historii „Austausche“ se 
tak dočasnými studenty naší školy 
stalo více jak 400 německých gym-
nazistů. O tom, že se výměna ne-
musí omezit pouze na roční zasílání 
dopisů, e-mailů či sms zpráv, které 
jsou zpestřené zážitky z pobytu 
v Německu a v České republice, 
svědčí dlouholetá přátelství, opě-
tovné návštěvy některých účastníků 
a také uzavřené manželství.

Více informací najdete na 
www.gvm.cz, zahraniční styky, 
studentská výměna. 

Mgr. Ilona Pokorná

Jubileum „Austausche“

(5. díl – pokračování z čísla 
21/2008)

S MORAVCEM? NIKDY!
V dubnu roku 1942 jsou mezi-

říčskému chrámu odebrány zvony. 
P. Burian referuje: „Naposledy 
zvonily při pohřbu dr. Veselské-
ho v pondělí velikonoční, pak 
v úterý ráno 7. 4. vyzvánělo se 
hodinu (také jsem si zazvonil) 
a pak byly sundány a odevzdány 
k válečným účelům.“ V květnu 
jsou odtransportováni velkomezi-
říčští židé, a pár dní nato propuká 
zuřivá msta nacistů za atentát na 
říšského zatupujícího protektora R. 
Heydricha. Je vyhlášen výjimeč-
ný stav, zakázány schůze, zábavy, 
kulturní podniky. Jednatřicátého 
května proběhla ve městě a okolí 
vojenská a policejní prohlídka osob 
a domů. V té době přichází nový 
kaplan P. Antonín Němčanský, 
jeden z posledních dosud žijících 
přímých pamětníků velkomezi-
říčských farních událostí. Pouti do 
Netína se účastní 1200 poutníků. 
V roce 1943 se konají ve farnosti 
dvě primice – Aloise Kadlece 
a Stanislava Havelky. 21. června 
1943 vizitoval velkomeziříčské 
školy kolaborantský ministr škol-
ství Emanuel Moravec. Účast na 
společném obědě odmítli Bohu-
mil Burian a úředník nemocenské 
pojišťovny Procházka. Pro něho 
však bylo posláno, pro Buriana 
nikoliv. Rok 1944 byl poznamenán 
zatčením Burianova přítele, profe-
sora gymnázia Bedřicha Krejčího, 

DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

vynikajícího pedagoga, skvělého 
organizátora místního kulturního 
života a přítele básníků. Burian 
si do kroniky poznamenává: „14. 
března při oslavách výročí zřízení 
Protektorátu 
bylo nařízeno 
B. Krejčímu 
přečíst dodaný 
proslov. Pro 
silné nachla-
zení odmítal 
tak učinit, ale 
pak přeci mu-
sel projev číst. 
Přečetl ho tak, 
že studentstvo 
vycít ilo jeho 
vnitřní nesou-
hlas a odměnilo 
ho ohromným 
potleskem. Za 
tuto provokaci 
byl 4. června 
odveden ge-
stapem a již se 
nevrátil!“ Rok 
1944 však také přináší zvýšenou 
činnost odbojových skupin na 
Vysočině, poblíž Meziříčí operu-
je paraskupina Calcium vyslaná 
do protektorátu z Velké Británie 
(u Netína byl gestapem zastřelen 
její velitel Jaroslav Odstrčil), 
kaplan František Vorlíček je v od-
bojové organizaci „Tau“ důleži-
tým informačním článkem. Na 
faře krátký čas působí i vojenský 
německý kaplan P. Schmitz. Chová 
se velmi slušně a dvorně. 

POSLOUŽIT UMÍRAJÍCÍM
Konec války je v dohlednu, ale 

na Velké Meziříčí se valí hrůza. Ze 
země i z nebe. Náměstím táhnou 
hordy uprchlíků. Znovu citujme 

z Burianových 
zápisků: „Auto 
za autem, 
k prvnímu při-
vázáno několik 
jiných, bez ben-
zinu, plno žen, 
dětí, zavazadel, 
koňské povozy 
s nákladem 
pytlů, beden, 
kufrů, nářadí 
a nábytku. 
Malé ruční vo-
zíky a dětské 
kočárky, přivá-
zané k vozům. 
A vše plné. 
A následují 
tanky, a těžká 
děla, směs 
vojenských 

útvarů. Všude se pilně pracuje, lidé 
kopou kryty.“

A pak přišel 6. květen 1945. V li-
turgickém kalendáři to byla pátá ne-
děle po Velikonocích. P. Burian káže 
na téma „Modlete se, opět pravím, 
modlete se!“ Jako by tušil blížící se 
hrůzy. „Po velké mši vypuklo v na-
šem městě povstání.“ Události jsou 
všeobecně známy. Šedesát postříle-
ných mužů na obou koncích města 
a naházených do vody je brutálním 
obrazem sadistického řádění Němců. 

P. Burian si poznamenává: „Smutek, 
pláč, bolest a nejistota byly údělem 
každého a zvláště těch, kteří pohře-
šovali své drahé. /…/ Hluk a spěch 
německých vozidel vzrůstá každou 
minutu. Kdy již jim bude konec?“ 
A ve chvíli, kdy přijíždějí první rus-
ké oddíly, je město zasypáno bom-
bami z ruských letadel. P. Burian: 
„Německý důstojník totiž, kterého 
vezli jako zajatce na svém tanku, 
vypálil červenou raketu, což pro 
letce znamenalo, že vojsko ruské je 
v tísni, a proto začali bombardovat. 
Nad městem zůstala velká mračna 
prachu. Výbuchy trhavých bomb, 
v ulicích křik raněných, spoušť. 
/…/ Nedávno zřízená část hřbitova 
na Moráni byla zničena, hrobky 
rozmetány. Kaplička sv. Kříže, do 
té doby sloužící za umrlčí komoru, 
byla úplně srovnána ze zemí. V ní 
byla ráno v rakvi uložena mrtvola 
Jindry Nováčka a za několik hodin 
výbuchem rozmetána. Sotva dopad-
ly první bomby a přestaly svištět 
střepiny, běžel jsem se sv. oleji na 
Horní město, kaplan P. Martinásek 
a P. Němčanský do lazaretu v Živ-
nostenské škole, aby umírajícím po-
sloužili svatými svátostmi. Také pět 
místních lékařů bylo ihned na místě, 
obvazovali, operovali, amputovali 
nohy atd., poněvadž do nemocnice 
v Třebíči nebylo možno se dostat pro 
zácpu na silnici. Zahynulo celkem 
40 osob.“ 

Miloš Doležal, 
redaktor ČRo Praha 

(Další díl v čísle 25.)

Když Karel IV. se svým otcem Ja-
nem pokládali v roce 1344 základní 
kámen na stavbu Katedrály, měl Karel na mysli především to, že Praha 
byla sídlem arcibiskupství a vyjádřením toho měl býti tento chrám.

Zvoleno bylo místo hned vedle hradu, kde bývala stará románská 
bazilika, kterou Katedrála nahradila. Záměrně měla výška Katedrály 
převyšovat výšku hradu, aby bylo vidět, že dům Boží je důležitější než 
dům císaře.

Karel, jak víme, byl zbožný člověk a ve svém císařství a především v čes-
kých zemích postavil řadu kostelů a klášterů, které stavěl ke slávě Boží.

Pyšně se hlásíme ke Karlu čtvrtému, ale máme při tom na mysli i jeho 
duchovní rozměr? On nestavěl kostely a především Katedrálu pro komu-
nistické ateisty, kteří se nyní cítí povoláni o Katedrále rozhodovat.

Jistě se už šedesát let musí otáčet v hrobě, a je s podivem, že jsme dosud 
nenašli sílu navázat na to, co měl Karel na mysli, když se snažil Čechům 
vtisknout křesťanské hodnoty.

Žasnu nad tím, jak se Hrad snaží svou vůlí překonat vů1i Karlovu. 
Katedrálu přece nikdo neodstěhuje do Říma. Jde tu jen a jen o ješitnost 
a rádoby vlastenectví. Co se však dá očekávat od politiků, z nichž větši-
na byla vychována socialistickou školou? Tato jim vštěpovala odpor ke 
všemu duchovnímu, naše dějiny vykládala zkresleně a církvi i šlechtě 
nepřátelsky.

A tak vidíme pokřivený vztah nejen politiků, ale bohužel i národa ke 
všemu duchovnímu a křesťanskému.

Jeví se to i v postoji k navrácení církevního majetku. Při tom každý 
z našich občanů, o politicích ani nemluvě, by se vehementně hlásil o vše, 

Bohumil Burian při bohoslužbě. 
Vlevo kaplan P. Vitula, pravo kaplan 
P. Procházka.       Foto: archiv MD

co mu bylo ukradeno. Proč se stejně 
spravedlivě nedíváme i na majetek, 

který komunistická vláda ukradla církvím, a ne jen jim? Hledáme 
v historii jen to, kde církev pochybila, ale nechceme vidět, co dobrého 
přinesla. Myslíte, že by naše země byla stejně půvabná a návštěvyhodná, 
kdybychom tu neměli nádherné stavby hradů a zámků, kostelů, klášterů 
a Božích muk u cest?

Hledejte podobné poklady jinde. Málokde jich najdete tolik.
I to je dílo církve. Ta nádherná gotika, to nádherné baroko, které nám 

ledaskdo může závidět. Přitom za čtyřicet let, kdy lid, na jehož mínění se 
obracíme, měl tato díla v rukou, bylo mnoho zdemolováno a poničeno.

Současně s tím byl poničen vkus a morálka. Bořitelé chrámů by přece 
neměli o chrámech rozhodovat. A je mi líto, že máme politiky, kteří se 
nedokázali ani dovzdělat ani odtrhnout od postojů vštěpovaných jim v ko-
munistických školách. Je mi líto, že z jejich slov stále čpí, čím v těchto 
školách nasákli. Nepotřebujeme politiky, kterým jde jen o ministerská 
a poslanecká křesla. Morálka není jenom věcí církve a jejích organizací, 
ale národ Masaryka (Ježíš, ne César) a Karla IV. by měl už konečně na-
vázat na jejich dědictví.

Ti, kteří dnes v čele národa stojí, by měli být moudří, vzdělaní a stateční 
lidé, jež dokáží národ vyvést z bludů, kterými ve školství prošla během 
své školní docházky většina dnešní populace. Měli by umět nastolit 
hodnoty cti a pravdy, býti v každém ohledu dobrým příkladem, a také 
se nebát a nekrást (nikomu)!

Kdybychom takové představitele měli, bylo by i rozhodování o Kated-
rále snadné.                                                                                         -zč-

Stále ještě komunismus v nás

(Pokračování ze strany 2.) Jak zmínila ředitelka školy ing. Marie Šabacká 
na slavnostním zahájení výstavy, je možné, že se v příštím roce se stej-
nou formou přehlídky závěrečných prací žáků návštěvníci již nesetkají. 
„Změny školského zákona přinesou novinky a závěrečné zkoušky možná 
nebudou probíhat v této podobě, jako dosud,“ podotkla M. Šabacká.

Výstava prací žáků sama o sobě vypovídá o úrovni výuky na učilišti 
Jana Tiraye. Vedle toho napoví i úspěchy žáků v soutěžích a další. „V lis-
topadu byl našemu učilišti udělen certifi kát Hospodářské komory Praha 
za vysokou úroveň praktické přípravy a nejlepším absolventům oboru 
vzdělání cukrář současně certifi kát a Europas,“ informovala zástupkyně 
ředitelky pro odborný výcvik Bc. Ludmila Pecinová. V soutěžích uspěli 
obráběči s druhým a třetím místem, kadeřnice páté a cukráři přivezli třetí 
místo – všichni v mezinárodní konkurenci.            Martina Strnadová

Cukráři a kuchaři vystavovali své práce

Dětský den Markéty Hellerové.                         Foto: Martina Strnadová

Dne 31. května 2008 se hasiči 
z okresu Žďár nad Sázavou sjeli 
do Bystřice nad Pernštejnem, kde 
se konala jarní část okresního kola. 
Na tuto soutěž se družstva v kate-
goriích dorostenců, smíšených 
družstev žen, mužů a jednotlivců 
připravovala urputně několik měsí-
ců. Kategorie dorostenek tentokrát 
zastoupena nebyla. 

Družstva smíšená a dorostenci 
soutěžili v těchto disciplínách: 
štafeta 4×100 metrů, testy, běh 
jednotlivců na 100 metrů s pře-
kážkami a nesměla samozřejmě 
chybět „královská disciplína“ po-
žární útok. O prvenství v kategorii 
dorostenců soutěžila celkem 4 
družstva. Nakonec byli nejúspěš-
nější dorostenci z Velkého Meziříčí 
(ve složení: M. Kujal, J. Šišpela, M. 
Doležal, M. Žanda, P. Rajm, T. Mi-
kišek a J. Studený). Zajistili si tak 
účast na krajském kole, společně 
s družstvem Žďár nad Sázavou II., 
které skončilo v této kategorii na 
druhém místě. Kategorie žen byla 
tentokrát reprezentována pouze 
jedním družstvem, a to ženami 
z Velkého Meziříčí (ve složení: 
M. Domanská, L. Sedláková, M. 
Bernatová, P. Kašparová, M. Ber-
natová ml., J. Kratochvílová a M. 

Konečná). Prvenství bylo tedy 
jasné, avšak i tak se snažily od-
vést dobré výkony. To v kategorii 
mužů se o prvenství ucházelo hned 
několik družstev. Nakonec si účast 
na krajském kole vybojovalo druž-
stvo mužů z Radostína nad Oslavou 
a Lhotek. První zmiňovaní skončili 
na prvním místě. A už se dostáváme 
k poslední kategorii, a to jednotlivci 
– dorostenky. Ty soutěžily ve třech 
disciplínách: běh jednotlivců na 100 
metrů s překážkami, tzv. dvojboj 
a napsaly si také testy. Tentokrát 
pojede náš okres reprezentovat pět 
zástupkyň a to: M. Konečná (první 
místo), P. Kašparová (druhé místo), 
M. Bernatová ml. (třetí místo), L. 
Mužatková z Kotlas (čtvrté místo) 
a O. Bartůňková (páté místo). 

Krajské kolo dorostu se koná 
v neděli 8. června v Petrovicích, 
krajské kolo mužů a žen se uskuteč-
ní 16. srpna rovněž v Petrovicích. 

Určitě si všichni soutěžící zaslou-
ží pochvalu za odvedené výkony, 
obdiv patří trenérům jednotlivých 
družstev. Poděkovat bychom rov-
něž měli rozhodčím a všem, kteří 
se zasloužili o poklidný průběh 
soutěže. Všem reprezentantům dr-
žíme pěsti, aby se jim i na krajském 
kole dařilo.                         -mob-

Velkomeziříčští hasiči uspěli
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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

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

Hypotéka zpětně? ANO!
Proplatíme vám již dříve zaplacené faktury.

Od 30. 5. do 14. 9. 2008 o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin.
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

LOV A PRODEJ RYB
SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU, PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Auto Dobrovolný V.M. s. r. o.
Fr. Stránecké 2, 594 01 Velké Meziříčí

hledá

Požadavky: středoškolské vzdělání, velmi dobrá znalost prá-
ce na PC, AJ a NJ výhodou, dobrá komunikativnost.

Nabízíme zajímavou práci s lidmi.

Kontakt: 602 773 028, servis.vm@autodobrovolny.cz

Požadavky: středoškolské vzdělání, velmi dobrá znalost prá-
ce na PC, AJ a NJ výhodou, dobrá komunikativnost.

Nabízíme zajímavou práci s lidmi.

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 20. 6. 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

SŠ, znalost práce na PC, aktivní 
znalost NJ, řidičský průkaz sk. B.
Nástup možný od 1. 7. 2008. 
Kontakt: p. Štěpánek, 566 653 302.

Firma AGADOS
Průmyslová 2081
594 01 Velké Meziříčí
hledá 

Zástup za mateřskou dovolenou.

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.

Prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 4772/4 o výměře 56 m2 trvalý travní porost k. ú. Velké Mezi-
říčí. Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, od-
dělení majetkoprávní.
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5597/54 o výměře 
22,25 m2, podíl bytu na zastavěném pozemku na ulici Mírová, k. ú. Velké Meziříčí. 
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní. 
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 1796/13 o výměře 
97 m2 k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí, jako příkup k rodinným domům.
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5222 o výměře 
3 615 m2, parc. č. 5223 o výměře 5 571 m2, parc. č. 5231⁄2 o výměře 611 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem komerčního využití těchto pozemků. Bližší informace 
budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní. 
Zveřejnění 29. 5. 2008                                                                        Ing. František Bradáč

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

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

Stanice plemenných hřebců 
J. H. Stránecká Zhoř
nabízí
výcvik mladých koní, 
obsedání, přípravu
3letých klisen
ke zkouškám výkonnosti.
Tel.: 732 277 101.

Příjem inzerce a otevírací doba 
v redakci 

Inzerci přijímáme v pracovní dny 
od 8.00 do 15.30. Uzávěrka inzertní 
strany vždy v pátek ve 14 hodin. 

Jedno vydání soukromého řádko-
vého inzerátu do rubriky »Prodám 
– koupím – vyměním« je za cenu 
20 Kč, s rámečkem 30 Kč, s foto-
grafi í 40 Kč. K inzerátům pod znač-
kou je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Příspěvky do rubrik 
»Blahopřání – vzpomínka – podě-
kování« jsou za cenu 50 Kč bez fo-
tografi e a 100 Kč s fotografi í.  -red-



lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 v OV, 75 m2, 
výtah, 5. patro, v Jihlavě. Tel.: 
604 377 286.
■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci, 350 m2, zahradní bouda, 
voda. Tel.: 775 220 835.
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve 
Velkém Meziříčí a nechám bydlet 
ještě 12 měsíců zdarma, pouze 
úhrada inkasa. Platba hotově. Tel.: 
608 078 978.

■ 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 Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím byt 2+1, 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
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Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
přijme k 1. 9. 2008 ženu/muže na:
– učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
– vychovatele
– asistenta pedagoga
– psychologa na celý nebo částečný úvazek
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 20. 6. 2008.

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

Restaurace Park hledá 

kuchaře/-ku. 
Nástup je možný ihned. 
Platové podmínky
10–12.000 Kč
čistého. 
Informace
na tel.
608 638 585.

Novinka na fi nančním trhu:
nebankovní půjčky, hypoté-
ky za bankovní úrok až na 30 
let, bez prokazování příjmů. 

Tel.: 776 705 358.

www.hubnete.cz/power

• anticelulitidová

• thajská

• havajská

• b. m. páteře

Tel.: 728 382 202

z ul. Demlova 3
na Náměstí – budova Horácka

ord. hodiny středa od 7 do 13 hodin

Velké Meziříčí

Velká sleva
na letní zboží

Prodám
■ Suzuki Swift 1,3 GLS 64 kW, r. 
v. 2003, třídveřový, červená barva, 
najeto 56 tis., koupeno v ČR, tažné 
zařízení, centrál, el. okna + zrcátka, 
servisní knížka, nové zimní pneu, 
rádio, MP3, cena 85.000 Kč, doho-
da. 100 % stav. Tel.: 608 165 070.
■ Kytaru španělku – 7/8 (velikost, 
vhodná pro dítě ve věku 7–12 let), 
cena 1.800 Kč. Tel.: 737 522 962.
■ Daewoo Matiz, červený, r. v. 
2001, koupen v ČR, 1 majitel, 
nebourané, servisní knížka, 
najeto 120 t is., automatické 
rozsvěcování světel, uzamykání 
pedálů, rádio, dálniční známka, 4 
zimní kola, cena 70.000 Kč. Tel.: 
608 165 070.
■ Na Škodu Fabii nové letní 
pneu Michelin 165/70/14 – 4 ks, za 
5.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Peugeot Parter, Citroen Berlin-
go – 4 ks obutá zimní kola i málo 
jetá za 3.800 Kč. P 206; 306; ZS; 
Saxo; 405 – 4 ks zimní obutá kola za 
3.900 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Kombinovaný sporák na pro-
pan butan, možnost přetryskování. 
Cena 1.500 Kč, málo používaný. 
Tel.. 605 483 742.
■ Zdarma přenechám leasing 
na Ford Focus kombi 1.8 16 V Am-
briente, r. v. 2001, ABS, el. přední 
okna,centrální zamykání, tónovaná 
skla, airbag řidiče, posilovač řízení, 
rádio+MG, imobilizér, otáčkoměr, 
opěrky přední i zadní, zámek zpá-
tečky. Zbývá 62×4.580 Kč. Včetně 
pov. a havarijního pojištění. Tel.: 
731 090 186.
■ Střešní krytinu, dvoufalco-
vou, pálenou. Cena 2 Kč/ks. Tel.: 
737 912 568.
■ Skla na skleník, 4 mm tloušťka. 
Automatickou svářečku na stavební 
folie proti vlhkosti, funkční, v dob-
rém stavu. Cena 18.000 Kč. Tel.: 
604 473 997, 606 821 055.

■ ROCKWOOL FASROCK 
– kontaktní způsob zateplení, 
tloušťka 30 mm, délka 1 m a šířka 
600 mm. Cena 180 Kč za 1 m2. Poly-
styren na zateplení, síla 5 cm, délka 
1 m, šířka 0,5 m. Tel. 604 473 997, 
606 821 055.
■ Pískovou fi ltraci do bazénu, 2 r. 
stará, 100 % stav. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 608 440 395.
■ Velmi zachovalou dětskou au-
tosedačku 0–18 kg. Cena 400 Kč. 
Tel.: 724 803 783.
■ 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.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Čistokrevná štěňata němec-
kých ovčáků, černá se znaky. 
Odběr začátkem července. Tel.: 
731 103 505.
■ Starší auto Škoda 105 – velmi 
levně. Tel.: 566 535 356.
Koupím 
■ Náhradní dí ly do moto-
ru na t raktor Zetor 25. Tel.: 
737 912 568.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-

■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Piště, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ 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.
■ Prodám DB 2+1, 7 km od Velké-
ho Meziříčí. Tel.: 736 673 178.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+1 ve VM. Tel.: 
777 938 268.
■ Hledám podnájem bytu ve 
Velkém Meziříčí 2+1 nebo 3+1. 
Spěchá, děkuji. Tel.: 737 867 275.
■ Pronajmu pokoj zař ízený, 
v RD, 2 km od V. Bíteše. Tel.: 
737 825 888.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Bezděkov. Cena do-
hodou. Volný od 1. září 2008. Tel.: 
732 342 190, 566 544 628.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM od 
září. Tel.: 605 762 775.
■ Hledám dlouhodobější proná-
jem (2–3 roky) domku ve V. Meziří-
čí nebo nejbližším okolí, za úhradu 
energií + symbol. nájem. Nabízím 
kvalitní péči o dům, zahradu… 
Žena + 3 děti. Tel.: 775 335 528.
■ Pronajmu zařízený slunný byt 
3+1 s balkonem ve VM, ul. Bezdě-
kov. Vlastní plyn. topení. Volný od 
1. 7. 2008. Tel.: 737 244 963.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Čermákova, možno 
i s garáží. Cena po dohodě. Tel.: 
736 534 803.
■ 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.
Různé
■ Dne 23. 5. 2008 v brzkých ran-
ních hodinách jsem ztratil telefon 
Sony Ericsson K800i. Našla ho 
paní či slečna a pokoušela se z něj 
volat za účelem spojení se se mnou 
a předání. Už tohoto činu si velmi 
vážím. Spojení se bohužel nepoda-
řilo. Proto prosím, kdo o této osobě 
ví či jestli tento inzerát dotyčná 
osoba čte, kontaktujte mne prosím 
na tel. 605 154 135. Odměna jistá, 
děkuji. 
Daruji
■ Daruji čistokrevného ma-
ďarského ohaře, 2letého. Majiteli, 
který má velkou zahradu, dobrý 
hlídač. Stěhování. Zájemci volejte 
na číslo 566 520 154 – 154 číslo 
pokoje. 

Volejte 739 560 447.

Nepůjde el. proud
12. 6. 2008 od 7.30 do 11.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: Aqueko, Ingeld, Smejkal
12. 6. 2008 od 11.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: chata směrem k Hrbovu
18. 6. 2008 od 7.30 do 11.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: sídliště Hliniště, tři nové bytovky
Děkujeme za pochopení.                                                               -E.ON-

Zubní pohotovost
14. 6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2
15. 6. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, N. Město na Mor.

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.            -pb-

Soutěž historických vozidel na 
dlouhou trať o Pohár Jiřího Kristi-
ana Lobkowicze. V pátek 13. 6. cíl I. 
etapy ve Velkém Meziříčí. Zájemci 

si mohou prohlédnout vozidla mezi 
15 a 18 hodinou a v sobotu 14. 6. 
mezi 17 a 18 hodinou na parkovišti 
hotelu Jelínkova vila.            -bv-

Vzpomínková jízda
na 1 000 mil československých

Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

Den otevřených dveří v Draka Kabely, s. r. o.
Společnost Draka Kabely, s. r. o., druhý největší výrobce kabelů a vo-

dičů v České republice, otevřela 1. 6. 2008 brány svých závodů veřejnosti 
a uspořádala „Den otevřených dveří“. Více než 2 000 návštěvníků využilo 
této možnosti a přišlo si prohlédnout výrobní prostory společnosti, proces 
výroby kabelů, vodičů či kabelových svazků, ale také nové logistické cent-
rum, dokončené v loňském roce. Protože se tato akce konala při příležitosti 
Mezinárodního dne dětí, byla většina atrakcí a soutěží zaměřena na naše 
nejmenší návštěvníky. Děti, kterých přišlo téměř 500, si zábavní atrakce 
– mezi nimi „skákací teréňák, gumoběh nebo sumo“ – náležitě užívaly. 
Mnohé si po úspěšné účasti v některé z připravených soutěží odnesly za-
sloužené výhry. Návštěvníci si pak mohli vyzkoušet svůj odhad a bystrost 
v tipovacím kvizu o fi rmě Draka Kabely. Kdo tedy například správně 
odhadl, že pro zajištění naší dosavadní produkce kabelů a vodičů by každý 
občan České republiky musel do výroby přinést téměř 20 kg mědi, může 
v této soutěži zvítězit a vyhrát některou z hodnotných cen (např. navigaci 
nebo mobilní telefon). Všichni návštěvníci byli po prohlídce společnosti 
pohoštěni, obdrželi pozornost a děti navíc poukaz na zmrzlinu.

Moderátorem Dne otevřených dveří v Draka Kabely, s. r. o. byl Petr 
Holík, známý např. z rádia Krokodýl nebo TV Nova. Zaměstnanci Draka 
Kabely, s. r. o. by tímto rádi poděkovali všem návštěvníkům Dne otevře-
ných dveří za jejich zájem o tuto společnost a den strávený v příjemné 
atmosféře.                                                                                   Petr Zejda

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon a fax: 566 524 649 • e-mail: vel ko me zi ricsko@velkomeziricsko.cz



z čehož asi polovinu máme díky muzikantům a zbytek k tomu musíme 
ještě přidat. S realizací chceme začít letos v říjnu.“ 

Laserovou show nemůže dělat každý
Barevná laserová show osvítila o sobotní noci velkomeziříčské náměstí 

a diváky naprosto ohromila. Proto jsme se na několik detailů, týkajících se 
právě technické vymoženosti zvané LASER, zeptali Tomáše Ouředníčka 
ze společnosti MusicData, která tuto show zajišťovala.

Je možné laikům zjednodušeně nastínit 
fungování laseru?

Představte si velmi úzký a intenzivní papr-
sek světla, který prochází přes optický hranol, 
kde vzniká celé barevné spektrum, čítající 16,7 
milionu barev. Dále tento paprsek prochází 
soustavou zrcátek, která se velice rychle po-
hybují, čímž vzniká vjem stabilního obrazu.

Jak se taková laser show vlastně připravuje? 
Používáme speciální programy, ve kterých je třeba si nejprve jednotlivé 

obrazy připravit ve 2D rozměru. Tyto obrazy se poté převedou do 3D roz-
měru a postupně se skládají v celou show podobně, jako se z jednotlivých 
obrazů skládá animovaný fi lm.
Je instalace a obsluha tohoto zařízení náročná?

Instalace laseru je poměrně náročná. Po každém převozu se musí 
pečlivě zkontrolovat a nastavit, což může trvat i několik hodin. Navíc je 
toto zařízení i energeticky náročné. Protože jím protéká proud o síle 96 
Ampér, ale vystupuje pouze 5,5 Wattu, musí být tento systém chlazený 
vodou, aby byla zachována správná provozní teplota. 

Pro vyškoleného technika není obsluha laseru obtížná. Školení, 
která probíhají v Německu a jsou fi nančně náročná, jsou však zásadní. 
Vyškolený technik obdrží TUV cerfi kát, jenž umožňuje provozování 
laserových show po celé Evropě. Naši technici mají tento certifi kát jako 
jediní v ČR.
Představuje laser nějaké zdravotní riziko pro diváky?

Při správné obsluze vyškoleným technikem žádná rizika nehrozí. Ne-
oprávněnou manipulací by však nějaké riziko poškození zraku mohlo 
vzniknout.

A jak byl spokojen starosta našeho města?
„Dojem mám velmi dobrý a ohlasy příznivé. 

Myslím, že to pořadatelé zvládli perfektně, musím 
ocenit práci fi rmy MusicData, jsem rád, že takové 
profesionály tady ve městě máme, i pracovníky 
Jupiter clubu, všem patří velké poděkování.

Přálo nám také počasí, což se jistě pozitivně 
projevilo na vysoké návštěvnosti. Program byl 
pestrý, takže si mohl každý vybrat to své. Mně 
osobně se líbil koncert Petra Koláře, ale zklamala 
mě jeho slovní vulgarita, to si mohl odpustit při 

takovémto vystoupení. Bezvadnou náladu vytvořil Děda Mládek Illegal 
Band, ve 4 klíčích jsme tedy slavně nedopadli, ale tak to je, jednou tak 
a podruhé zase jinak. Laserová a ohňová show byly impozantní, i hostům 
z Concentus Moraviae se velmi líbily. V neděli jsem byl až večer, troš-
ku mne mrazilo z těch ohňových koulí z ohňostroje, které se válely po 
střechách domů. Naštěstí se nic nestalo, takže všechno dobře dopadlo,“ 
zhodnotil průběh oslav František Bradáč.  

Připravila: Iva Horká
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Trefi li se do vkusu návštěvníků
(Pokračování ze strany 2.)
Kolik lidí – alespoň odhadem - přišlo na jednotlivá vystoupení? 

Vzhledem k tomu, že jsme nevybírali vstupné, těžko se to odhaduje. 
Myslím si však, že nebudu daleko od pravdy, když uvedu, že každou 
večerní akci navštívilo tak okolo čtyř tisíc návštěvníků. Jsme rádi, že 
i na odpolední produkce si Velkomeziříčští udělali čas.
Doprovodné akce k oslavám probíhají již od začátku května, víkend 
30. 5. – 1. 6. byl jednou z těch velkých. Další nás čeká ještě o víkendu 
v červnu 20. 6. – 22. 6., kdy proběhne Filozofi cký festival, a poslední 
víkend v červenci 26. – 27. 7. oslavy vyvrcholí a o tomto víkendu 
skončí. Mohl byste už nyní prozradit něco málo z programu, který 
na diváky čeká právě na závěr oslav?

Občané města se mohou určitě těšit na spoustu zajímavých akcí. Filozo-
fi cký festival je specifi cký podnik, nabízí celou řadu poznatků a námětů 
k diskuzi s těmi nejpovolanějšími. Z bohaté programové nabídky bude 
určitě největším tahákem vystoupení prof. Koháka. Na své si přijdou pří-
znivci fl oristiky i módy. Atraktivní bude jistě jízda zvláštního parního 
vlaku a prohlídka salonního vozu Františka Ferdinanda d’Este z roku 1909 
a salonního vozu prezidenta T. G. Masaryka z roku 1930.

Oslavy vyvrcholí poslední červencový víkend, který nabídne nepře-
berné množství historických aktivit na zámku i v centru města. Vrcholem 
bude nedělní ohňostroj. 

Podrobné informace jsou zveřejněny na webu města, Jupiter clubu, 
muzea a vše podstatné uvede také týdeník Velkomeziříčsko. 

Uherský Brod – FC VM st. dorost 
3:0 (0:0)
Rozhodčí: Ondruš – Tomanec 
a Toma. ŽK Budzinský (35.), ČK 
Matějek (46.). Sestava: Hrazdira 
M. – Horký J., Dočkal A., Matějek 
P., Vyskočil R. – Kubiš J. (45. Sou-
tor P.), Dvořák T. (67. Večeřa Z.), 
Budzinský A., Dufek J. – Kučera P., 
Kratochvíl V. (69. Večeřa J.)
Oba dva týmy měly již zajištěnou 
účast v dalším ročníku soutěže, tak-
že jsme se mohli těšit na uvolněný 
zápas, ve kterých převládne fotbal 
a ne křeč z nejistoty nebo jiné vlivy. 
Opak byl však nakonec pravdou. 
První poločas, zvláště prvních 
30 minut, bylo zcela v naši režii. 
V 8. min zahrával rohový kop 
Budzinský. Dvořák jej prodloužil 
hlavou na Kučeru, a ten pěknou 
střelu umístil bohužel do středu 
branky. V 10. min jsme udělali 
menší chybu v obraně, ale Hrazdi-
ra nás podržel. Ve 14. min z první 
odhlavičkoval míč na nabíhajícího 
Kučeru Dvořák, ten se dostal až 
k vápnu, ale nezakončil dobře. 
V té době měl náš tým trvalý tlak 
a neustálé držení míče na svých ko-
pačkách. V 18. min šel do brejku 
Kučera, ale to už úřadoval pomezní 
rozhodčí, který mávnul nesmyslný 
ofsajd. Hlavní jen krčil rameny, 
když mává, tak musím pískat. O 2 
min později to samé udělali Kra-
tochvílovi, který sám navíc obešel 
obránce, předkopl si míč a šel do 
souboje s dalším. V 28. min byl 
nepříjemně zasažen R. Vyskočil. 
Namísto toho, aby hlavní rozhodčí 
povolil ošetření, dopravil Romana 
za lajnu (na odlehlou polovinu), dal 
pokračovat ve hře a Roman strávil 
mimo hru zhruba 7 minut. To, že 
nenechal ošetřit hráče a pustil hned 
hru dál, nám udělal ještě dvakrát. 
Všechny souboje tělo na tělo vždy 

otočil proti našemu týmu. V závěru 
poločasu měl tutovku Kratochvíl, 
kdy jeden z mála okamžiků nechal 
pomezní rozhodčí dohrát, ale Víťa 
nedal z rohu malého vápna.
Druhý poločas jsme nezačali dobře. 
Hned ve 46. min střelu do prázdné 
branky chytl Matějek rukou, ná-
sledovala penalta a vyloučení. Ve 
49. špatně nahrál Dufek, Dočkala 
předběhl hostující útočník a bylo 
2:0. I přes tento fakt se náš tým ne-
vzdával a i v deseti na hřišti zatápěl 
soupeři. Sice jsme neměli tak jasnou 
převahu, ale to, že hrajeme v deseti, 
nebylo poznat. V 61. min nesmyslně 
přihrál Vyskočilovi Hrazdira, tomu 
odebral míč soupeř, následoval cen-
tr před branku, a tam hosté upravili 
na konečných 3:0.
Tento zápas neměl nic společného 
s férovou hrou. O výsledku a prů-
běhu rozhodlo trio rozhodčích. Po-
známky a komentáře hlavního tre-
néra také stály za to. Kluci si tak kru-
tou prohru nezasloužili a za první 
poločas je třeba je pochválit.  -sme-
ČSK Uherský Brod – FC VM ml. 
dorost 0:0
Rozhodčí: Rosický – Petr, Machát. 
Sestava: Simandl – Partl, Kubec, 
Mucha, Horký M. – Stávek (56. 
Wasserbauer), Kaminaras – Vítek, 
Smejkal (75. Minařík), Kozuň (66. 
Kuřátko) – Liška 
Poslední utkání venku této sezony, 
to byla cesta do Uherského Brodu 
na umělou trávu. Hodně tvrdý po-
vrch proti tomu našemu a počasí 
„pod psa“. Od úvodního hvizdu 
liják jak z konve a úplně prázdné 
tribuny, jen pár našich skalních 
fandů a odhodlání našich kluků 
odvézt si plný bodový příděl. 
Od začátku zápasu kluci rozjeli 
svou hru tak, jak to umí nejlíp, 
pěkně po zemi a kombinací do lajn, 
ale opět soupeř hned na začátku 

prověřil našeho skvěle chytajícího 
Simandla, který si poradil se střelou 
domácích. Hosté se uklidnili, po-
rovnali se do svého rozestavení a od 
obrany začali zakládat své útočné 
akce. Jen těžko se dá komentovat 
bezbrankový zápas, ale všichni 
přítomní se shodli, že naše hra 
měla vysokou úroveň (držení míče 
60:40, 7:3 na rohy pro nás) bohužel 
jen koncovka, ta drhla. Kluci se sna-
žili vyšperkovat každou svou akci 
a pěkně z první si to dávali až do 
vápna, ale obrana domácích byla 
vždy na svém místě a nedovolila 
nám jakkoli zakončit. Na druhou 
stranu jejich útoky končily v náručí 
gólmana anebo na kopačkách naší 
obrany, která hned založila útočnou 
akci. Všichni si zaslouží pochvalu, 
jak přistoupili k tomuto zápasu, 
i v závěru soutěže nic nenechali 
náhodě a parádní týmová práce jen 
utvrdila naši dobrou formu. Musel 
bych jmenovitě vypsat všechny 
hráče, kteří se zapojili do hry 
a jednotlivě je pochválit.     -kub-
Mor. Budějovice – FC VM ml. 
žáci A 2:0 (0:0)
Sestava: Sysel – Vokurka, Pospíšil, 
Hibš, Špaček – Benda M., Drápela, 
Ráček, Benda L., Procházka, Liška. 
Střídali: Kurečka a Juda 
V prvním poločasu měli hostující 
hráči více gólových příležitostí. 
Bohužel Drápela přestřelil z hra-
nice velkého vápna a Procházka 
zas své dva úniky řešil až příliš 
zbrkle. Když ani domácí hráči 
nevyužili díky dobrému zákroku 
Sysla zaváhání naší obrany, skončil 
poločas nerozhodně 0:0. Ve druhém 
poločase udeřili domácí hráči, kteří 
se po úniku po levé straně, následné 
přihrávce na malé vápno a přesné-
mu zakončení ujali vedení. Naši 
hráči zbraně nesložili, bohužel 
Liškovi chybělo více klidu při 
zakončení jeho dvou samostatných 
úniků. V závěru utkání nás domácí 

ztrestali ještě jedním zásahem po 
brejku do otevřené obrany.     -kli-

Krajský přebor
St. přípravka A r. 1997

FC VM – Žďár n. Sáz. 0:6 
FC VM – Bystřice n. P. 2:2 (Liška 
P. 2×)

Ml. přípravka A r. 1999
FC VM – Žďár n. Sáz. 2:2 (Che-
valier, Jágrik)
FC VM – Bystřice n. P. 5:3 (Kud-
láček 3×, Kafka, Chevalier)

Okresní přebor
St. přípravka B r. 1998

Turnaj Memoriál Kamila Janšty 
v Křoví
FC VM – Otnice 5:0 (Kořínek 
2×, Pololánik, Chlumský, Vlach, 
– Křoví 3:0 (Chlumský 2×, Pololá-
nik), – Křižanov 3:1 (Pololánik 2×, 
Chlumský)
Finále: FC VM – Křoví 1:1 p. k. 

1:3 (Pololánik)
Na tomto turnaji naši hráči jedno-
značně prošli základní skupinou, 
ve fi nále s druhým týmem pouze 
remizovali a po neúspěšných po-
kutových kopech obsadili celkové 
druhé místo, nejlepšími střelci 
turnaje se čtyřmi vstřelenými bran-
kami se stali hráči Lukáš Pololánik 
a Dominik Chlumský, nejlepším 
brankářem se stal rovněž náš hráč 
Lukáš Kobylka. 

Mini liga 
Ml. přípravka B r. 2000 

Turnaj v Předíně – 1. místo po 
výsledcích: 
FC VM – Třebíč A 2:2 (Chalupa 
Patrik 2×), – Třebíč B 3:0 (Koudela, 
Prchal, Čech), – Brtnice 11:1 (Pártl 
3×, Čech 3×, Koudela 2×, Vošmera 
2×, Prchal), – Předín 6:0 (Čech 
3×, Pártl 2×, Bíbr), – Okříšky 4:2 
(Vošmera 2×, Mejzlík, Pártl) 

Další program přípravek:
14. 6. ml. přípravka B r. 2000 mini-
liga turnaj v Třebíči, 15. 6. st. a ml. 
přípravka A 99, 97 Mezinárodní 
turnaj Velké Meziříčí            -inv-

Loňský výtěžek darovali muzikanti dětem z DS 
v Březejci. Letos Tasovským ze sdružení Slepíši, 
a z příštího ročníku patrně také tam. Celodenní 
charitativní koncert na náměstí měla na starosti 
pětice lidí, za něž pro týdeník VM hovořil Ladi-
slav Kožený. „Jsem moc rád, že se nám podařilo 
loňský výtěžek překonat. Překvapil nás zájem jak 
ze strany účinkujících, tak veřejnosti. Záběr kapel 
byl širší a chtěli jsme, aby se zúčastnilo i co nejvíc 
dětských souborů. Pro příští ročník bychom uvítali 

skupiny, které by si chtěly jak zahrát, tak se zároveň i podílet na organi-
zaci, protože je to poměrně náročné. Nejen samotná akce, ale i zajištění 
sponzorských příspěvků. Letos peníze darovalo asi osmdesát procent 
oslovených místních fi rem.“ Usnadnění letošního ročníku spočívalo v tom, 
že bylo připraveno pódium již od pátku. „Za což děkujeme městu a fi rmě 
MusicData.“ Ale nejtěžší je vždycky sehnat peníze. A to se muzikantům 
podařilo skvěle. Poděkování od nich míří tedy všem dárcům, i těm, kdo 
jakkoliv přiložil ruku k dílu.

„My jsme obdrželi šeky na více než 80 tisíc korun, na konto nám po 
odečtení nákladů přibylo přes 60 tisíc. Za to jsme nakoupili sportovní 
potřeby a zaplatili soustředění pro TJ Březejc, pak jsme peníze použili na 
výuku podle Axmanovy techniky modelování a další zájmovou kulturní 
činnost, na zájezdy pro děti a podobné akce,“ potvrdila vedoucí DS Věra 
Nestrašilová. Tereza Axmanová ze sdružení Slepíši zase nastínila, jak 
oni naloží s více než sto tisíci korunami. „Použijeme je pro náš připra-
vovaný záměr, jímž je zvýšení a zkvalitnění ubytovacích prostor pro naše 
nevidící studenty. Celkové náklady jsou vyčísleny na 250 tisíc korun, 

Loni obdarovali Březejcké, letos Tasovské

Hvězdy se sešly u Raušů
(Pokračování ze strany 1.)

Lucie Bílá na bítešském náměstí zazpívala duet se svým manželem Vác-
lavem Noidem Bártou.

Lucie Bílá dostala kromě hvězdy 
do chodníku i další vyřezanou 
v melounu.

K vidění byla náročná jízda na 
několika vysokých kolech – kos-
titřasech.

Při jízdě historických velocipedů se představily i kuriozity, mimo jiné 
i Ivan Křivánek (vpravo)– dvojnásobný mistr světa ve své kategorii.

Hvězdu Martině Sáblíkové, světové šampionce a rekordmance v rych-
lobruslení, pokřtil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Uprostřed 
předseda organizačního výboru akce Jiří Rauš. 

Svými hity jako Zrcadlo či Stín katedrál přispěl Petr Muk.
 Foto: Martina Strnadová
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KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

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

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

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

COUNTRY & WESTERN MUSIC
Velké Meziříčí
Kde: Fajtův kopec – sjezdovka
Kdy: 21. 6. 2008 ve 20 hodin
country.stetson@centrum.cz 
www.stetson.wz.cz

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Rezervace a prodej vstupenek od 11. června 2008 na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572, nebo na programovém oddělení JC.

Cena vstupenek 280, 220 a 200 Kč.
Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!

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

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

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…
Změna: odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.30 h (dopr. situace ve VM).

Sirkka-Liisa Kaakinen – housle
Zbigniew Pilch – housle, viola 
d’amore
Program:
Karel Stamic: Sonáta D dur „Marl-
borough“ pro violu d ámore a obli-
gátní housle 
August Duranowski: Capriccio op. 
15 č. 2 pro housle
Feliks Janiewicz: Divertimento 
„Amo tutte le belle“ pro 2 housle

Bazyli Bohdanowicz: Duo a moll 
pro 2 housle
Jan Baptysta Kleczynski: Variace 
na téma „Freut Euch des Lebens“ 
Joachim Kaczkowski: Duo Es dur 
op. 16, č. 3 
Vstupné: dospělí 140 Kč, studenti, 
důchodci 80 Kč. 
Vstupenky v prodeji v Jupiter 
clubu, kancelář č. 18, program. 
oddělení.             Foto: archiv CM

Program Evropského fi lozofi ckého festivalu – pátek 20. června 2008
 Akce  téma  kdo  kdy  kde 
prohlídka Regionální expozice „Ve znamení sedmi per“ Irena Tronečková 10.00 zámek 
 Prohlídka zámku   13.00 
přednášky Z historie města Velké Meziříčí moderuje Hana Svobodová 14.00 Jupiter club 
 Jakub Deml, tasovský rodák Jiří Stodola 14.00 nádvoří kina 
 600 let od udělení městských práv Zdeněk Měřínský  15.00 nádvoří kina
 Zajímavosti z historie města Bohuslav Mikulášek 17.00 nádvoří kina
 Autorské čtení – Zastavení nad knihou 600 let Martin Štindl   nádvoří kina
Doprovodná „Ta láska, úplně celá pořád tak živá“ Dramatické studio DDM 17.30 Jupiter club 
akce  pod vedením Libuše Mílkové   malá scéna
Divadelní 
představení
Filmová Mlynáři – dokument o mlýnech na Balince a Oslavě Jiří Michlíček, 19.00 Jupiter club 
projekce  Petr Hladík, ČRo region
Beseda  Vladimír Makovský 
Filmové Zapomenuté světlo  21.00 Jupiter club kinosál 
představení 

Program EFF – sobota 21. června 2008
 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ starosta města – František Bradáč 10.00 nádvoří zámku 
  místopředseda PS ČR Jan Kasal
  a ředitel FÚ AV – Pavel Baran, hosté
Přednáška Ekologické meze historického optimismu aneb Jak se Erazim Kohák 11.00 nádvoří zámku 
 T. G. Masaryk a Albert Gore poprali v nebi, až oběma 
Diskuse tekla z nosu krev a Masaryk měl natržený límeček 
 MODERNITA A DNEŠEK moderuje Karel Novotný  nádvoří zámku 
Přednáška Člověk jako subjekt  Jan Kuneš 14.30 nádvoří zámku
 K principu modernity a jeho dnešnímu pojetí 
Přednáška Filozofi cká refl exe politiky Václav Němec 15.10 nádvoří zámku 
Přednáška Křesťanské kořeny modernosti Martin Škabraha 16.00 nádvoří zámku 
 Postmoderna, fundamentalizmus a hledání nového  Michael Hauser 16.40 nádvoří zámku 
Diskuse Panelová diskuze s publikem Přednášející odpoledního bloku 17.20 nádvoří zámku 
Divadlo BRAIN MAN aneb Ať žije evoluce! Divadelní soubor FF MU Brno 19.30 Jupiter club, malá scéna
Společenský Společné setkání studentů, přednášejících Kapela Květy 21.00 Jupiter club velký sál 
večer a návštěvníků

Program EFF – neděle 22. června 2008 
 PROBLÉM TRADICE A JEJÍ RŮZNÁ POJETÍ   Jupiter club 
Přednáška Tradice jako sociální informace Jan Zouhar 10.00 nádvoří kina 
Přednáška „Původní založení“ a problém tradice Miroslav Pauza 11.30 nádvoří kina 
Přednáška Modernita a Platón Karel Floss 13.30 nádvoří kina 
 ODPOLEDNÍ DOPROVODNÝ BLOK   zámek
Soutěže a hry Dětský den DDM Velké Meziříčí – K. Koudelová 16.00 zámek
 Floristika – vázání kytic Bohuslav Rabušic 17.00 nádvoří zámku
 Historická módní přehlídka s květinovou dekorací Štvanci – divadelní  19.00 zámek
  a kaskaderská společnost
Divadelní  PROMARNĚNÉ PROROCTVÍ  A.I.D.S. – autorské invenční divadlo studentů 
vystoupení ANEB OŠEMETNÉ HRÁTKY LÁSKY

Doplňkový program 
Výstavy: fi lozofi cká literatura; tvorba Základní umělecké školy Velké Meziříčí ■ Filmová 
představení ■ Zajímavost: jízda zvláštního parního vlaku a inspektorské drezíny 

(více informací čtěte na straně 3).                                                                                                                                     Změna programu vyhrazena.

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 Royalton, 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? Krásná 
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 venkovské 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 ego-
centrismus. 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. 
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

Pondělí 16. 6., zámek – jídelna, 19.30 hodin

XIII. Mezinárodní hudební 
festival 13 měst
CONCENTUS MORAVIAE
„Stará hudba z Visegrádu“

Absolventi ZUŠ v oboru výtvarná výchova, jak je zachytil náš fotoaparát na slavnostní vernisáži 2. června. Jejich i ostatní práce můžete zhlédnout 
ve výstavní síni Jupiter clubu do 20. 6. 2008. Otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.   Text a foto: Iva Horká
Na fotografi i žáci ZUŠ.
Zleva:
Škodová Iveta
Souček Radek
Poslíšilová Iveta
Homola Ondřej
Milota Jiří
Nováková Tereza
Čamková Kateřina
Dvořáková Petra
Svobodová Dominika
Černá Michaela
Veselá Jana
Maloušková Lenka
Zezulová Petra.
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení

při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Dat. P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

12. 8.  přednáška Pěší pouť do Cách P. Jan Peňáz

16. 9. přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

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

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

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

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

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

11. 11.  přednáška Jošt Lucemburský – markrabě Moravský JUDr. Jaromír Karmazín

18. 11. přednáška Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou Jaroslav Nesiba

25. 11.  přednáška Americké setkání s potomky imigrantů z 18. století Věra Chalupová

 2. 12. přednáška Promítání starých fotografi í a fi lmů Ing. Antonín Dvořák

 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala

„Podařené manželství je div světa,“ řekl svého času Jan Werich a jistě se 
nemýlil. A my jsme měli to štěstí, že jsme tento div světa mohli poznat 
a stát se jeho nedílnou součástí. Manželé, jež oslaví 12. června 2008 
diamantovou svatbu, však svého nedosáhli jen dílem času, ale díky 
velké lásce, upřímnosti, toleranci, optimismu, elánu, moudrosti a my 
jsme rádi, že můžeme 

Oldřišce a Josefu Mlčochovi 
z Velkého Meziříčí z celého srdce blahopřát k tomuto krásnému životnímu 
jubileu a věřit v další hezké společné dny. 
Máme vás moc rádi a děkujeme za všechno!         Vaše děti s rodinami

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

Dnes, 11. června, vzpomínáme 
9. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana 

Josefa Křečka
z Měřína.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

Dne 12. června 2008 vzpomeneme 
3. výročí, kdy nás navždy pustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

František Šoukal.
S láskou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou manželka a synové 
s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří dne 31. 5. 2008 doprovodili 
na poslední cestě pana 

Jana Mlíčku 
z Velkého Meziříčí.                                                   Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
a doprovodit na poslední cestě našeho drahého pana 

Josefa Urbana
ze Stránecké Zhoře. 

Rovněž děkujeme za smuteční řeč majitelům fi rmy Renova. 
Omlouváme se těm, ke kterým se zpráva o úmrtí nedostala včas. 

Manželka a dcera s rodinou

Poděkování
Dne 28. května uspořádala fi rma Novartis pro všechny březejcké 

děti zábavné dopoledne. Pozvali mezi nás brněnské herce, kteří zahráli 
pohádku „O princezně s dlouhým nosem“ a připravili řadu zajímavých 
a veselých soutěží.

Moc děkujeme Mgr. Zdeňku Fikrovi a jeho kolegům z fi rmy Novartis 
za příjemný zážitek z divadelního představení, za výborné občerstvení 
a za hezký dárek – cyklistické přilby, které jsme hned odpoledne s nad-
šením vyzkoušeli.

Dopoledne se zástupci fi rmy Novartis jsme si opravdu užili a budeme 
na ně dlouho vzpomínat.

-žáci Základní školy speciální a praktické školy Březejc-

Září – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

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

Čtvrtek 2. října 2008
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

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

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

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

Listopad – termín bude upřesněn
DIVADLO MALÉHRY

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

Změna vyhrazena!

Divadelní sezona podzim 2008
Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Rezervace permanentek od 11. června 2008, 
prodej od 14. července 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC

21. 6. Radňoves
4. 7.  Lhotky – Arakain

Info: www.renons.cz

13. 6. Blatnice
14. 6. Jemnice – Barchan
20. 6. Opatov
21. 6. Rapotice

28. 6. v 16 hodin – 4. ročník Lhoteckého setkání harmonikářů; 
výletiště Lhotky
4. 7. – Arakain, turné s programem „XXV Eden“, Renons, fotba-
lové hřiště
Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Městská knihovna Velké Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost 

Dnes k vám přicházíme v pořadí 
již s pátým soutěžním obrázkem. 
A soutěžní otázka? Jako vždy, 
jednoduchá: „Jakou adresu má 
dům, na jehož fasádě byste našli 
toto okno?“

A protože jsme přesně v polovině 
naší soutěže, prozradíme vám, jaké 
ceny čekají na vylosované výherce. 
Každý Štěstěnou políbený výherce 
získává dvě volné vstupenky. Jed-
nu na klasickou prohlídku zámku 
a jednu na noční prohlídku, která 
je naplánovaná na září. První tři 
výherci navíc ještě obdrží knižní 
odměnu. Držíme palce při hledání 
soutěžních obrázků a poté i při 
losování!                  

 Muzeum VM

V.

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
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 Městská 
knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí. Vždy 
s uvedením hesla Prvotiny.
Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko. 

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi.
Bude nám svítit na cestách, 
po kterých jdeme sami.

Dne 13. června vzpomeneme 
5. výročí od úmrtí naší manželky, 
maminky a babičky, paní

Marie Smejkalové
z Blízkova.

Děkujeme všem, kteří ji měli rádi 
a vzpomenou s námi.

Manžel a dcery s rodinami

Dne 24. května 2008 se usku-
tečnilo setkání rodáků, jubilantů 
narozených v roce 1958. Byli jsme 
přivítáni na radnici starostou města 
ing. Františkem Bradáčem, vystou-
pili jsme na věž a pokochali jsme 
se krásným pohledem. Ing. Anto-
nín Dvořák nám promítl zajímavé 
ukázky z historie města a okolí, 
které doplnil vtipným komentářem. 
Po výborném obědě v příjemném-
prostředí JC jsme vyslechli pěvecký 

sbor Harmonie. K poslechu a tanci 
nám celý večer hrála skupina 
Stetson. Za bezvadnou a pečlivou 
přípravu a organizaci celé akce 
děkujeme městu Velké Meziříčí, 
především Zlatuši Indrové a Evě 
Krejskové. Sešlo se nás více jak 
sto. To je za poslední léta nejvíce. 
Ne každé město pořádá setkání ro-
dáků po 50 letech! Jubilanti, adepti 
setkání roku 2009, přijďte, stojí to 
za to.                                        -mk-

Setkání rodáků

Děkujeme fotbalovému klubu FC Velké Meziříčí ve spolupráci s nkt 
cables za uspořádání 10. ročníku turnaje starých pánů MEMORIÁLU 
Václava Špačka. 
Děkujeme též všem hráčům zúčastněných mužstev za výkony!

Rodina Špačkova

Pozvánka na

setkání pracovníků Pomocných provozů Kablo
Kdy: 27. 6. 2008 od 14.30

Kde: Kabiny na Tržišti
-pb-

Výstava potrvá do konce června v pasáži IMCA. 

Výstava obrazů Jany Janové

V úterý 27. května 2008 se na ZŠ 
Školní uskutečnila prodejní sbírka 
Pomocná koruna. Žáci ze třídy 5. A 
zde celý den prodávali výrobky, 
které sami během školního roku 
vyrobili. Celkem bylo vybráno 
8.138 Kč. Peníze byly odeslány na 

Poděkování za příspěvky na charitu
Arcidiecézní charitu Praha, která 
zprostředkovává projekty Adopce 
na dálku. Více informací i fotek 
o této vydařené akci hledejte na 
www.3zsvm.cz. Děkujeme vám 
všem, kteří jste přispěli. 

Kolektiv 5. A ze ZŠ Školní
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FOTBAL – DIVIZE

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

BENFIKA

HANDICAP SPORT CLUB

FOTBAL – BORY

Nejlepší a nejmladší nám dělali 
reklamu. Áčko v derby venku vy-
hrálo a přípravka ve Žďáře porazila 
Žďár i Velkou Bíteš. Béčko v Měří-
ně jen těsně prohrálo, za to dorost 
ve Svratce totálně propadl.
Radostín A – Bory A 0:1 (0:0) 
Diváků 120.
Měli jsme veliké štěstí, že domácím 
nevyšly jejich trestňáky. Byla jich 
řada. Zato nádherným gólem po na-
šem trestňáku nás v derby vyzvedl 
Aleš Krčál.
Měřín B – Bory B 2:1 (2:0)
Diváků 90.
Za Bory dobře chytal dorostenec-
ký brankář Jeník Zikmund. Úvod 
utkání byl plně náš, ale nepromě-

něn. Domácí se potom dobře chyti-
li a jedině Petr Ďásek ostrou penal-
tou nás v závěru před tolika diváky 
povznesl.
Dorost: Svratka – Bory 7:1 (5:0) 
Za Bory dobře střílel opět jen Láďa 
Ochrana. 
Přípravka: Žďár – Bory 0:7 
(0:7)
V. Bíteš – Žďár 4:0 (3:0)
Bory – V. Bíteš 2:1 (1:1)
Současná tabulka přípravky:
1. Bory 63:33 bodů 48
2. Žďár B 41:51 bodů 29
3. V. Bíteš 36:56 bodů 23
Střelci za Bory: Zeisel 27, Sklenář 
Stan. 9, Kotačka a Zedník 4 

-ochr-

MSD sk. D 
FC VM – Boskovice 1:3 (0:2)
Branky: Pokorný (46.) – Havlíček 
(20.), Stříž (25.), Ducháček (74.). 
Rozhodčí Stloukal – Seidl, Drá-
pal. Ž. k. Loup (56.), Němec (73.), 
Krejčí (85.) – Preč (88.), Ducháček 
(44.), bez č. k. Diváků 210. Sesta-
va FC VM: Invald – Z. Mucha (81. 
Vyskočil), Galia, P. Mucha, J. Krej-
čí – Hort, Pokorný, Průša (77. Dvo-
řák), Němec, Loup (61. Kratochvíl) 
– Staněk. Ospalý začátek domácích 
Boskovicím vzhledem k postavení 
v tabulce příliš nevyhovoval. Začali 
se čím dál častěji dostávat před váp-
no Velmezu, až nakonec skutečně 
udeřilo. Galiovu malou domů vy-
stihl Havlíček a do odkryté brány 
zajistil hostům vedení. Aby toho 
nebylo dost, ve 25. po dalším za-
váhání obrany Meziříčí, pojistil 
vedení hostů Stříž a Velmez byl na 
ručník. Prapor domácích poněkud 
pozvedl až ve 40. Pokorný, který in-
dividuálně pronikl k šestnáctce, ale 
nastřelil jen tyč. Tentýž hráč hned 
po přestávce kontaktní gól vstřelil, 

jenže následný tlak domácích zůstal 
přes šance Staňka a jeho nastřele-
nou tyč brankově nevyjádřen. Ně-
kolik dalších slibně se rozvíjejí-
cích akcí ztroskotalo na nepřesné 
fi nální přihrávce či centru do po-
kutového území, což bralo Velme-
zu síly i sebedůvěru. Boskovice se 
otřepaly a po jednom z kontrů, kdy 
se dostaly před šestnáctku Velme-
zu, prošel Ducháček až před Inval-
da a třetí trefou zajistil s konečnou 
platností Boskovicím plný bodový 
zisk.                                        -ber-
 1. Blansko 29 18 5  6 61:33 59
 2. Žďár n. Sáz. 29 17 7  5 62:40 58
 3. Hulín 29 15 8  6 58:34 53
 4. Líšeň 29 14 6  9 52:34 48
 5. Velké Meziříčí 29 13 5 11 45:47 44

 6. Konice 29 13 4 12 49:39 43
 7. Protivanov 29 13 4 12 45:38 43
 8. Vikt. Otrokovice 29 12 5 12 56:45 41
 9. Vyškov 29 10 8 11 37:32 38
10. Rousínov 29 10 8 11 38:45 38
11. Třebíč 29  9 8 12 38:41 35
12. Rájec-Jestřebí 29  9 7 13 39:43 34
13. Boskovice 29 10 4 15 44:57 34
14. Židenice 29  8 9 12 30:43 33
15. Havl. Brod 29  6 6 17 35:68 24
16. Hrušovany 29  5 6 18 33:83 21

Poslední květnová sobota znamena-
la pro handicapované sportovce, je-
jich asistenty a rodinné příslušníky 
setkání na 5. ročníku turnaje o po-
hár starosty města Velkého Meziříčí 
v bowlingu.
Po prezentaci v devět hodin před-
seda sdružení Petr Gottlieb za pří-
tomnosti zastupitele kraje Vysočina 
Jiřího Vondráčka turnaj zahájil. Zú-
častnilo se ho 13 handicapovaných 
sportovců rozdělených do 11 druž-
stev. Hrálo se na tři kola a po se-
čtení bodů bylo za přítomnos-
ti místostarosty Josefa Komínka 
slavnostní vyhlášení. První místo 
si z turnaje odvezli manželé Petr-
manovi (561 bod), druhé místo (542 
body) získali Jiří a Kateřina Skry-
jovi a na třetím místě se umístnili 
(505 bodů) František Malec a Mar-
tin Klement.

Kromě prvních třech družstev si 
z turnaje všichni zúčastněni odvezli 
mnoho hodnotných a krásných cen. 
Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat fi rmě River Bowling s. r. o. 
za zapůjčení drah a veškerou po-
moc při turnaji, dále městu Velké 
Meziříčí a fi rmám Vezeko, Wiegel 
CZ, Tenzan, Lomax Pekárek, Bil-
liard Arena, Building Centrum, 
Beckers Acroma, Autocolor Šou-
kal, VZP ČR, ODAS, PProfi  Ivan 
Petrů, Kovoobrábění Pařil Dali-
bor, paní Prudkové a paní Stude-
né – všem, kteří věnovali do toho-
to turnaje krásné ceny. Mediálním 
partnerem akce byl týdeník Velko-
meziříčsko. Doufáme, že všichni 
zúčastnění odcházeli domů spoko-
jeni a těší se za rok na další a to 6. 
ročník o pohár starosty města, všem 
zúčastněným gratulujeme.   -char-

Divize mladší žáci
HK Ivančice – Sokol VM 2:8, 
22:20 (6:7), nájezdy 13:8
První část osobních obran zvládli 
naši hráči takticky na výbornou 
a domácí nepustili na dostřel. Ve 
druhé části měli ještě do poloča-
su mírně navrch, ovšem domácí po 
přestávce střelecky ožili, využili 
několika nepřesností a otočili pro 
ně nepříznivý poměr. Ve zbývají-
cích minutách této gólové „přestřel-
ky“ pak Ivančičtí dokázali uhájit 
vítězství. Stejně úspěšní byli pak 
i v samostatných nájezdech.
Hráli: Brabec – Svoboda (11), Ju-
ránek (8), Pavliš (6), Janíček (1), 
Horák, Chlubna, Drápela, Holub, 
Lečbych. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
HK Ivančice – Sokol VM 40:18 
(19:11)
Domácí celek měl od prvních minut 
výškovou a herní převahu, kterou 
dokázal plně zužitkovat zejména po 
změně stran. Přesná střelba fyzic-
ky disponovaných spojek a rychlé 
brejky byly hlavní atributy vítěz-
ného týmu.
Hráli: Vávra – Juránek (8), Svobo-
da (4), Horák (3), Kubiš (1), Pospí-
šil (1), Brabec (1), Krátký, Pavliš, 
Chlubna, Lečbych. Trenér Buchta.

Východočeská divize mladší 
žákyně – turnaj Velké Meziříčí

Sokol VM – Ledeč n. S. A 14:14 
(8:7), – Ledeč n. S. B 25:13 (12:6), 
– Havlíčkův Brod 6:27 (4:10).
Poslední soutěžní turnaj odehrály 
velkomeziříčské hráčky v domácím 
prostředí tentokrát bez týmů Par-

HÁZENÁ

Mezinárodní 
turnaj přípravek

V neděli 15. června 2008 od 
9.30 na travnatém hřišti ve 
Velkém Meziříčí V. ročník 
mezinárodního fotbalového 
turnaje přípravek FC Velké 
Meziříčí. Turnaj se koná v rám-
ci oslav 600. výročí města.

POLSKÁ NÁVŠTĚVA

Delegaci sportovců z Polska při-
jal v sobotu na radnici města mís-
tostarosta Josef Komínek (na sním-
ku předává kapitánu mužstva hostí 
Jacku Klodzinskému pamětní kni-
hu Velké Meziříčí v zrcadle dějin). 

V přátelské besedě seznámil hosty 
z Poznaně s historií města a radni-
ce. V přátelském fotbalovém utkání 
hraném na umělé trávě byli úspěš-
nější Velkomeziříčští, když po-
razili Lech Poznaň po urputném 
boji 6:5 (1:0).  Text a foto: -vid-

Vídeňský pochod
Sportovní klub Vídeň srdečně zve všechny příznivce pěší turistiky 

na 10. ročník Vídeňského pochodu v sobotu 14. června 2008.
Na trasách 15 a 7,5 km je občerstvení zajištěno. Prezence účastníků 

je od 8 do 9.15 hodin v kulturním domě ve Vídni.
Odpoledne bude následovat 12. ročník Vídeňské lávky.

Zdeněk Ambrož, předseda SK

Červnová rodinná vyjížďka na kole
Vezměte kola, vozíky, trail gatory a vyrazte s námi na výlet s dět-
mi!!! Neděle 22. 6. 2008 setkání ve13.30 před marketem PLUS ve 
Velkém Meziříčí – nenáročná trasa okolní krajinou Oslavy. 
(V případě nepříznivého počasí najdete přesné informace o konání 
na tel.: 603 372 045, jkcyklo@seznam.cz)

Na kole údolím Bílého potoku
V sobotu 21. 6. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí) ve 12.00 hodin 
před hlavním vchodem do zámku. Trasa: VM-Osová Bítýška-
-Křoví-údolí Bílého potoka (mnoho brodů)-Šmelcovna-Veverská 
Bítýška-Tišnov. Z Tišnova vlakem do Křižanova, odtud na kole do 
VM, délka: cca 65 km. 
Bližší informace na tel.: 603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz.

FC VM B – TJ Rozsochy 6:1 (6:0)
Branky: 15., 37. a 44. (PK) Lad. 
Střecha, 29. Beran, 45. + 1 Kafka, 
45. + 2. P. Krejčí – 49. Kučera. Se-
stava domácích: Kučera – Invald D., 
Kružík (46. Souček), Lad. Střecha, 
Halámek – Jedlička (43. P. Krejčí), 
Smejkal, Ambrož, Kafka (46. Jaša) 
– Trnka, Beran. Rozhodčí: Kalina 
– Hrůza, Sedlák
Benfi ka vstupovala do utkání hra-
ného v netradiční dopolední čas 
se sestupem bezprostředně ohro-
ženým celkem Rozsoch s touhou 
odčinit zaváhání z minulého ne-
vydařeného zápasu v Koutech. Po 
úvodním oťukávání rozčísl nervozi-
tu Ladislav Střecha, kterého po jeho 
sběhnutí na hrot našel přesným cen-
trem Jedlička a oblouček z hlavy 
našeho stopera překonal pomenšího 
brankáře Rozsoch Juračku. Pak po 
rohovém kopu mířil znovu hlavou 
jen do tyče na malém vápně zcela 
osamocený Beran, aby po odváž-
ném průniku naopak proměnil díky 
svému důrazu v gól střelu ze zcela 
nemožného úhlu. Navíc se při snaze 
zabránit jeho brankové trefě zranil 
o tyč Juračka, a musel být v roz-
sošské svatyni střídán dlouhánem 
Svobodou. Tomu ale jeho centime-
try nepomohly a byl o pár minut 
později přehozen dalším oblouč-
kem z hlavy Střechy podobně jako 
jeho menší předchůdce. Hosté naši 
kanonádu psychicky příliš nezvlá-
dali, což odnesl těžkým zraněním 
po ostrém zákroku Jedlička, který 
ve 43. minutě rovněž opustil hřiště 

na nosítkách. Benfi ka odpověděla 
nejlepším způsobem – Kafka o mi-
nutu později svým typickým způso-
bem pronikl do velkého čtverce, byl 
zde znovu sražen a k pokutovému 
kopu byl tentokrát za účelem zavr-
šení hattricku vyzván Střecha, kte-
rý svůj úkol splnil… 4:0. Rozsochy 
se zcela sesypaly, načež inkasova-
ly ve dvou nastavených minutách 
první půle další dvě branky, které 
vstřelili Kafka a střídající P. Krejčí 
– oběma předcházely velmi hezké 
kombinační akce a na tribuně padlo 
slovo Arsenal…
O tomhle anglickém klubu se už 
ale zase nedalo mluvit po přestáv-
ce, kdy namlsaní domácí znatelně 
polevili a z letargie je vyvedl hos-
tující útočník Kučera, který po ne-
dorozumění v naší defenzivě vstře-
lil čestný úspěch Rozsoch. Konečný 
výsledek tak víceméně přesně vy-
stihuje poměr sil na hřišti. Nutno 
podotknout, že i přes lehce nedota-
žený druhý poločas dopolední hrací 
termín Benfi ce mimořádně svědčil, 
z čehož ve vcelku pohledném utká-
ní rezultoval výše uvedený tenisový 
výsledek.                                -kre-
 1. Jaroměřice n. R. 24 21 2  1 52: 18 65
 2. Rantířov 24 14 4  6 50: 28 46
 3. Nová Ves 24 12 7  5 49: 30 43
 4. V. Meziřičí B 24 12 5  7 36: 20 41
 5. Náměšť n. O. 24 10 3 11 39: 43 33
 6. Stará Říše 24  9 4 11 32: 35 31
 7. Šebkovice 24  8 7  9 32: 42 31
 8. Kouty 24  8 5 11 31: 35 29
 9. Přibyslavice 24  7 7 10 34: 44 28
10. Čáslavice-Sádek 24  8 3 13 26: 38 27
11. Bohdalov 24  7 5 12 35: 52 26
12. Třešť 24  6 7 11 42: 44 25
13. Stonařov 24  6 6 12 39: 45 24
14. Rozsochy 24  4 7 13 26: 49 19

Lukáš Chalupa z Velkého Meziříčí 
na snímku s Davidem Jarolímem (č. 
14) na zahajovacím zápase UEFA 
EURO 2008 ve Švýcarsku. Byl jed-
ním z 11 chlapců z ČR, kteří vedli 
naše fotbalisty na šampionát. Ne-
jenže se mladý fotbalista z FC VM 
zúčastnil slavnostního ceremoni-
álu, sehrál také utkání s mladými 
Švýcary. Podle slov maminky Lu-
káše si syn výlet řádně užil. (Po-
drobně jsme informovali v č. 22/08 
a další info příště.) 

-ivh- Foto: archiv L. Chalupy

Lukáš Chalupa
vedl D. Jarolíma

dubic, které vinou administrativní 
chyby dorazily o den dříve a tudíž 
se jejich zápasy v nedělním termínu 
kontumovaly ve prospěch soupeřů. 
Dramatickou bitvou až do úplného 
závěru bylo utkání domácích děvčat 
s ledečským A-týmem. Oba týmy 
se vystřídaly ve vedení a nakonec 
se rozešly dělbou bodů. V dalším 
souboji s ledečským B-celkem 
byly jasně lepší domácí hráčky, zá-
věrečný duel s Havlíčkovým Bro-
dem naopak vyzněl jasně ve pro-
spěch soupeřek.
Hrály: Studená, Kořínková – Kra-
tochvílová H. (16), Partlová (12), 
Kravalová (4), Rosová (2), Amb-
rožová (1), Zezulová, Sedláčková, 
Homolová, Matoušková. Trenérka 
Kratochvílová. 

Celostátní fi nále 
přeboru ZŠ v házené dívek 
Novinářský kalamář 2008

Po dva hrací dny ve spor tov-
ním centru haly Sareza městské 
části moravské Ostravy bojova-
lo šest nejlepších školních druž-
stev v celostátním fi nále házené 
mladších žákyň. Zástupkyně kra-
je Vysočina – děvčata ZŠ Oslavic-
ká Velké Meziříčí – vstoupila do 
turnaje utkáním s celkem 31. ZŠ 
Plzeň. V tomto souboji začaly pří-
liš opatrným výkonem a umožnily 
tak do poločasu soupeřkám získat 
příliš velký náskok. Rozdíl ve skóre 
bojovností ve druhém poločase sní-
žily až na rozdíl tří branek, ovšem 
Plzeňské v závěru měly více her-
ních zkušeností 14:21 (4:15). Dru-
hé turnajové vystoupení proti celku 

ZŠ Holečkova Olomouc bylo vel-
mi vyrovnanou partií až do úplné-
ho závěru. Oba celky předvedly vel-
mi dobré kolektivní pojetí, ze čtyř-
brankového vítězství se nakonec 
radovaly Olomoucké 13:18 (6:9). 
Dalším soupeřem byl domácí ce-
lek ZŠ Nádražní, který jako obháj-
ce loňského prvenství vstoupil do 
tohoto souboje sebevědomě a od 
prvních minut byl jasně herně lep-
ším týmem 11:24 (5:10). Závěreč-
ný souboj prvního hracího dne do-
kázal velkomeziříčský tým ve dru-
hém poločase rozhodnout, a získal 
tak první body vítězstvím nad ZŠ 
Klegova Ostrava 25:19 (9:8). Dru-
hý hrací den jsme měli možnost po-
rovnat svoje síly s děvčaty ZŠ Zub-
ří. Sehraný a kompaktní celek sou-
peře předváděl, v čem je jeho síla 
a po jednoznačném průběhu utkání 
10:32 (1:18) se mohl radovat i z cel-
kového prvenství a zisku titulu Pře-
borníka ČR pro tento školní rok. 
Pořadí: 
1. ZŠ Zubří 144:67 9
2. ZŠ Plzeň E. Krásnohorské 133:89 9
3. ZŠ Olomouc Holečkova  96:79 5
4. ZŠ Ostrava Nádražní  84:84 5
5. ZŠ Velké Meziříčí Oslavická  74:114 2

6. ZŠ Ostrava Klegova  77:161 0
Hrály: Doležalová R. – Lukáško-
vá L. (18), Partlová M. (18), No-
váková A. (16), Novotná K. (6), 
Večeřová B. (5), Sedláčková K. 
(2), Závišková K. (2), Malcová Š. 
(1), Janečková D. (1), Kopečko-
vá K., Vávrová M., Zezulová K. 
Vedoucí družstva Z. Veselá a V. 
Záviška.                                  -záv-


