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Evropský 
festival fi lozofi e 
právě probíhá

8. 6. – Michal Viewegh a 10. 6. 
Muzikál pod hvězdami. Obě 
akce se konají na venkovním 
nádvoří velkomeziříčského 
zámku. V případě nepříznivé-
ho počasí se přesouvají do zá-
mecké jídelny (Viewegh) nebo 
do Jupiter clubu (muzikál). 
9. 6. Listování (scénické čtení 
z knihy Václava Havla), 11. 6. 
České nebe v podání křižanov-
ského Tyjátru. Tyto dvě akce 
se konají za každého počasí v 
Jupiter clubu.
O přednáškách a kulturních 
akcích více na str. 1, 3 a 8

Václav 
Bělohradský 

a Tomáš Sedláček 
v Jupiter clubu

Slavnostní zahájení EFF ve 
čtvrtek 9. 6. v 16 hodin v kině 
JC. Poté vystoupí fi lozof a so-
ciolog Václav Bělohradský od 
cca 16.30 hodin, v 17.40 hodin 
pak přednáší ekonom Tomáš 
Sedláček.
Více na straně 8

Praktické 
zkoušky oboru 

vzdělávání 
Kuchař – číšník

Ve st ředu 8. 6. od 10 do 
15.30 hodin v prostorách 
Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí probíhá veřejná 
část praktických závěrečných 
zkoušek žáků 3. ročníku.

Zuzana
Lapčíková

kvintet
Neděle 12. 6. v 19.30 hodin, 
koncertní sál Jupiter clubu.

Zeptejte se starosty 
v online chatu

Online chat s velkomeziříčským starostou Radovanem Necidem mů-
žete poprvé otestovat již 16. června 2011 v 16 hodin. Chcete se zeptat na 
něco, co vás zajímá v souvislosti s chodem města a jeho řízením? Kvůli 
pracovní zaneprázdněnosti nestíháte zajít diskutovat se starostou při jeho 
pravidelných setkáních s občany v Jupiter clubu? Právě pro tyto případy 
se rozjíždí zmiňovaná nová služba na webových stránkách města www.
mestovm.cz. Každý zájemce díky ní může komunikovat se starostou 
alespoň prostřednictvím internetu. Skrze chat může položit tři dotazy 
a Radovan Necid na ně během vymezené hodiny a půl odpoví.

„Chat bude otevřený od 16 do 17.30. Odpovídat budu v reálném čase 
a budu se snažit zodpovědět všechno,“ říká starosta a dodává, „kromě 
otázek, které se nebudou hodit ke zveřejnění. Stalo se už několikrát, že 
přijde anonym mailem nebo esemeskou. Na ně já zásadně neodpovídám 
a vůbec se jimi nezabývám.“ Pokud by se však stalo, že by se během 
těch devadesáti minut nedostalo na některou regulérní otázku, starosta 
ji zodpoví i po uzavření chatu až do 20 hodin. Tázat se však nebude moci 
kdokoli, nýbrž jen uživatelé přihlášení na web města. Právě tam bude 
k dispozici i návod k chatování.

Chat tak rozšíří formu komunikace starosty s občany. Ti za ním mo-
hou zajít osobně na radnici, nebo se mohou zúčastnit jeho pravidelných 
setkání s obyvateli města každý první čtvrtek v měsíci v Jupiter clubu. 
„Tato setkávání jsou neocenitelná. Nejen že se dozvím, co lidé potřebují 
a co chtějí, ale často také od svých spoluobčanů dostanu nové nápady 
a podněty, které pak využívám ve své práci,“ hodnotí R. Necid a jmenuje 
například informace související s probíhajícími uzavírkami silnic, opra-
vami kanalizací, nedostatečným osvětlením ulic, opravami chodníků 
a komunikací a dalšími aktuálními situacemi. Mnohdy lidé totiž zmíní 
problém, který lze jednoduše a operativně řešit, a usnadní se tak život 
desítkám spoluobčanů. Vedle osobního setkání z očí do očí proto starosta 
nabízí i to virtuální, aby měl skutečně každý možnost zúčastnit se dis-
kuze. „Věřím, že se časem tento způsob komunikace zavede a že to bude 
pravidelná součást mé práce na radnici,“ uzavírá Necid.

Obdobně již na webových stránkách města funguje i online kniha 
přání a stížností, kam se občané také obracejí se svými dotazy či přímo 
stížnostmi. V této službě jim však neodpovídá výhradně starosta města, 
ale vždy někdo povolaný, kdo má danou problematiku na starosti.

Martina Strnadová

Strmá a Zahradní jsou uzavřeny
Rekonstrukce kanalizace si vyžádala další uzavírky, tentokrát míst-
ních komunikací v ulicích Strmá a Zahradní. Uzavírky jsou částečné, 
platí již od 7. a potrvají do 20. června 2011.                          -mars-

Filozofi cký festival začal

Herec Jan Potměšil jako sluha Truffaldino.                         Foto: Iva Horká

Bílé plus
Ve středu 8. června 2011 se 
uskuteční před místní prodej-
nou Billa od 11 hodin road-
show Bílé plus. Moderátor 
ČT Jan Musil zde bude řídit 
ochutnávku mléčných výrobků 
(sýry, jogurty, mléko) a soutě-
že v jejich konzumaci.
Akce se zúčastní starosta 
našeho města Radovan Necid, 
prezident Agrární komory ČR 
Jan Veleba, radní pro oblast ze-
mědělství, lesního a vodního 
hospodářství kraje Vysočina 
Josef Matějek, chovatelka krav 
z Holubí Zhoře Marie Cahová. 
Jednou z atrakcí bude soutěž 
v pití mléka z tupláku na čas, 
které se může zúčastnit každý. 
Přijďte ochutnat, přijďte se po-
dívat, přijďte podpořit naše ze-
mědělce!   Ing. Jan Veleba (pi)

Žáci osmých a devátých tříd všech tří zdejších základ-
ních škol besedovali s představiteli města Velké Meziří-
čí. Akce proběhla pod záštitou domu dětí a mládeže v ki-
nosále Jupiter clubu ve čtvrtek 2. června. Děti se mohly 
zeptat starosty, místostarosty i tajemníka na všechno, 
co je zajímá. A rozhodně se neostýchaly. Svými vesměs 
zasvěcenými dotazy ukázaly, že dění ve městě sledují.

Některé z dotazů se opakují rok co rok. Takovým 
příkladem je třeba ten – zda bude ve městě skatepark. 
Přitom však na otázku starosty Radovana Necida, kolik 
je mezi přítomnými skejťáků, se zvedla jediná ruka. Je 
tedy zřejmé, že skatepark by sloužil jen poměrně úzké 
skupině zájemců. Přesto vedení města jeho výstavbu 

O své město se zajímají,
studovat v něm však nechtějí

Velké Meziříčí je na tom 
z pohledu ekologa dobře

Pravidelné setkání občanů s velkomeziříčským starostou Radovanem 
Necidem bylo tentokrát zaměřeno na téma ekologie. Zájemci o ně se sešli 
v první červnový čtvrtek, tedy 2. června na loutkové scéně Jupiter clubu. 
Dorazil mezi ně i odborník, ekolog Viktor Třebický, který představil 
Velkomeziříčským ekologickou stopu města.

Viktor Třebický je z neziskové organizace Timur, což je týmová ini-
ciativa pro místní udržitelný rozvoj z Prahy. Ta zpracovávala pro Velké 
Meziříčí ekologickou stopu města, která je komplexním ukazatelem jeho 
environmentální udržitelnosti. Převádí zdroje, jako například elektrický 
proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo atd., které 
spotřebují obyvatelé města včetně jeho institucí, a odpady, jež vytvoří, na 
odpovídající bioproduktivní plochy. Přitom je porovnává se zdroji, které 
má město k dispozici, tedy s jeho biokapacitou. „Představte si to tak, jako 
kdybyste město samotné uzavřeli pod poklop. Tak by dlouho nevydrželo. 
Ten poklop byste tedy rozšířili natolik, aby město pod ním mohlo dlouhodo-
bě udržitelně fungovat. To je jeho ekologická stopa,“ vysvětloval Třebický. 
Největší ekolo-
gickou stopu na 
světě mají arab-
ské státy, jako 
Spojené arabské 
emiráty či Katar, 
které mají vyso-
kou spotřebu na 
osobu. Za nimi 
následují na tře-
tím místě Dán-
sko, pak Belgie 
a Spojené státy 
americké. Česká 
republika je na 
čtrnáctém místě. 
Slovensko je až 
za ní, neboť má 
méně průmyslu, 
což právě úzce 
souvisí s n iž-
ší ekologickou 
stopou. Cílem je 
ekologickou sto-
pu snižovat.

(Pokračování 
na straně 5.)

plánuje s ohledem na možnosti městského rozpočtu. 
A to na ploše na Paloukách, jejíž jedna polovina by 
sloužila vyznavačům jízdy na prkně a druhá návštěv-
níkům letního koupaliště k parkování aut.

Sportovních aktivit se ostatně týkalo vícero dotazů. 
Došlo pochopitelně i na v poslední době oživené téma 
chybějícího krytého bazénu ve městě. Žáky zajímalo 
také to, zda se plánuje výstavba nějakého nového 
sportoviště. Starosta potvrdil, že územní plán města 
s tím do budoucna počítá v lokalitě za druhou a třetí 
základní školou v Čechových sadech. „Určitě by mělo 
jít o sportoviště víceúčelové. Nic jiného dnes nemá 
smysl,“ dodal R. Necid.      (Pokračování na straně 2.)

Žáci osmých a devátých ročníků všech tří základních škol se dotazovali představitelů města. 
Foto: Martina Strnadová

Pohádkou Čarostřed a černá paní, 
dětským odpolednem a divadlem 
Sluha dvou pánů, začal minulou ne-
děli fi lozofi cký festival. Ten pořádá 
Jupiter club Velké Meziříčí a koná se 
v našem městě letos již popáté.

Někteří herci, jež se na zámeckém 
nádvoří představili odpoledne dětem 
ve zmíněné pohádce, pak sehráli pro 
dospělé večerní divadelní komedii 
od Carla Goldoniho Sluha dvou pánů 
v hlavní roli s Janem Potměšilem. 
Ten ztvárnil sluhu Truffaldina (hru 
znají mnozí v podání Miroslava 
Donutila v ND Praha).

V pondělí pak program festivalu 
pokračoval první odbornou před-
náškou Demiurg s fi lozofem, příro-
dovědcem a básníkem Stanislavem 
Komárkem. Ten se zabýval otázkou 
dobra a zla, zmínil, jak špatně se 
k sobě lidé chovají i co proti takzva-
ným čertíkům mají dělat. „Chovat se 
k sobě ohleduplně, to postačí,“ řekl 
Komárek, jenž se ale cítí být více 
přírodovědcem než kýmkoliv jiným. 
Přitom vyjádřil svůj obdiv k přírodě, 
kterou považuje za dokonalou. Proto 
je na ni člověk krátký. Připomněl též, 
že žijeme na ontologický dluh, jejž 
budeme muset jednou všichni splatit.

Večerní program, taktéž na ven-
kovním nádvoří velkomeziříčského 
zámku, pokračoval Portugalským 
večírkem s Janem Burianem. Pou-
tavé vyprávění o zajímavostech 
i lidech země západního cípu Py-
renejského poloostrova doplnila 
beseda posluchačů s písničkářem 
Burianem, který je znám též jako 
autor několika cestopisů, a také 
následná autogramiáda jeho knih. 
Tentokrát Burian nezpíval ani ne-
hrál, svoje povídání ale doplnil 
videoprojekcí fotografi í z cest. „Co 

se týče architektury a literatury 
je Portugalsko světovou velmocí,“ 
podotkl třeba Burian při ukázkách 

některých snímků zajímavých sta-
veb z Porta či Lisabonu. 

Iva Horká, Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 1. 6. 2011
Rada města schvaluje:
● metodický pokyn, kterým se stanoví postup při projednávání požadav-

ků v oblasti kácení a údržby stromů a keřů rostoucích na pozemcích 
ve vlastnictví města Velké Meziříčí

● zavedení poplatku za konání svatebního obřadu ve výši 300 Kč s účin-
ností od 1. 8. 2011 za svatební obřad s „doprovodným“ programem v ob-
řadní síni v sobotu v době od 8 do 14 hodin, poplatek ve výši 1.500 Kč 
v případě, že se bude svatební obřad konat mimo stanovenou dobu

● rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč § 3419 rezerva na sport; rozdělení: 
5 tis. Kč § 3419 dotace Ski klub Velké Meziříčí, Fajtův kopec 1741, 
594 01 Velké Meziříčí; účel: na 4. ročník cyklo závodů Velká cena 
Fajťáku dne 22. 5. 2011

● rozpočtové opatření: zdroj: 14 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová; roz-
dělení: 14 tis. Kč § 3231 ZUŠ – náklady hrazené městem – prohlídka 
a zhodnocení stavu všech částí varhan a vypracování posudku

● rozpočtové opatření: zdroj: 215 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová; roz-
dělení: 215 tis. Kč § 3639 komun. služby a úz. rozvoj. – metropolitní síť

● rozpočtové opatření: zdroj: 399 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová; 
rozdělení: 399 tis. Kč § 2229 dopravní značení

● rozpočtové opatření: zdroj: 688 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová; roz-
dělení: 171 tis. Kč § 3412 plynofi kace hlavní budovy Tržiště; 23 tis. Kč 
§ 3612 zateplení lodžií bytů Nad Sv. Josefem; 50 tis. Kč § 2333 úprava 
vodního toku V Potokách; 365 tis. Kč § 3631 nové veřejné osvětlení 
v části ul. Nad Tratí; 49 tis. Kč § 4374 nízkoprahové centrum – odvlh-
čení zdiva; 30 tis. Kč § 3631 veř. osvětlení u dálničního mostu směr 
Fajtův kopec

● rozpočtové opatření: zdroj: 16,2 tis. Kč pol. 1341 poplatky ze psů 
v míst. částech
10,3 tis. Kč pol. 1343 poplatek za užívání veř. prostranství – pouť Mos-
tiště; rozdělení: 14,9 tis. Kč § 6409 rezerva m. č. Mostiště; 4,6 tis. Kč 
§ 6409 rezerva m. č. Lhotky, Kúsky, Dol. Radslavice; 2,8 tis. Kč § 6409 
rezerva m. č. Hrbov, Svařenov
4,2 tis. Kč § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou

● přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá
● zápis nového oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání, kód oboru 

79-01-B/01 Základní škola speciální, s nejvyšším povoleným počtem 
3 žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateř-
ská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), povolení výjimky 
z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2011/2012 pro Základní školu 
a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci 
v součásti základní školy na 21 žáků

souhlasí:
● s průjezdem kamionů městem dne 25. 6. 2011 (sobota) v rámci srazu 

kamionů pod názvem Truckshow 2011, jehož součástí je tzv. „spanilá 
jízda“, která je naplánována po trase Šeborov – Uhřínov – Otín – Měřín 
– Stránecká Zhoř – Velké Meziříčí – Březejc – Ořechov – Křižanov – 
Martinice – Velké Meziříčí – Uhřínov – Šeborov. Průjezd je naplánován 
v rozmezí mezi 12.30 – 14 hod. Kamiony budou bez návěsů a přívěsů. 
Doprovod budou tvořit vozidla fi rmy Vemax. Dle sdělení jednoho 
z pořadatelů půjde asi o 80 kamionů    Ing. Radovan Necid, starosta

Zasedala valná hromada mikroregionu
Na valné hromadě Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, jež pro-

běhla v Jupiter clubu minulý týden, byli kromě zástupců členských obcí 
přítomni i starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid, starostka Křižanova 
Marie Smejkalová a starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.  
Posledně jmenovaný seznámil přítomné s iniciativou hnutí Starostové a ne-
závislí a dalších uskupení zahrnujících zástupce měst a obcí. Jejím cílem 
je odstranit nespravedlnost ve stávajícím rozpočtovém určení daní, jež 
v současné podobě zvýhodňuje čtyři největší města na úkor všech ostatních 
měst a obcí. Zástupci členských obcí se usnesli, že tuto aktivitu podpoří.

Další z pozvaných hostů MUDr. Petr Novotný, primář Zdravotnické 
a záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina oblasti Nové Město na Moravě, 
požádal obce o fi nanční příspěvek na zakoupení přístroje, kterým bude 
vybavena sanitka ZZS. Jde o automatický externí defi brilátor, jenž bude 
masírovat srdce pacienta po dobu jeho přepravy do nemocnice. „Zatím jed-
noznačné stanovisko nepadlo, obce to musejí projednat v zastupitelstvech 
a pak se rozhodnou,“ upřesnila manažerka mikroregionu Diana Kutnerová.

Předseda mikroregionu Josef Březka pak zhodnotil jeho činnost za první 
pololetí letošního roku. To bylo úspěšné pro dvě obce mikroregionu, které 
získaly fi nanční dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
„Horní Heřmanice si vybudují dětské hřiště a opraví kapličku. Dostaly 
na tyto akce dotaci 635 tisíc korun,“ doplnila D. Kutnerová, „v Lavičkách 
bude rekonstruována klubovna hasičské mládeže za 76 tisíc korun, přičemž 
jde opět o dotaci. Obec Kozlov pak provádí úpravy veřejného prostranství 
a opravu infrastruktury podle projektu, na jehož realizaci získala prostřed-
ky ze SZIF - celkové náklady projektu jsou více než 2 miliony korun.“

I poradenská činnost mikroregionu byla podle slov manažerky úspěšná. 
Po realizaci projektů již obdrželi podnikatelé z Balin a Horních Radslavic 
dotaci z prostředků SZIF. V měsících lednu a dubnu úspěšně ukončili 
projekt další podnikatelé z Balin a Skleného nad Oslavou.

O poradenskou činnost je ze strany drobných podnikatelů velký zájem, 
další výzva k podání žádostí bude vyhlášena v říjnu tohoto roku.   Iva Horká

Město Velké Meziříčí řeší vy-
mývání kontejnerů na směsný 
komunální i separovaný odpad. 
Nejde o povinnost danou zákonem. 
Nicméně špinavé kontejnery na 
ulicích nejenže nepůsobí dobře 
esteticky, ale navíc je vhodné i ze 
zdravotního hlediska jednou za čas 
nádoby vydezinfi kovat. Větší města 
již k tomuto kroku přistoupila.

Velkomeziříčským se přijela 
představit odborná fi rma ze Zlín-
ska, která se přímo vymýváním 
a dezinfekcí nádob na odpad za-
bývá. Má k tomu speciální vozidlo 
s myčkou, která vymyje kontejner 
zvenku i zevnitř. Podstatné je, že 
nečistoty z nádob včetně saponátu 
s dezinfekčním prostředkem se 
nedostanou na ulici, ale zůstanou 
uvnitř auta. 

„Asi 120 korun stojí vymytí vnitř-
ku jedné nádoby v myčce, plus za 
dalších asi 70 korun pracovníci fi r-
my kontejner ručně domyjí zvenku,“ 
popisuje nabídku ředitel technic-
kých služeb města Jaroslav Mynář. 

Přičemž kontejnery, které jsou na 
povrchu hodně ušpiněné, třeba od 
pylu, po pouhém umytí v myčce 
zůstaly černé a efekt se dostavil 
teprve po ručním omytí kartáčem 
a opláchnutí fabkou. Důkladné vy-
čištění každého kontejneru by se tak 
u této fi rmy vyšplhalo na částku ke 
dvěma stům korun. Nádob je přitom 
ve městě přes sedm set. „To se nám 
zdá příliš drahé,“ podotkl k tomu 
starosta Radovan Necid s tím, že se 
budou otázkou dál zabývat. 

Město by mohlo vymývání za-
jistit vlastními silami, avšak šlo by 
pouze o to vnější ruční omytí. Ale 
ani to by nebylo zcela bez problémů, 
neboť jde o to, aby saponát a dez-
infekce neodtékaly na komunikaci. 
Navíc potřebnější než jen povrcho-
vé omytí je právě vyčištění vnitřku. 
Ředitel technických služeb proto 
připraví nějaké návrhy i s cenovou 
kalkulací a na základě nich pak 
vedení města o čištění kontejnerů 
rozhodne.

Martina Strnadová

Město zvažuje způsob mytí
a dezinfekce nádob na odpad

V rámci univerzity třetího věku 
(U3V), která byla otevřena v kraj-
ském domově pro seniory ve Vel-
kém Meziříčí letos v dubnu, se 
minulý týden konala již druhá 

Druhá přednáška univerzity třetího věku se týkala náboženství

Odborná f irma na mytí a dezinfekci nádob na odpad předved-
la vozidlo s myčkou.                             Foto: Martina Strnadová

O své město se zajímají, studovat v něm však nechtějí
(Pokračování ze strany 1.) 

Ale ne jen o sportu byla řeč. Hovořilo se o čistírně odpadních vod, 
o dopravě, o stavbě obchvatu města či křižovatek s kruhovým objezdem. 
„První v našem městě by měla vzniknout za budoucím mostem přes řeku 
Balinku u Ostrůvku,“ popsal starosta s tím, že to bude v rámci napojení 
obchodní zóny, která má v budoucnu být v bývalém areálu Svitu. Ostatně 
co bude v areálu Svitu, ale i na dalších místech, kde zmizely staré objekty 
a nic nového zatím nevzniká, kolem toho se točilo vícero otázek. I když na 
některé z nich nemohli představitelé města zasvěceně odpovědět, neboť 
většinou jde o soukromé plochy, nikoliv městské.

přednáška. Po lektorce Janě Vej-
sadové, jež přednášela o tajemství 
paměti v květnu, přijel za seniory 
ThMgr. Milan Klapetek. Ten kro-
mě lektorství na velkomeziříčské 

Vlastimil Bařinka (vpravo) a předseda mikroregionu Josef Břez-
ka.                                                      Foto: Iva Horká

univerzitě působí také v institutu na 
VUT Brno. Minulou středu se lidé, 
kteří přišli na odpolední přednášku 
pro veřejnost, dozvěděli spoustu 
zajímavého z oblasti náboženství 
a jeho bohaté historie i současti. 
Toto téma přilákalo do Čechových 
sadů , kde se nový domov pro 
seniory nachází, nezbytný počet 
lidí. V posluchárně U3V tak zbylo 
pouze jedno prázdné místo, ostatní 
byla zaplněna.

Milan Klapetek poutavě vyprávěl 
o náboženství jako takovém, o jeho 
funkcích a druzích, o jeho vývoji, 
jímž po dlouhá staletí prošlo, jak 
ovlivňuje myšlení a životy lidí, ale 
také o bibli, prorocích a podoben-
stvích, či o magii. Vysvětlil také 
pojmy jako například šamanismus, 
animismus, monoteismus (=jeden 
bůh) či polyteismus (=mnoho-
božství). Stejně tak jako lidé věří 
v Boha, Aláha, Nebesa a podobné 
bytosti – je vcelku jedno, jak se 
nazývají – mnozí i v dnešní době 
věří v magii, jsou pověrčiví, nosí 
nejrůznější amulety a podobně. 
„Magie je věčný zdroj náboženství 
dodnes,“ míní šestasedmdesátiletý 
dr. Klapetek, „a věda sice spoustu 
věcí vysvětlila, ale na něco je krátká 
i v současnosti.“

Připomněl také řecký, třípatrový 
model náboženství. „V prvním patře 
existovalo přinejmenším tolik bohů, 
kolik má nynější jmenný telefonní 
seznam Prahy. Byla to velmi volná 
víra, dokonalá svoboda. Druhé pa-
tro patřilo náboženství státu a třetí 
pak bylo filozofické – například 
Platón a Aristoteles viděli nad bohy 
ještě vyšší síly,“ vysvětlil religionis-
ta Klapetek, který vystudoval mimo 
jiné Komenského evangelickou 
bohosloveckou fakultu v Praze či 
absolvoval studijní program Reli-
gion in America a další.

Poukázal též na to, že se člověk 
odpradávna ptá, proč se děje to či 
ono, proč se mu někdy něco podaří 
a podruhé ne, ač pro to dělá všechno 
možné i nemožné. A hledá na svoje 
otázky odpovědi. A když je nenajde, 
mnohdy se musí spokojit s vysvětle-
ním, že je to všechno dílo jakéhosi 
božstva, které se opakovaně rodí 
a umírá. A proto i různé porážky 
a nezdary v životě si lze vysvětlit 
i tak, že všechno zlé je k něčemu 
dobré, a že i to zlé se děje proto, 
aby se pak dospělo k dobrému. 
Takzvané zkoušky trpělivosti mají 
člověka posílit a přivést k lepšímu. 
„A to je víra,“ dodal Milan Klape-
tek.                                 Iva Horká

Mimo odpovídání na dotazy se i samotní zástupci města mnohé dozvě-
děli o zájmech a smýšlení náctiletých. Například že jen velmi málo ze sou-
časných deváťáků, kteří za několik málo dnů ukončí svoji základní školní 
docházku, hodlá pokračovat ve studiu na některé ze zdejších středních škol. 
Jeden z nich prohlásil: Studovat tady? To ani náhodou. „Páč se mi tady nic 
nelíbí,“ odpověděl starostovi na dotaz – proč. Budoucí studenti se přitom 
zajímali o to, zda dojde či nedojde ke slučování středních škol v našem měs-
tě. Dozvěděli se od starosty, že budoucnost škol, ale vůbec i celého města 
závisí samozřejmě hlavně na mladých – kam půjdou studovat a kde se pak 
taky natrvalo usadí, neboť obojí spolu souvisí.           Martina Strnadová

◄ Milan Klapetek přednášel ve Velkém Meziříčí v rámci univerzity 
třetího věku o náboženství.                                               Foto: Iva Horká

Ekologická stopa je „zelenou 
vizitkou“ města. Odráží, kolik 
obyvatelé a fi rmy ve městě za rok 
spotřebovali zdrojů a kolik při tom 
vytvořili odpadů. Stanovuje se 
v tzv. globálních hektarech. Ekolo-
gická stopa města Velké Meziříčí 
5,55 gha na obyvatele překračuje 
biokapacitu města 4,6 krát, což je 
v porovnání s jinými městy příz-
nivý výsledek, který se dozvěděli 
účastníci besedy se starostou města 
od RNDr. Třebického (TIMUR, 
o.s., Praha).

Žádné město na světě se z prin-
cipu „nevejde“ do své biokapacity, 
je závislé na širokém „ekologickém 
zázemí“. Ve městě dochází k sou-
středění obyvatelstva, průmyslu 
a dalších aspektů lidské společnosti. 
To má svá negativa (např. zvýšené 
znečištění ovzduší, hluku…), ale 
i pozitiva (např. menší spotřeba 
ploch než u rozptýlené venkovské 
zástavby, menší vliv na krajinu…). 
Důležité je však stanovit, jak si 
město v současné době stojí a poku-
sit se ovlivnit budoucí vývoj. 

Z několika měst, která dokončila 
podrobný výpočet, stojí Velké Me-
ziříčí „uprostřed“. Hodnota tohoto 
ukazatele vztažená na jednoho oby-
vatele je o něco větší než v případě 
Hradce Králové a Vsetína a nižší 
než u Kopřivnice. 

Velké Meziříčí dopadlo ze zpra-
covaných měst nejlépe, pokud jde 
o biokapacitu na jednoho obyvatele 
(1,21 gha). Znamená to, že přírodní 
potenciál (plochy zeleně, luk, pas-
tvin atp.) administrativního území 
města je velmi příznivý. 

Dále je možné provést orientační 
porovnání s ekologickou stopou 
průměrného obyvatele České re-
publiky, která v roce 2010 činila 

5,7 gha na obyvatele. Důležitým 
ukazatelem je také biologická ka-
pacita, dostupná na jednoho Čecha, 
která v témže roce činila 2,7 gha. 
Nicméně v celosvětovém měřítku 
dosahovala pouze 1,8 gha na obyva-
tele. Toto číslo můžeme považovat 
za globální míru udržitelnosti. 

Jak dosáhnout příznivého vý-
voje ekologické stopy a bioka-
pacity města Velké Meziříčí do 
budoucna?

Můžeme použít příměru o zele-
ném účetnictví. Ekologická stopa 
tvoří stranu poptávky účetnictví 
a v případě Velkého Meziříčí je 5,55 
gha na obyvatele. Stranu nabídky 
tvoří biokapacita, tj. přírodní zdro-
je, které máme v ČR k dispozici. 
Ta je 2,7 gha na obyvatele, neboli 
zhruba polovina. Aby se poptávka 
u Velkého Meziříčí vyrovnala s na-
bídkou, musela by ekologická stopa 
města poklesnout na polovinu.

Jak toho dosáhnout? Muselo by 
jít o kombinaci různých opatření. 
Největší díl na ekologické stopě 
města Velké Meziříčí má spotřeba 
energie (35 %) a spotřeba a vý-
stavba (35 %). Účinným způsobem 
je proto například snížení nové 
výstavby na orné půdě či trvalých 
travních porostech. Významný do-
pad by také mělo snížení  spotřeby 
energií na území města a zvýšení 
energetické efektivity. Ekologickou 
stopu dále napomáhá snižovat sepa-
race odpadů (skla, plastů, papíru či 
bioodpadu) či používání šetrných 
způsobů dopravy (chůze, kolo, 
veřejná doprava). 

Samotná hodnota ekologické 
stopy Velkého Meziříčí není tak dů-
ležitá, jako vývoj tohoto indikátoru 
do budoucna. 

(Pokračování na straně 5.)

Známe ekologickou stopu města?
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Policisté vyšetřovali 
947 nehod

Policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina vyšetřovali 
v průběhu prvních pěti měsíců 
letošního roku v kraji Vysočina 
celkem 947 dopravních nehod, při 
nichž zahynulo devět osob.

Ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku se počet nehod zvýšil 
o osmnáct procent, ale o čtyřicet pro-
cent poklesly nejtragičtější následky 
nehod – počty úmrtí. Devětašedesát 
účastníků se při nehodách těžce 
zranilo, což je zvýšení o 64 procent 
ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2010. Dalších 360 účastníků 
utrpělo při nehodách lehké zranění. 
Toto číslo je shodné s počtem lehce 
zraněných za pět měsíců roku 2010. 
Hmotná škoda na havarovaných 
vozidlech a ostatním majetku se 
vyšplhala na 68 988 korun a ve 
srovnání se stejným obdobím roku 
2010 je o čtyři procenta nižší. V 76 
případech policisté zjistili, že řidič 
před jízdou požil alkoholické nápo-
je – jde o zvýšení o čtyři procenta. 
U 58 účastníků dopravní nehody 
policisté zjistili hladinu alkoholu 
vyšší než jedno promile!

Mezi nejčastější příčiny doprav-
ních nehod v kraji Vysočina stále 
řadíme způsob jízdy – 329 nehod, 
další velice častou příčinou je ne-
přiměřená rychlost – 314 nehod, 
nedání přednosti v jízdě – 85 nehod. 
Mezi dalšími častými příčinami lze 
nalézt také nesprávné předjíždění. 
V osmi případech byla příčinou ne-
hody technická závada na vozidle.

Pokud bychom se zaměřili na roz-
bor dopravních nehod podle druhu 
vozidla, tak za pět měsíců letošního 
roku havarovalo 860 řidičů osobních 
vozidel, 246 řidičů nákladních 
vozidel, 14 řidičů autobusů, 45 
motocyklistů a 43 cyklistů. V šesti 
případech havarovali řidiči traktorů. 
V období od ledna od konce května 
se stalo účastníkem nehody také 45 
chodců a ve 42 případech se nehoda 
stala na přechodu pro chodce, v 19 
případech v bezprostřední vzdále-
nosti přechodu pro chodce.

Zvýšená pozornost bude věno-
vána také dohledu nad chováním 
řidičů nákladních vozidel, na řidiče 
motocyklů, cyklisty i chodce. Řidi-
či musí počítat s tím, že policisté bu-
dou kromě jiného kontrolovat, zdali 
řidič neusedl za volant pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Stejnou pozornost budeme věnovat 
technickému stavu vozidel. Na 
konci měsíce června a poté v prů-
běhu prázdnin se policisté zaměří 
na turisty přijíždějící a odjíždějící 
z dovolených, z rekreačních chat 
nebo chalup.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, 

V pohádce Čarostřed na velkomeziříčském zámku vystoupili zleva Ivan 
Remta, Rostislav Trtík a František Kreuzmann. Foto Martina Strnadová

Děti si po skončení pohádky mohly před zámkem zasoutěžit. Akci připravil 
DDM.                                                                   Foto Martina Strnadová

 Od komunálních voleb uběhlo 
několik měsíců. Jak jste se zabyd-
lel ve svojí nové funkci?

Cítím se zde jako doma, jsem 
bítešský rodák, a tak znám radnici 
i město. Ale samozřejmě, že jsem 
potřeboval těchto pár měsíců na 
to, abych zjistil chod úřadu, města 
a další potřebné záležitosti.

Bylo něco, s čím jste bojoval?
Pochopitelně jsem se do určité 

míry musel přizpůsobit úředním 
postupům, které z této funkce 
vyplývají a z úřadu obecně. Ale 
protože jsem měl na starosti ve své 
bývalé praxi personální a ekono-
mické věci, řízení staveb ve staveb-
ní fi rmě, což se velice – myslím tím 
manažerské rozhodování a řízení 
lidí a celku obecně – blíží tomuto 
pro mne novému prostředí, tak 
v tom zase takový zásadní rozdíl 
nevidím.

Můžete říct, co potřebuje sta-
rosta oproti manažerovi firmy 
navíc?

Snažím se být opravdu objektivní 
za všech okolností, tedy jak jsem 
byl ve fi rmě, tak nyní na radnici. 
V prvním případě ale řešení ně-
kterých situací bylo přímočaré, 
rychlejší. Rozhodoval jsem sám. Na 
radnici se musíme dohodnout na-
příč koalicí a rozhodnout většinově. 
Což se naštěstí zatím daří.

Proč jste se vlastně rozhodl 
kandidovat? Podnikal jste, máte svoji zavedenou fi r-
mu…

Určitě to nebyla jedna věc, ale bylo jich víc. Jelikož se 
cítím být Bítešanem, do zdejšího dění jsem se zapojil v ne-
politickém duchu, do kultury, sportu, do veřejného života. 

Lidí, kteří jsou dnes 
ochotni udělat něco 
pro blaho veřejnosti, 
není mnoho, protože 
ono to není zase až 
tak jednoduché. Tak 
jsem se dostal v roce 
2007 k referendu 
o obchvatu, přičemž 
jsem se naučil říkat 
svoje názory nahlas, 
což si myslím, že 
je důležitá věc. Pro 
mne bylo tehdy pod-
statné, že i ostatní 
lidé byli ochotni vy-
stoupit ze svojí ulity, 
jít na mítink a říct 
tam veřejně svůj 
názor, co se jim líbí 
a s čím nesouhlasí. 
Samozřejmě, že to 
mělo negativní do-
pad v tom, že lidé ve 
městě se rozdělili na 
dvě skupiny – jedni 
s tehdejším vede-
ním sympatizovali 
a druzí začali věci 
nazývat pravými 
jmény. V té době 
jsem se díky svojí 
aktivitě, kdy jsem 
byl ve vedení jed-
noho občanského 
proudu, dostal do 

výboru pro územní plánování rozvoje města. To bylo pro 
mne celkem důležité – nikdy před tím jsem nebyl ani zastu-
pitelem ani radním, a takto jsem mohl částečně vstoupit do 
dění a načerpat určité zkušenosti. Ovšem projevit svůj názor 
nahlas bylo prakticky nemožné, proto jsem z výboru odešel, 

nehledě k tomu, že narůstal i tlak na mou osobu. Začal jsem 
se tedy věnovat naplno folklóru, který je mi blízký. (Milan 
Vlček je vedoucím souboru Bítešan, hraje v něm na housle 
a spolu s manželkou vedou taneční soubor – pozn. redak-
ce.) Vzhledem k této mojí aktivitě jsem byl posléze osloven 
s nabídkou na kandidaturu do komunálních voleb. V té době 
jsem se také začal víc zajímat o politické dění ve městě a další 
záležitosti, zúčastňovat se otevřených setkání a podobně. 
Minulé vedení se totiž postupně zaměřovalo jenom na sebe, 
bez ohledu na místní obyvatele. Mnohdy na jednání zastu-
pitelstva chyběly nejenom adekvátní odpovědi občanům, 
ale dokonce i obyčejná slušnost. Proto jsme my, kandidáti 
Občanského sdružení za zdravé město bez kamionů, už před 
volbami říkali, že chceme coby zastupitelé nastolit jiný vztah 
k veřejnosti a nejenom toto ve městě zlepšit. Rádi bychom, 
aby komunikace byla z obou stran naprosto otevřená.

Přemýšlel jste dlouho, než jste vzal starostovskou 
funkci?

V té době se o funkci nedalo přemýšlet. Ale pokud už 
člověk udělá rozhodnutí, že do voleb půjde, tak by k tomu 
měl poté přistupovat. Já jsem se rozhodl, že kandidovat budu 
a až později vyplynulo, že budu lídrem na naší kandidátní 
listině. Takže v té době mi už otázky typu ‚starosta ano, či 
ne‘ proběhly hlavou.

Bylo těžké opustit svoje podnikání?
Budoval jsem si profesní kariéru a fi rmu deset let. Takže 

pro mne bylo zásadní rozhodnutí v tom, že v případě úspěchu 
se budu věnovat funkci na radnici. Pochopitelně s tím, že se 
budu muset do budoucna z fi rmy vyvázat. Toto všechno jsem 
projednal se svými společníky a dohodli jsme se.

S jakými představami jste vstupoval na radnici? 
Můžete vybrat některou prioritu z vašeho volebního 
programu?

Byly to dvě roviny, v té první šlo především o komunikaci 
vedení města s občany. Město totiž potřebuje spolupráci 
s místními lidmi, znát jejich názor na některé věci, ať už 
třeba v investiční oblasti, při odprodeji pozemků a podobně. 
Doposud byla totiž tato komunikace a vztahy s občany zablo-
kovány. Ve druhé rovině to byly záležitosti ohledně územního 
plánu a celkové koncepce rozvoje a výstavby města Velká 
Bíteš.                                       (Pokračování na straně 4.) 

Jsem celoživotní optimista a současný realista,
říká o sobě starosta Velké Bíteše Milan Vlček

Filozofi cký festival začal

Ing. Milan Vlček.                                         Foto: Iva Horká

Rostislav Trtík se ne EFF představil jak v pohádce Čarostřed, tak v ko-
medii Sluha dvou pánů (viz snímek).                                   Foto: Iva Horká

První fi lozofi ckou přednášku letošního EFF měl na nádvoří zámku pří-
rodovědec a fi lozof Stanislav Komárek.                            Foto: Iva Horká

Jan Burian vyprávěl o Portugalsku, kde je podle něj fotbal národní kultu-
rou a Portugalci jej milují stejně jako svoje kavárny a cukrárny. Navíc prý 
nikdy nikam nespěchají a nic moc neřeší. „Proto Němec v Portugalsku, to 
je naprosto vražedná kombinace, neboť tam nic nefunguje tak, jak má,“ 
připodobnil mentalitu Portugalců Burian.    Foto: Martina Strnadová
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Zapomenutý svátek
Na čtvrtek 2. 6. připadl jeden téměř zapomenutý svátek – nanebevstou-

pení či nanebevzetí Ježíšovo. Tento svátek má svůj obsah, který stojí za 
to připomínat. Ve starověce třípatrovém světě, kde nebesa označovala 
božskou, vládnoucí sféru, bylo nanebevzetí popraveného tesaře dost 
radikálním vyznáním, že u Boha vítězí ne ten, kdo přežije, nebo kdo 
je maximálně úspěšný, ale ten, kdo miluje, kdo pro svou lásku trpí, kdo 
bere pro ni na sebe i smrt.

Takové vyznání je samozřejmě obsaženo už v příběhu o Ježíšově 
vzkříšení, ale nanebevzetí dává tomu ještě větší „grády“. Ježíš je u Boha, 
sedí na pravici Boží, to znamená – ujímá se vlády nad světem. Tím se 
chce říci, že v našem světě nevládne jen hrubá síla, že nevítězí ten, kdo 
má ostré lokty, drzé čelo a všude známé, nýbrž ten, kdo na svou dobrotu 
jakoby doplatí, koho dějiny semelou a život s ním zatočí. Rozhodujícím 
kritériem není ani úspěšnost, ani délka života, ani sláva a uznání, nýbrž 
milosrdenství a schopnost přát druhým dobré. Na tom stojí úcta člověka 
k sobě, vztahy mezi lidmi a nakonec i běh světa.

Jenomže bez takovéhle nějaké interpretace tento svátek nemluví, neoslo-
vuje. Je příliš náboženský, příliš starodávný a cizí. Skomírá a až na pár vě-
řících nikoho moc nezajímá. Nemyslím, že by to až tak vadilo. Svátek, kte-
rý včera ztratil na přitažlivosti, může dnes či zítra promluvit s novou silou. 
Jde o to, aby se neztratil jeho dobrý obsah v našich životech. V jaké vítězství 
svých životních zápasů věříte vy? Co vám v životě vládne?       Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 8. do 12. 6. 2011
Středa 8. 6.
 7.00 mše sv. za Ladislava Bártu a za živou 
 a zemřelou přízeň o. L. Sz.
20.00 mše sv. s novenou k Duchu Svatému 
 na vlastní dobrý úmysl o. M. P.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 9. 6.
 7.00 mše sv. za boží milosrdenství pro rodiče, 
 prarodiče a duše v očistci o. L. Sz.
20.00 mše sv. s novenou k Duchu Svatému 
 na vlastní dobrý úmysl o. M. P.
18.00 Mostiště mše sv. o. M. P.
18.30 Vídeň mše sv. o. L. Sz.
Pátek 10. 6.
8.00 mše sv. za P. Františka Marka, rodiče 
 a zemřelé bratry o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
20.00 mše sv. s novenou k Duchu Svatému za farníky o. L. Sz.
13.00 mše sv. domov pro seniory o. M. P.
Sobota 11. 6. památka sv. Barnabáše, apoštola
 7.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kosourovu 
 a Balákovu, Boží ochranu a za duše v očistci o. M. P.
11.30 svatba bez mše sv. Milan Vašíček – Hana Kolou-
 chová o. L. Sz.
21.00 vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého za farníky o. L. Sz.
Neděle 12. 6. slavnost seslání Ducha Svatého
 7.30 mše sv. za Marii a Cyrila Černých, za rodiče
 Brabcovy, sestry Marii, Boženu a Hedviku, 
 bratra Bohuslava a švagrovou Editu o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti za živou a zemřelou 
 rodinu Komínkovu a duše v očistci o. L. Sz.
17.30 svatodušní pobožnost s požehnáním.
18.00 mše sv. za Františka Šoukala o. L. Sz.

Farní oznámení
Trvá novena před slavností seslaní Ducha Svatého. Každý všední den ve 
20.00 a v neděli v 18.00 hodin je mše sv. s adorací. Zveme všechny farníky 
ke společné modlitbě. Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. 
V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů, 
v 19.30 bude 4. příprava na manželství, ve 21.00 bude mše sv. z vigilie 
seslání Ducha Svatého. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na 
faře. V neděli bude sbírka na charitu.

Přehled bohoslužeb pro Bory
Pátek 10. 6.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodinu Královu a Pohankovu o. M. P
Neděle 12. 6. slavnost seslání ducha svatého
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Michalovy 
 a Filipovy o. M. P.
11.00 poutní mše sv. v Radenicích o. M. P.

Stálicí projektu Muzikanti dětem 
je velkomeziříčská skupina 6 tet, 
která se do akce zapojila již při 
prvním ročníku. „Každý rok čeká-
me, jestli se na programu objevíme, 
nebo ne. Určitě to nebereme jako 
samozřejmost, že si nás vyberou. 
Pak ovšem neváháme ani vteřinu,“ 
shodují se členky skupiny.

Vystupovaly jste na všech pěti 
ročnících. Pozorujete, že se kon-
cert za ty roky nějak změnil?

Je to lepší a lepší, postupně se 
vychytávají mouchy a organizace 
je čím dál profesionálnější. Jenom 
ti diváci nechodí, počasí bylo v po-
sledních letech špatné. Jenže těžko 
říci, jestli by přišlo více návštěvní-
ků, kdyby bylo lepší počasí.

Zúčastnili jste se nějaké po-
dobné akce?

Byli jsme jednou na akci po-
páleninového centra brněnské 
nemocnice. Konalo se to v zoolo-
gické zahradě, ale také tam bylo 
málo lidí.

Váhali jste, zda budete na mezi-
říčském koncertu vystupovat?

Vždycky čekáme, jestli se ne pro-
gramu objevíme, nebo neobjevíme. 
Jakmile se dozvíme, že budeme vy-
stupovat, tak už neváháme ani vte-
řinu. Nebereme to jako samozřej-
most, že tu příští rok budeme zase.

Co říkáte na skladbu kapel?
Je to určitě otázka sponzorů, 

protože je třeba něčím přitáhnout 
pozornost. Proto rok od roku čeká-

me, zda budeme osloveni. Hlavní 
hvězda je určitě potřeba, aby lidi 
přitáhla. Odpoledne se lidé spíš 
střídají, večer už jich přijde víc. 
Možná kdyby tam bylo něco víc 
pro děti, třeba by přišla i jiná sku-
pina lidí. Nevnímali by to jen jako 
koncert, ale jako celodenní akci. 
Jenom muzika už dneska netáhne, 
lidé potřebují něco navíc.

Nechyběla ani 
kapela Nonsense

Pravidelným účastníkem charita-
tivní akce je také velkomeziříčská 
kapela Nonsense. „Myslím si, že 
kombinace místních kapel a taháku 
pro lidi je dobrá volba,“ myslí si 
zpěvák kapely Marek Dočkal.

Když se řekne charitativní 
koncert Muzikanti dětem, co to 
pro skupinu znamená?

Hlavně pro našeho bubeníka 
Ondru Dubna to představuje půl 
roku práce. Pro kapelu to pak zna-
mená přispět na dobrou věc, která 
má smysl. Zahrajeme pro lidi, kteří 
to potřebují. Jenom doufám, že se 
vybere víc peněz než minulý rok 
a přispějeme jim větší částkou.

Berete to jako čest, že si můžete 
na akci zahrát?

Jsme rádi, že tady můžeme vy-
stupovat, ale kolikrát jsem si říkal, 
že třeba tady hrajeme už mockrát 
a že by to chtělo obměnit.

Zmínil jste obměnu. Co říkáte 
na výběr interpretů?

Myslím si, že organizátoři udělali 
velký kus práce a že se sem daří 
zvát čím dál známější jména. Dů-
ležité je také to, že si tady zahrají 
i místní muzikanti. Ne samozřejmě 
všichni, ale pár kapel ano. Dneska 
jsem byl velmi mile překvapen or-
chestrem základní umělecké školy. 
Ačkoli tady hráli již několikrát, 
slyšel jsem je dneska poprvé a moc 
se mi líbili. Řekl bych, že místní 
kapely plus taháky pro lidi je ta 
správná cesta.

Vaše kapela se na skladbě pro-
gramu také podílela. Před dvěma 
roky jste sem pozvali pražskou 
kapelu Flattus…

S těmi jsme byli v roce 2008 ve fi -
nále hitparády na Óčku, kde se nám 
je podařilo porazit v sms hlasování. 
Vlastně i Niceland jsme oslovili na 
předávání cen v roce 2009. Je to 
kapela, která vylítla a objevila se 
na scéně. Příjemně nás překvapilo, 
že když jsme je požádali, aby tady 
zahráli, tak souhlasili a přijeli.

Text a foto Lucie Kučerová

Skupina 6 tet nechyběla na žádném ročníku

Českobratrská církev evangelická
12. 6.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (host: Jan 
Tkadleček), Husův dům (U Světlé 24).                                      -PJ-

Odcizil motocykl
Dne 1. 6. 2011 si 15 minut po 

14. hodině vypůjčil od dvaadva-
cetiletého majitele neznámý pa-
chatel v Pustině terénní motocykl 
KTM 400. Muž si motocykl oranžo-
vé barvy bez registračních značek 
chtěl před koupí vyzkoušet. Odjel 
s ním, ale k původnímu majiteli se 
již nevrátil. Poškozenému vznikla 
škoda 30.000 korun.

Automobil se srazil se srncem
Dne 2. 6. v 9.40 hodin po prů-

jezdu táhlé levotočivé zatáčky na 
silnici ve směru od Netína ke křižo-
vatce se silnici II. třídy vběhl před 

vůz Škoda Octavia srnec. Došlo ke 
střetu přední části vozidla se zvíře-
tem, škoda 34.000 korun.

Motocyklu se střetl s Octavií
Při jízdě po nesouvisle osvětlené 

ulici Jihlavská ve Velkém Meziříčí 
dne 2. 6. ve 22 hodin se střetla 
pravá přední část octavie s přední 
části Jawy 350. Řidič octavie nedal 
přednost v jízdě protijedoucímu 
motocyklu, kterého přehlédl. Moto-
cyklista byl vymrštěn a narazil do 
čelního skla vozidla. Byl převezen 
do nemocnice s lehkým zraněním, 
dechová zkouška negativní. Škoda 
nejméně 30.000 korun.      -PČR-

(Pokračování ze strany 3.) Není možné, aby byl územní plán čistě teore-
tickým dokumentem a důležité věci se v reálném životě podle něho nedaly 
naplnit. Například plochy pro výstavbu bydlení nebo v průmyslové zóně. 
Některé pozemky byly prodány bez možnosti, aby město mohlo nějakým 
způsobem situaci dále ovlivnit. Dnes je to tak, že nevíme, co máme od 
nových majitelů pozemků čekat, neboť žádné aktivity nepřicházejí. To 
není objektivní územní plán a nechci se s ním ztotožnit. Potom by mohlo 
docházet i k takovým věcem, jaké už v našem městě známe – v obytné 
zóně kousek od kostela, tedy v centru, vyrostla malá strojírenská hala. 
To jsou kroky, které bývalé vedení radnice zásadně neuhlídalo. Všechno 
sice proběhlo podle regulí a bylo zdokumentováno v souladu s územním 
plánem, nicméně rozvoji města to absolutně neprospělo. Místo se mohlo 
využít pro vhodnější účely. To jsou nevratné škody, které nechci, aby se 
opakovaly. Je potřeba se vyvarovat takovýchto neuvážených rozhodnutí 
a postupovat v souladu s harmonií města jako celku.

Už jste podniknul konkrétní kroky pro zlepšení komunikace mezi 
radnicí a občany?

Pustili jsme se do úpravy webových stránek města, aby byly pro 
obyvatele přehlednější, než ty minulé. Rada města také vybrala nového 
vedoucího klubu kultury a informačního centra, který postupně pracuje 
mimo jiné i na změnách formy městského zpravodaje, jenž byl v minulosti 
plně v režii tehdejšího vedení radnice. Šéf klubu kultury Pavel Klempíř 
už nyní vytváří nový portál www.bitessko.com, kde lidé najdou vše, co 
se děje v jejich městě a okolí (P. Klempíře jsme představili v týdeníku Vel-
komeziříčsko č. 19/2011 – pozn. red.). Také jsme nově zavedli pravidelné 
tiskové konference s novináři, aby se informace z naší radnice dostaly 
i do jiných médií. Neméně důležité je i zřízení funkčních kulturních 
a sportovních komisí, v nichž působí lidé, kteří mají po letech opravdový 
zájem pracovat pro město a přinést i jiné aktivity do společenského života. 
A my se snažíme těmto věcem dát určitý řád.

Kromě toho jsme dohodli, že já a pan místostarosta budeme minimálně 
dvakrát za rok pořádat setkání s lidmi z okolních obcí – místních částí 
Velké Bíteše. Ti mají otevřené dveře jak na radnici, tak mohou kdykoliv 
požádat o pomoc i prostřednictvím mailů a podobně.

Chystáme také několik investičních akcí. Potřebná je například re-
konstrukce náměstí, ale chceme přebudovat i prostor za radnicí. O něm 
se dlouhodobě diskutuje, avšak doposud není vhodně vyřešen. Další 
priorita je rekonstrukce a následné fungování kulturního domu a zimní-
ho stadionu, na to máme už i studii. Neutěšená je také doprava ve Velké 
Bíteši, čili chceme začít projektovat první část městského obchvatu. Sa-
mozřejmě že fi nanční situace není dobrá, a proto se od toho bude odvíjet 
řada věcí. Další otázkou je supermarket. Rádi bychom, aby nové stavby 
citlivě zapadly do celkového rázu města a podobně. Ale určitě chceme 
být připraveni a o změnách budeme diskutovat s místními lidmi. Všechno 
stavět na pevných základech, aby se třeba nemusely předělávat studie, 
projekty, což v dnešní době stojí nemalé peníze. I projekt na rekonstrukci 
náměstí potřebuje úpravy. Samozřejmě i optimální řešení si vždy najde 
svoje odpůrce, ale spolupodílet se na rozhodnutí věcí veřejných by měli 
především samotní lidé, kteří zde žijí.

A vy sám jste pro, nebo proti supermarketu?
Osobně jsem pro. Pochopitelně musí stát na vhodném místě. Obecně 

si myslím, že je mimo realitu bránit se jeho existenci. Vždyť lidé stejně 
vyjíždějí do velkých měst za nákupy do obchodních center.

Udělal jste i nějakou personální změnu na úřadu?
Ani zvýšení, či snížení pracovníků tady neproběhlo. Ale chtěli bychom 

po stavebních úpravách na radnici, po kterém dojde k přestěhování fi -
nančního odboru, vytvořit nový odbor majetku, který zde chybí. Což je 
pro mne dost podstatné. Myslím si, že například správu bytových i ne-
bytových prostor bychom si měli dělat sami. Starat se o městský majetek 
a znát jeho stav je poměrně důležité.

Ví se o vás, že jste aktivní muzikant, hrajete na housle v Bítešanu. 
Musel jste v důsledku svojí funkce omezit nějakým způsobem onu 
zálibu?

Domnívám se, že 
ne. Nebo alespoň to 
nepociťuji. Vyjma 
prvních tří měsíců 
ve funkci, které byly 
pro mne z tohoto 
důvodu náročnější. 
V současné době 
už opět vystupuji 
jako dřív, čeká nás 
hodně koncertování 
a navíc máme na-
bídku natočit naše 
druhé cédéčko, což 
tedy zabere též do-
cela dost času. Ale 
já takto relaxuji, 
takže mi to nečiní 
žádné potíže, právě 
naopak.

Ptala jsem se 
i jiných starostů, 
položím vám tedy 
stejnou otázku: Na 
kolik si věříte, že 
nesklouznete jako 
většina pol it iků 
k tomu, že svoje 
předvolební sliby 
nesplníte?

Kdybych si nevě-
řil, tak bych do toho 
nešel.                             

Text a foto: 
Iva Horká

Jsem celoživotní optimista a současný realista,
říká o sobě starosta Velké Bíteše Milan Vlček
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Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny?
Více na tel.: 566 782 009, 

739 100 979.
Noviny v pdf stojí 6 Kč.

Nepůjde el. proud
Dne 22. 6. od 7.30 do 15 hodin bude vypnuta obec Dolní Radslavice 

(až po dálniční most).
Dne 23. 6. od 7.30 do 15 hodin bude vypnuta oblast: sídliště Hliniště – 

ulice U Statku od č. p. 1272.                                                              E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 11. 6. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové 
Město na Mor., tel.: 566 616 904. Neděle 12. 6. MUDr. Eva Peňázová, 
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 900. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                     Zdroj: http://www.nnm.cz

Prodám
■  M e d  k vě t ov ý,  p a s t ov ý, 
cena 80 Kč  + sk lenice. Tel.: 
776 135 514.
■ Dva kombinované kočárky 
s nafukovacími koly (oranžový 
Babetto – 2.000 Kč, modrý Pat-
ron – 1.000 Kč) i s příslušenstvím 
(pláštěnka, taška v barvě). Tel.: 
605 959 464, 773 959 464.
■ Dlabačku a cirkulárku s koléb-
kou. Tel.: 604 171 964.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ Obytnou Avii A Furgon. Je 
v dobrém technickém stavu. 3+6 
míst k sezení, 6 lůžek, lednička, 
plynový sporák, umyvadlo s te-
koucí vodou, nádrž na vodu 30 l. 
Celkový stav zachovalý. Cena 
40.000 Kč. Při rychlém jednání 
podstatná sleva. Tel.: 602 486 670, 
e-mail: hnizdil31@seznam.cz.
■ Dvouradliční obracecí pluh 
– obracák ve výborném stavu. Je 
nevyužitý. Cena 12.000 Kč. Tel.: 
739 083 414.
■ Obklady bílé – 20 m2, rozměr 
20×15 cm, 4 m 2 obklady bílý 
mramor o rozměru 20×25 cm, 
dlažbu keramickou o rozměru 
25×25 cm – 4 m2 barva skořicová, 
zbytky různých kachlů. Na vše 
sleva, vše nové nepoužité. Tel.: 
776 008 310.
■ Škodu Fabii, r. v. 2001, 1,4 MPi, 
najeto 157.000 km, 1. majitel, serv. 
knížka, garážovaná, nehavarovaná, 
v dobré stavu, cena 60.000 Kč. Tel.: 
776 317 026.
■ Dveře vchodové plastové bílé 
a hnědé a různá okna. Dále zahrad-
ní domek, bránu, branku a pletivo. 
Vše nové z neuskutečněné stavby. 
Přivezu. Tel.: 777 106 709.
■ Lištovou sekačku Tera, šířka 
lišty 95 cm, plechové roury na 
senomet 10 m a spony na spojení. 
Dále prodám kovová vrata vjezdová 
350×180. Tel.: 606 157 522.
■ Soupravu bicích nástrojů Ma-
pex + sadu činelů Mapex. Původní 
cena 10.000 Kč, nyní 8.000 Kč. 
Používané ½ roku, v záruce. Dále 
prodám cvičný buben Mapex pro 
začátečníky + stojan. Původní 
cena 2.700 Kč, nyní 1.400 Kč. Tel.: 
775 996 640.
■ Ruční dvoukolovou kárku, 
cirkulárku s kolébkou, líheň na 100 
vajec, vzduchové vrtačky a sbíječ-
ky, bóry a oškrty. Křižanov. Tel.: 
737 857 566.
■ Med. 80 Kč/1 kg, sklenice vý-
měnou. Tel.: 608 715 020.
■ Selata, odběr 1. 7. 2011. Měřín-
sko. Tel.: 775 333 021.
■ Vyschlé smrkové trámy o roz-
měrech 18×22, 14×12, 12×10, 10×10 
v délkách 4 m nebo 6 m. Vhodné 
třeba na pergolu. V případě zájmu 
je možné trámy ohoblovat. Tel.: 
777 349 594.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27 000 km. STK do 9/2012. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Starší ale funkční dětské prů-
lezky. Dřevěná s možností zavěše-
ní, houpačky, lana, žebříku. Cena 
500 Kč. Tel.: 777 800 917.
■ Štěňata dobrmana s PP (už 
pouze pejsci). Odběr možný ihned. 
Tel.: 777 635 925. 
■ Kuřata 7–30denní, Vlašky, 
Hemšírky, Plynetky a zakrslé Vel-
sumky. Tel.: 566 544 147.

■ Jawu Pionýr, odhlášenou, dvou-
sedadlovou, pojízdnou za 1.700 Kč. 
Mrazák pultový zn. Calex 120 l za 
800 Kč. Litinový radiátor, 5 článků 
50×15 cm za 500 Kč. Kamenino-
vou rouru na odpad 100×20 cm za 
120 Kč. Kameninovou rouru oblouk 
– prům. 15 cm za 50 Kč. Drenážní 
trubky 10 cm, 30 ks, 1 ks/4 Kč. 
Dvoupíst. pumpu tlakovou na vodu 
zn. Lila za 200 Kč. Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 741.
■ Koženou sedací soupravu: gauč, 
2 křesla. Dále k tomu stolek. Barva 
tmavohnědá. Cena 20.000 Kč. Pou-
ze SMS na tel.: 731 846 211.

■ Sudy plechové 2 ks na 200 l. 
Domácí vodár nu a el.  motor 
380V/3 kW. Tel.: 776 244 164.
Koupím
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
■ Kompresor Orlík, lit. vrtačku 
a kovadlinu. Tel.: 733 502 674.
■ Koupím poštovní známky, po-
hledy, obálky, bankovky, tuzexové 
bony, losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
Nemovitosti
■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem ve VM na ulici Gen Jaroše. 
K bytu je možné prodat i garáž vzdále-
nou 10 m od domu. Tel.: 608 126 545.

■ Prodám slunný byt 2+1 s balko-
nem a krásným výhledem na ulici 
Krškova ve Velkém Meziříčí. Po 
dohodě možnost prohlídky. Cena 
dohodou. Tel.: 605 524 146.
■ Prodám starší RD v Křižanově. 
RK nevolat. Tel.: 731 415 786.
■ Prodám nadstandardně vyba-
vený byt 4+kk, 98 m2, v osobním 
vlastnictví na ulici U Světlé. Prodej 
včetně vybavení. Tel.: 777 025 847.

■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelnou, ústřed-
ním topením. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■  Koupím pozemek  vhodný 
ke stavbě RD v oblasti Petráveč 
– Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 737 657 694.
Pronájem
■ Pronajmu starší RD ve Velkém 
Meziříčí 4+1 vhodný pro fi rmu na 
ubytování zaměstnanců do srpna. 
Tel.: 732 411 587.
■ Poskytnu podnájem v Brně pro 
2 studenty VŠ. Brno-Královo Pole 
u VUT. Tel.: 728 626 419.

■ Pronajmu byt 2+kk v cen-
t r u VM. Volejte 8–15 h tel.: 
566 520 999.
■ Pronajmu byt 3+kk na ul. 
Čermákova, dlouhodobě, částeč-
ně zařízený, volný ihned. Tel.: 
606 403 508.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
na ulici Krškova (nejlépe mladému 
páru). Byt je bez zařízení. Volný od 
poloviny června. Tel.: 724 771 763 
po 18. hodině.
■  Pronajmu nový byt 1+kk 
od 1. 8. 2011. Tel.: 608 602 209, 
777 237 729.
■ Pronajmu byt po rekonstrukci 
1+kk s balkonem v Jihlavě. Cena 
dle dohody, volný ihned. Tel.: 
608 366 189.

Pronajmu byt 3+kk v novostav-
bě u školy od 1. 7. 2011, částeč-
ně zařízený, nájem 8.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 774 747 808.

Vyměním
■ Vyměním pěkný prostorný 
byt 2+1 v OV na ulici Krškova ve 
Velkém Meziříčí. Byt se nachází 
v přízemí cihlového domu, soc. za-
řízení po rekonstrukci, bez balkonu, 
CP 68 m2. Vyměním za byt 2+1 

v OV s balkonem, min. v 1. patře. 
Volejte kdykoliv během dne. Tel.: 
775 687 601.
Různé

VŠ učitelka německého jazy-
ka hledá od září zaměstnání, 
tel.: 737 439 784.

Seznámení
■ Najdu ženu, která nechce být 
sama? Nekuřák 53 let z vesnice. 
Tel.: 603 320 513.
■ Muž 52 170/80 nekuřák, hledá 
touto cestou ženu ve věku 38–50 let, 
štíhlou nekuřačku k seznámení. 
První setkání napoví víc. Do-
volená ve dvou. Jen vážně. Tel.: 
736 155 821.
■ Je mi 30 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříč-
sko, Třebíčsko. Tel.: 732 441 727 
i SMS.
■ Už nechci být stále sám. Z ne-
dostatku příležitosti hledá 38letý 
svobodný muž ženu akorát postavy 
s vyřešenou minulostí k vážnému 
seznámení. Dítě není překážkou. 
Tel.: 604 413 706.

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku
Kromě plošné fi remní inzerce se slevami při 
opakování a reklamy na webu nabízíme fi rmám 
a organizacím zajímavou formu inzerce –

placenéplacené
celostránkovécelostránkové
prezentace.prezentace.
Lze je využít při různých oslavách a výročí 
fi rem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb 
či činnosti nebo při otevírání nových prostor.

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku

Více informací o tomto druhu inzerce v rozsahu jedné strany Velkomeziříčska 
vám sdělíme na tel.: 566 782 009 (007), 739 100 979.

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, Praha 7
Přijeme do pracovního poměru pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

SVÁŘEČE
pro nový výrobní program

Nabízíme – nástup možný ihned, nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky
Kontakt: 566 520 394

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.
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Situace v eské republice
Krádeže vozidel jsou 

v eské republice na den-
ním po ádku. V lo ském 
roce jich bylo odcizeno p es 
12 000, tj. každých 40 minut 
jeden v z. Situace s kráde-
žemi motorových vozidel je 
v eské republice natolik 
vážná, že se jí od roku 2009 
za al zabývat Útvar pro 
odhalování organizovaného 
zlo inu služby kriminální 
policie a vyšet ování. D -
vodem pro tuto zm nu byl 
vysoký stupe  organizova-
nosti pachatel . Enormn  
se zvýšily krádeže voz  
na objednávku p esahující 
jednotlivé kraje a zem . 
Objevila se provázanost 
profesionálních skupin se 
zahrani ím. S otev ením 
schengenského prostoru 
se riziko odhalení krádeže 

nap . luxusních aut snížilo. Takže z bagatelních krádeží máme dnes p ed 
sebou organizovaný zlo in.

D ležitá je prevence
Každý majitel automobilu by se m l postarat o zabezpe ení svého vozu 

a nedávat p íležitost k jeho odcizení. Na trhu najdeme celou škálu produk-
t , kterými si majitelé mohou ochránit sv j v z. Obecn  platí, ím více 
typ  zabezpe ení, tím nižší riziko spojené s krádeží vozidla. Ideální je 
kombinace mechanického zabezpe ení pevn  spojeného s vozidlem spolu 
s elektronickým i identi  ka ním systémem. Když vedle sebe parkuje 
p t aut, tak si zlod j zaru en  vybere to, které není zabezpe ené. Každý 
krok v zabezpe ení snižuje riziko odcizení.

Doporu ujeme – CONSTRUCT

Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT je eský 
výrobek, který znemož uje odcizení aut již 20 let. Masivní bezpe nostní 
systém je pevn  spojen s vozidlem pomocí bezpe nostních trhacích šrou-
b . P ekonání mechanického zabezpe ení CONSTRUCT je proto tak ka 
nemožné. Jeho demontáž je nejen náro ná na as i vybavení, ale také 
zp sobuje zna ný hluk, ímž by na sebe mohl zlod j p i krádeži upozor-
nit. U mechanických p evodovek blokuje CONSTRUCT za azený zp tný 
p evodový stupe , u automatických p evodovek polohu Parkování.

Vývojové odd lení spole nosti klade d raz na vysokou úrove  bez-
pe nosti. Zabezpe ení musí spl ovat p ísné požadavky na konstrukci, 
funk nost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemickým vli-
v m, použitý materiál se nestává k ehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho ú innost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných 
funkcích vozidla.

Velký d raz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou 
z nejexponovan jších ástí v p ípad  napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní adou s p ti hlavními stavítky a vnit ní stavítkovou 
adou a dále dopl kovými bo ními stavítky. Propracovanou konstrukci 

není možné p ekonat pomocí známých destruktivních metod (nap . vy-
tržením jádra vložky), stejn  tak jako pomocí metod nedestruktivních 
(nap . metoda Bump-key). Zámková vložka spl uje podmínky norem 

SN EN 1303 a SN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší t íd  bezpe nosti 
evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalit  zabezpe ení CONSTRUCT nabízí výrob-
ce prodlouženou záru ní lh tu. V p ípad  dodržení podmínek ro ních 
kontrol, které jsou potvrzeny v záru ní a servisní knížce, se záru ní doba 
prodlužuje až na 5 let od data montáže do vozidla.

Mechanické zabezpe ení CONSTRUCT získalo za dobu své existen-
ce adu významných ocen ní. Jeho kvalitu zohled ují také pojiš ovny 
a leasingové spole nosti, které poskytují p i jeho instalaci do vozidla 
slevy na pojistném.

Krom  klasického zámku adicí páky CONSTRUCT nabízí výrobce 
i dva další produkty, poloautomatické elektromechanické zabezpe ení 
SAFETRONIC a mechanický systém blokace innosti p evodovky spolu 
se zámkem kapoty s názvem CONSTRUCT 3 SYSTEM.

CONSTRUCT v datech a íslech
Je to již neuv itel-

ných 20 let, co se stala 
eská zna ka CON-

STRUCT synonymem 
pro mechanické zabez-
pe ení vozidel proti 
krádeži. Stejn  jako 
„lux“ je vysava em 
a „xerox“ kopírkou, mít 
„construct“ znamená 
mít dob e zabezpe ené vozidlo.

Skupina CONSTRUCT prošla za dobu své existence adou zm n. 
Zpo átku výroba produkovala p ibližn  100 ks m sí n , sou asná kapa-
cita výrobního závodu p esahuje 10 000 ks mechanického zabezpe ení 
CONSTRUCT. Na úsp chu zna ky CONSTRUCT se dnes podílí více 
jak 130 zam stnanc .

Spole nost se z d vodu r stu dvakrát st hovala do v tších prostor, 
naposledy v roce 1998 do areálu Františkov ve Velkém Mezi í í. Ve stej-
ném roce otev ela novou pobo ku v Praze, kam se postupem asu p est -
hovalo vedení obchodu a marketing. O rok pozd ji byla založena dce iná 
spole nost CONSTRUCT Slovakia v Bratislav . Expanze do zahrani í 
však za ala již v roce 1997. Podíl tuzemských a exportních prodej  se 
v pr b hu n kolika let razantn  zm nil. V roce 2007 p esáhl export dv  
t etiny celkové produkce a tato p evaha trvá dodnes. CONSTRUCT se 
p ednostn  zam uje na trhy východní Evropy, kde již n kolik let uplat-

uje své jedine né zkušenosti v oblasti zabezpe ení vozidel. Rok 2006 
byl po átkem expanze na mimoevropské trhy. Skupina CONSTRUCT tak 
napl uje svou vizi být jedni kou na trhu s mechanickým zabezpe ením 
vozidel proti krádeži nejen na evropském trhu.

Za 20 let existence bylo vyrobeno tém  2 000 000 kus  mechanického 
zabezpe ení CONSTRUCT. Miliontý kus byl vyroben v kv tnu 2007, 
další p lmilion spat il sv tlo sv ta o pouhé dva roky pozd ji. Tato ísla 
dokazují období ne ekan  úsp šných obchodních výsledk , kterým sku-
pina CONSTRUCT procházela v letech 2007 a 2008.

Hlavním tématem let 2009 a 2010 však bezpochyby byla globální 
ekonomická krize, jejíž následky zasáhly nejen nejd ležit jší exportní 
trhy skupiny, ale také trh tuzemský. Náhlý prudký pokles prodej  vozidel 
a s  tím i spojený pokles prodej  produkt  CONSTRUCT o více než 60 % 
p im l vedení spole nosti k náhlým opat ením. Jedním z nevyhnutelných 
krok  bylo omezení po tu p evážn  výrobních pracovník  a posílení out-
sourcingu. Skupina CONSTRUCT se dále zam ila na zvyšování kvality 
a vývoj nových výrobk . Zintenzivnila rovn ž své aktivity sm ující 
k otev ení nových trh .

Díky silnému postavení zna ky CONSTRUCT na trhu však skupina 
p ekonala toto náro né období a za rok 2010 se m že op t chlubit nár s-
tem prodej  o 35%.

CONSTRUCT, to je již 20 let boje proti krádeži motorových vozidel
VELKOMEZI Í SKO – P ÍLOHA CONSTRUCT (placená prezentace)

V roce 2011 se CON-
STRUCT stal iniciáto-
rem spole ného projektu 
Policie R, Ministerstva 
vnitra R a oborových 
organizací zam eného 
na zvýšení prevence 
krádeží motorových 
vozidel v eské repub-
lice, na kterém se podílí 
také spole nost CON-
STRUCT. Cílem pro-
jektu Rok zabezpe ení 
vozidel je upozorn ní na 
rizika odcizení vozidel 
a seznámení motorist  
s možnostmi a zp soby 
zabezpe ení vozidel pro-
ti krádežím. Celá akce je 
podpo ena informa ní 
brožurou a obsáhlými 
webovými stránkami
www.rokzabezpecenivozidel.cz.

S partnery projektu se 
m žete setkat na oboro-
vých výstavách a dal-
ších akcích po ádaných 
ve spolupráci s Policií 

R a m stskými poli-
ciemi.

Produkty CONSTRUCT
Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT není 

t eba podrobn  p edstavovat. Jde o zámek adicí páky, který blokuje 
za azený zp tný p evodový stupe  ( i polohu Parkování) již 20 let. Je 
vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiál  a využívá originální 
technické ešení.

Majitelé vozidel vy-
bavených mechanic-
kým zabezpe ením 
(MZ) však nejsou d -
slední a toto za ízení 
nezamykají pokaždé, 
když odejdou z vozu. 
Zabezpe ení se pak 
stává neú inným. 
P ro t o  spole nos t 
CONSTRUCT, vý-
robce mechanického 
zabezpe ení vozidel 
proti krádeži, vyvinu-
la nový typ zabezpe-
ení, které je poloau-

tomatické a zamyká 
adicí páku bez obsluhy. SAFETRONIC je elektro-mechanické zabezpe-
ení vozidel proti krádeži, které se odemyká pomocí bezkontaktního ipu 

a zamyká se automaticky pouze za azením zpáte ky a vytažením klí ku ze 
zapalování. V interiéru není za ízení vid t, umíst ní bezkontaktní te ky 
zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nem že stát, že opustíte auto 
bez toho, aby bylo uvedeno v innost MZ CONSTRUCT.

Novinkou z produktové ady CONSTRUCT je pak mechanické zabez-
pe ení CONSTRUCT 3 SYSTEM, které p edstavuje zcela revolu ní 
ešení blokující innost p evodovky s možností kombinace se zámkem 

kapoty. CONSTRUCT 3 SYSTEM je vybaven patentovanou zámkovou 
technologií, která využívá originální technické ešení. Bloka ní zaráž-
ka zámku p evodovky znemož uje pohyb úhlové páky, a tím vy azení 
zp tného chodu vozidla. Sou asn  zajíždí bloka ní zarážka zámku ka-
poty do oka, které je umíst no na kapot , a znemož uje tak její otev ení. 
V sou asnosti roste po et krádeží za ízení pod kapotou, zejména drahých 
xenonových sv tel, emuž tento bezpe nostní systém dokáže zabránit.

Text a foto: CONSTRUCT CZECH a.s.

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. íslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-

Více informací najdete na www.construct.cz.

Obchodní editel  rmy Michael Picka ukazuje certi  kát k prvnímu zámku 
Construct, který byl vyroben pro eský v z Škoda Favorit p ed dvaceti 
lety.                                              Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Firma Construct zam stnává v sou asné dob  
na 130 zam stnanc . Snímek pochází z výrobní 
haly ve Velkém Mezi í í. 

Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

(Pokračování ze strany 2.) Podaří 
se cílenými opatřeními například 
v oblasti energetických úspor či 
rozvoje veřejné dopravy snížit 
celkový dopad města? Podaří se 
zachovat současnou míru biolo-
gické kapacity ve městě, nedojde 
k jejímu snížení například díky 
změně územního plánu ve prospěch 
neproduktivních ploch? Tyto otáz-
ky kladli účastníci besedy a hledali 

Známe ekologickou stopu města?
na ně odpověď. Ekologická stopa 
města se v kontextu ostatních 
ukazatelů kvality života stala dů-
ležitým měřítkem vývoje města, 
a proto její výpočet plánujeme 
v budoucnu pravidelně opakovat. 
Více informací na www.ekostopa.
cz/mesto/mesto.ulozene-vypocty/
podrobne/.

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.,
ing. Josef Švec

Velké Meziříčí je na tom 
z pohledu ekologa dobře

(Pokračování ze strany 1.)
Velké Meziříčí se zapojilo spolu s několika málo českými městy do dob-

rovolné iniciativy a nechalo si stanovit také svoji ekologickou stopu. A do-
padlo poměrně dobře. Poměr mezi jeho ekologickou stopou a jeho biokapa-
citou je příznivý. „Co se týče samotné biokapacity, ze zkoumaných měst je 

na tom vůbec 
nejlépe,“ do-
dal Třebický 
s tím, že bio-
kapacita by 
právě  měla 
být co nej-
vyšší. Každý 
z  n á s  p ř i -
tom vytváří 
ekologickou 
stopu. Ta zá-
visí na našem 
každoden-
ním rozhod-
nut í – kam 
pojedeme na 
dovolenou, 
zda pů jde -
m e  p ě š k y 
do práce, co 
nakoupíme 
v  ob cho dě 
a podobně.

Skrze dis-
kuzi o ekolo-
gii pak došlo 
i  n a  ze leň 
v e  m ě s t ě . 
Přítomní se 
dozvěděli 
o př ipravo-

vaném projektu na regeneraci sídlištní zeleně, na nějž by město chtělo 
získat fi nance ze Státního fondu životního prostředí. V jeho rámci by 
mělo dojít k detailnímu zpracování analýzy dřevin ve městě a návrhu, 
co s nimi dál. Které odstranit, které revitalizovat a kde vysadit nové. 
Projekt počítá i s fi nancováním funkce městského zahradníka. „Hodláme 
do projektu jít, i když se nám peníze ze státního fondu nepodaří získat,“ 
dodal starosta Necid.

Další setkání starosty Radovana Necida s občany proběhne až po letních 
prázdninách, tedy v září.                        Text a foto: Martina Strnadová

Nové prostory Wellmezu
se otevřely nejen mladistvým

V pondělí 30. května 2011 od 10 do 17 hodin se poprvé uskutečnil den ote-
vřených dveří v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez, které 
spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Nabídku návštěvy využilo 
několik desítek zájemců. Mezi nimi byli i žáci velkomeziříčské základní 
školy a praktické školy v doprovodu ředitele a vyučujících, pracovníci 
městského úřadu, kolegové z ostatních zařízení podobného typu, stávající 
uživatelé služeb Wellmezu společně s rodiči a další návštěvníci, kteří chtěli 
osobně poznat prostředí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

„Lidé se zajímali o naši službu, jak fungujeme, jaké cílové skupině 
pomáháme a jaké služby nabízíme. Společně jsme si mohli i popovídat 
o tom, z čeho máme radost a také, co očekáváme do budoucna,“ sdělil 
Marek Sušinka, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které 
své dveře poprvé otevřelo počátkem dubna letošního roku.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež získalo fi nance z projektu kraje 
Vysočina s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje 
Vysočina - individuální projekt v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Účelem tohoto projektu je zajistit poskytování 
sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo 
ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina.

Text a foto: NZD Wellmez

Viktor Třebický
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17
nabízí krátkodobé pronájmy prostor.
Více na www.jupiterclub.cz nebo na tel.: 566 782 005 
p. Čech, e-mail: pronajem@jupiterclub.cz

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Spole nost EnviTec Biogas CE s. r. o. ve Velkém Mezi í í je dce inou 
spole ností EnviTec Biogas AG zabývající se realizací bioplynových stanic 
- v etn  plánování, výstavby a jejich uvedení do provozu. Vzhledem k 
dalšímu rozší ení naší innosti hledáme: 
 

Stavbyvedoucí 
 

Nápl  práce:  
• Odpov dnost za realizaci projektu 
• Koordinace výstavby na staveništi 
• Kontakt s investorem a subdodavateli 
• Kontrola kvality a kvantity dodávek subdodavatel  
• Kontrola a zodpov dnost za pln ní termín  výstavby dle 

harmonogramu 
• Zodpov dnost za pr b h výstavby dle SOD s investorem 
• Administrativní innost související s výstavbou 

 
Požadavky:  

• VŠ stavební 
• Minimáln  3 roky praxe v oboru 
• Uživatelská znalost práce s PC (MS-Office, Outlook) 
• Aktivní znalost NJ podmínkou, znalost AJ výhodou 
• Flexibilita, samostatnost 
• Ochota dále se vzd lávat v oboru innosti 
• idi ský pr kaz skupiny B (aktivní idi ) 

 
Pracovní pozice s místem výkonu práce na stavbách v R. 
Nástup ervenec / srpen 2011. 
 
 
 
 

  Nabízíme pracovní p íležitost v mladé, dynamické a rychle 
se rozvíjející spole nosti, dobré pracovní prost edí a podmínky. 
V p ípad  zájmu o nabízenou pozici, zašlete prosím sv j 
životopis na email m.chaloupkova@envitec-biogas.com 
 

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. 
Pr myslová 2051 
59401 Velké Mezi í í 
m.chaloupkova@envitec-biogas.com  

nejen zahradní nábytek

Vrcholí sezona prodeje zahradního nábytku.
Přijďte si vybrat, čeká vás více jak 300 m2 kryté 
prodejní plochy s nejširší nabídkou v regionu.

Provozní doba v podnikové prodejně
pracovní dny 7–17 hodin

soboty 8–12 hodin

Nepřehlédněte:
Ke každému nákupu dřevěného zahradního 

nábytku dostanete dárek.

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 • www.ingeld.cz

Přijďte se DNES 8. 6. 2011
seznámit s BOURÁKEM

na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

Požadujeme:
* SŠ technického zaměření ukončené maturitou * pokročilou 
znalost práce na PC * znalost čtení technických výkresů, prosto-
rovou představivost * znalost anglického nebo německého jazyka 
výhodou * praxe v příbuzném oboru výhodou, nikoli podmínkou

Náplň práce:
* programování 3D měřicího přístroje * měření na 3D měřicím 
přístroji * analýza a prezentace výsledků měření * výkon funkce 

podnikového metrologa
Nabízíme:

* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc * podíl na ekonomických výsledcích firmy * 5 týdnů 
dovolené * příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, 

posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 578, e-mail: cestmir.votava@lisovnavm.cz;

 jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

T E C H N I K

Tel.: +420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com
JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047, 594 01 Velké Meziříčí
Hledá pracovníky na následující pozice:

Pracovník oddělení QS
– práce v jednosměnném provozu na plný úvazek

Požadujeme: SŠ vzdělání s technickým zaměřením ukončené 
maturitou – 2 roky zkušenosti s obsluhou 3D souřadnicového stroje, 
tvorba programů výhodou – schopnost číst výkresovou dokumentaci 
– základní orientace v normách TS 16949 nebo ISO 9002 – NJ, popř. 
AJ výhodou – ŘP skupiny B – samostatnost a spolehlivost

Pracovník oddělení QS – vhodné pro absolventy
– práce v jednosměnném provozu na plný úvazek

Požadujeme: SŠ vzdělání s technickým zaměřením ukončené ma-
turitou – NJ na dobré úrovni, komunikativně – zručnost, samostatnost, 
zodpovědný přístup, ochota učit se novým věcem
Nabízíme: Působení v úspěšné zahraniční společnosti v dobrém 
kolektivu – zajímavé fi nanční ohodnocení – dlouhodobou spolupráci 
a zaměstnanecké výhody / benefi ty

Nástup možný ihned!

(6.–9. tř.)
Připravím na reparát.

Tel.: 774 621 703.

Přijmeme

Prac. doba 14–19 hodin.
Tel.: 774 497 166.

STOP fi nančním problémům 
a exekucím!
Pracuji pro 1. věřitele.

Tel.: 733 224 414, 732 547 490

Obec Petráveč
nabízí k prodeji

cena za 1 m2 – 550 Kč.
Informace na

www.petravec.cz. 
Tel.: 603 838 161.

Exponát měsíce
Morion – Rakouské země – Ty-

rolsko, 19. století

P ůvo d ně  p ř i l b a  p ě cho t y, 
do dnešní doby se udržela ve vý-
stroji papežské gardy. Tento typ 
přileb byl ve výstroji od poloviny 
16. do poloviny 17. století. Morion 
je replika z 19. století. Obvod 
přední a zadní strany je zakončen 
hrotem a je zesílen pertlováním 
zdobeným příčným rýhováním. 
Celá přilba je bohatě zdobená gra-
vírováním – v rostlinném motivu 
jsou rytiny zvířat, trofejí, erbu 
s klenotem a další zdobné prvky. 
Na zadní straně je tulejka s cho-
cholem z pštrosího peří.

Předmět je možné si prohlédnout 
nejen přímo v prostorách muzea, ale 
také na webových stránkách.   -muz-

Výstava nabízí fotografi e
s židovskou tematikou

Návštěvníci výstavy Vysočina okem Golemovým si mohou prohlédnout 
téměř čtyři desítky fotografi í od Pavla Remara, 
které zachycují synagogy, hřbitovy a židovské 
čtvrti ve městech Vysočiny. Lidé tak nahléd-
nout například do zákoutí Velkého Meziříčí, 
Telče, Polné, Třebíče, Třeště či Brtnice. 

„Je možno, že některé fotografi e mohou pů-
sobit poněkud nelichotivým dojmem: oprýskaně, zašle a nehezky. Tak ale 
vidí naši současnost Golem, dobrý duch místa, který se vrací po nesčet-
ných letech, prochází uličkami, dotýká se zdí a potkává stíny těch, které 
kdysi znal,“ vysvět-
luje v úvodu Pavel 
Remar.

Kromě fotogra-
fií si návštěvníci 
mohou prohlédnout 
keramické výrobky 
od Evy Slonkové, 
k te rá provoz uje 
soukromou dílnu ve 
Žďáře nad Sázavou. 

Výs t ava bude 
v prostorách me-
ziříčského muzea 
otevřena až do kon-
ce června. 

Text a foto: -muz-
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

PLÁN PŘEDNÁŠEK

KINO JUPITER – ČERVEN 2011

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, divadlo Ungelt

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: 
Linda Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto 
roli dostal Cenu Thálie v roce 2004)
říjen 2011 v 19.30 hodin, agentura Hanzlíček

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.
listopad 2011 v 19.30 hodin, agentura Jaroslavy Svobodové

Hraje: Hana Maciuchová
listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Příběh o lásce a válce. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Změna programu vyhrazena!                                         -zh- 

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s.
při Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí – 

červen 2011
Úterý 14. 6., vestibul kina, 14.30 hodin
MONGOLSKO – ÚVOD DO DĚJIN NÁRODŮ VELKÉ STEPI
Přednáší Mgr. Miloslav Lopaur
Úterý 21. 6., vestibul kina, 14.30 hodin
HAITI – NÁVŠTĚVA LÉKAŘE NA MISIÍCH
Přednáší Mgr. Jaroslav Pazdera

V pondělí 6. června oslavila 
své krásné kulaté narozeniny paní 
Antonie Bednářová 
z Velkého Meziříčí.

Do dalších let hodně zdraví, pohody a osobní spokojenosti 
přejí dcery s rodinami.

Milý Mirečku, drahý tatínku a dě-
dečku, 11. červen pro nás navždy 
zůstane dnem, kdy Ti zákeřná ne-
moc sebrala všechnu sílu a Ty jsi nás 
navždy opustil. Jen ten, kdo s Tebou 
žil, ví, co jsme v Tobě ztratili. Na 
tebe se nedá zapomenout a v našich 
srdcích zůstaneš navždy.

Vzpomíná manželka Alena, děti, 
vnoučata a všichni přátelé.

Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky, 
mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě, tatínku, 
nikdy neuvadne.
Dne 11. června vzpomínáme 12. vý-
ročí úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana
Josefa Křečka
z Měřína.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. 
Dne 8. června 2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil pan 
František Dlouhý 
z Dobré Vody. 

S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinami 

a vnoučata. 

Dne 10. 6. 2011 vzpomeneme 
15. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, pan 
Bohumil Navrátil. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

dcery s rodinami. 

Dne 27. května uplynulo 6 let, co 
nás navždy opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
František Musil 
z Rudy. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Tvoje nepřítomnost je všudypří-
tomná. 
Očím jsi odešla, v srdci jsi zůstala.
Vzpomínka na mámu, paní 
Helenu Markovou.

Helena, dcera Eva 
a manžel Luboš Peškovi

Dne 12. června 2011 uplyne 6 roků 
od chvíle, kdy nás opustil pan 
František Šoukal 
z Oslavice. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a synové s rodinami. 

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté závěrečné 
představení divadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla 
Jihlava pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční 
ve středu 22. června 2011 od 19 hodin

Hudba Jerry Herman – Libreto a dialogy Michael Steward. 
Vtipná hudebná adaptace divadelní hry Thornthona Wildera „Dohazo-
vačka“, jejíž předlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka 
Nestroye „A jde se řádit“. Muzikál vypráví příběh podnikavé dohazo-
vačky Dolly Leviové, která si ovšem toho nejlepšího zákazníka nechává 
pro sebe a kouzlem své osobnosti dokáže nerudného starého mládence 
Horáce Vandergeldera nakonec změnit i proti jeho vůli v galantního 
a milujícího muže.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Pro-
síme, přijďte včas!

Středa 15. v 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje 
zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem 
obrovského úspěchu celé série. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli 
kapitána Jacka Sparrowa ve fi lmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Režie: 
Rob Marshall. V hlavní roli Johnny Depp, Penélope Cruzová, Geoffrey 
Rush, Ian McShane, Gemma Wardová. Dobrodružná komedie USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 137 minut

Středa 15. v 17.30 hodin
RANGO
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. Vítej, amigo, v poušti 
nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“ Chór hrajících 
a zpívajících mexických sov vás uvede do světa, kde vás přejde sranda, 
ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším 
hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore 
Verbinski znovu namíchal opulentní koktejl akce, humoru a nádherných 
kulis, který jede stejně dobře jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného 
světa možná nečekaně přeskočil do animovaného. Animovaná rodinná 
komedie pro děti, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 107 minut

Pátek 17. v 18.30 hodin
MEDVÍDEK PÚ
S fi lmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde 
znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních 
krátkých fi lmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ 
a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka… 
a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. Režie Stephen J. An-
derson, Don Hall. Animovaná rodinná komedie, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 70 minut
Středa 22. v 19.30 hodin
CZECH MADE MAN
S poctivostí leda pojdeš. Černá komedie ČR. Režie T. Řehořek. V hlav-
ní roli Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, 
Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, Jana 
Krausová, Petr Čtvrtníček, Veronika Hong, Tomáš Matonoha. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 75, 77 Kč 90 minut

Letovisko Rimini, hotel Trinidad, termín 26. 8. – 2. 9. 2011. Návštěva 
San Marina a Benátek. Vhodné pro všechny, nejen pro dříve narozené a 
invalidy. Plná penze All inclusive. Cena 6.000 Kč. Přihlášky, bližší info 
na tel.: 777 606 471, Čestmír Čermák st., Uhřínov 2. 

Svaz diabetiků nabízí
ozdravné pobyty u moře, Itálie 2011 – Bibione – apartmán Seqoia.
Termín 2.–11. 9. 2011, stravování vlastní, cena od 3.300 do 5.800 Kč 
dle typu apartmánu, možnost dokoupit pláž. servis za 1.200 Kč. Celou 
částku je třeba zaplatit do konce července. Přihlášky: Josef Savara, Nad 
Sv. Josefem 238, tel.: 606 375 555, 566 523 605 (ráno a večer) nebo každý 
čtvrtek v Klubu důchodců, Komenského 6 (15–16 hodin). Odjezd z VM, 
doprava, pojištění lze zajistit za 160 Kč.

 Příjemný pobyt přeje organizace Svazu diabetiků.

Pozvánka na

které se koná 17. 6. 2011 od 14 hodin na Tržišti.

Výstava velkoformátových fo-
tografi í z cest Jaroslava Stohla 
(Kuřim)
Cestovatelská přednáška 
s promítáním – 26. června 
v 18 hodin
Irán – cesta tajemnou zemí
Cafe Time, pasáž IMCA, Ná-
městí 12, Velké Meziříčí. 

Původní termín 10. 6. se z tech. důvodů posouvá na 11. 6.
-mp- s Kozénkou 

17. 6. od 20 hodin u skibaru na Fajťáku

vás zve na

do Křižanova na Škrejblík ve středu 22. 6. 2011 od 8.15 do 15 hodin.
Program: 8.15–8.30 h zahájení, 8.30–10 h soutěže a hry pro děti, 
10–11 h kouzelná školka „Písničky s Majdou z kouzelné školky“, 
11.15–12.15 hudební vystoupení „Velká hudební Šouparáda s Inkou“, 
12.30–14 h soutěže a hry pro děti, 14–15 h vystoupení hudební sku-
piny Maxim Turbulenc, 15–17 h volný program. Od 9 do 16 h bude 
dětem k dispozici skákací hrad.
Limo a malé občerstvení zajištěno. Po celý den bude možná prohlídka současné a historické hasič-
ské techniky. Za nepříznivého počasí se bude Dětský den konat v Kulturním domě v Křižanově. 

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.



* 8. 6. středa
17.30 venkovní nádvoří zámku (v případě 
nepříznivého počasí se akce koná v zá-
mecké jídelně), autorské čtení s besedou 
„Další báječný rok“ – Michal Viewegh
19. 30  ve n kov n í  n á d vo ř í  z á m k u 
(při nepříznivém počasí se akce koná 
v Jupiter clubu), divadelní představení 
Pro dobrou věc – Kočovná fi losofi cká 
divadelní společnost při Katedře fi lo-
zofi e FF MU v Brně pod vedením Josefa 
Petrželky. 
Hra pojednává o dobru a jeho různých 
pojetích – oduševněle náboženských, ma-
tematicky exaktních i živelně světských. 

* 9. 6. čtvrtek
21.00, kinosál JC, divadelní předsta-
vení – Prosím stručně. LiStOVáNí 
– cyklus scénických čtení uvádí knihu 
Václava Havla. Hrají Lukáš Hejlík, Alan 
Novotný. Kniha Václava Havla na sebe 
strhla vlnu pozornosti. Potrefené husy se 
ozvaly, nezasažené stále mlčí. My na tuto 
vlnu nasedáme a uvádíme Havlovu kni-
hu, která je ztrhující jako drama, v našem 
scénickém seriálu. Vstupné 80 Kč.

* 10. 6. pátek
21.00, venkovní nádvoří zámku (při nepříznivém počasí v JC), Muzikál 
pod hvězdami – 2. ročník muzikálového herectví na JAMU, ateliér Jany Ja-
někové. Vystoupí Vendula Příhodová se svými spolužáky a kamarády: Ján 
Filip, Natália Hatalová, Jitka Jackuliak, Lucia Jagerčíková, Lukáš Jedlička, 
Marek Kolář, Peter Pecha, Barbora Remišová, Adam Rezner, Kateřina 
Sedláková a Ondřej Studénka. Vstupné 80 Kč, platí permanentka.

* 11. 6. sobota
21.00, velký sál JC, divadelní představení České nebe – Ochotnický spo-
lek Tyjátr Křižanov sehraje známý Cimrmanův dramatický kšaft podle 
Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Vstupné 80 Kč, platí permanentka.

* 12. 6. neděle

19.30 koncertní sál JC, koncert – 16. ročník Mezinárodního hudebního fes-
tivalu 13 měst Concentus Moraviae, Zuzana Lapčíková Kvintet – Balady 
a janáčkovské parafráze. Zuzana Lapčíková – cimbál, zpěv, Josef Fečo – 
kontrabas, Kamil Slezák – bicí nástroje, Ondrej Krajňák – klavír, Rostislav 
Fraš – saxofon (www.concentusmoraviae.cz). Vstupné 200 Kč.

Doprovodný program: prodejní výstava fi lozofi cké literatury
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EFF 5.–12. 6. 2011 – PŘEDNÁŠKY

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

EFF – KULTURNÍ PROGRAM AKCE V JUPITER CLUBU

VÝSTAVY

Komorní 
koncert 
Lucie Bílé
v úterý 21. 6. od 19.30 hodin

Concentus 
Moraviae

mezi-
národní 
hudební 
festival 
13 měst

neděle 12. 6. – Zuzana Lapčíková 
Kvintet v 19.30 hodin v JC
pátek 24. 6. – komorní seskupení 
ve složení Martina Bačová (housle), 
Petr Verner (viola), Tomáš Jamník 
(violoncello), Slávka Pěchočová 
(klavír) v 19.30 hodin v zámecké 
jídelně

Rezervace, prodej vstupenek a více informací na program. oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001), 724 399 474. 

Muzeum Velké Meziříčí 
25. 5. – 30. 6. 2011

Evropský festival fi lozofi e Velké Meziříčí: 
5. ročník

Místo konání: Velké Meziříčí – Jupiter club, 
gymnázium a venkovní nádvoří zámku
Datum: 5. - 12. června 2011
Téma: Věda a víra
Další informace najdete na:
www.festivalfi losofi e.webnode.cz 
www.jupiterclub.cz, www.mestovm.cz
www.velkomeziricsko.cz
www.concentusmoraviae.cz                   Změna programu je vyhrazena.

* 8. 6. středa
13.00 přednáška, gymnázium – Věda a víra – dvě strany téhož? Radek 
Kalousek, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně.
14.00 studentský panel, gymnázium – otevřená, mírně moderovaná dis-
kuze mezi studenty FF a středoškolskými studenty. Řídí Marek Picha, 
FF MU v Brně.
– Autorské čtení „Jak to vidíš ty?“ Představení autorských prací studen-
tů k tématu festivalu. Nejlepší práce získá cenu Bohuslava Mikuláška.
18.30 přednáška, zámek – Evoluce nebo stvoření – Luboš Bělka – český 
buddholog a religionista

* 9. 6. čtvrtek
16.00 slavnostní zahájení festivalu, Jupiter club, kinosál
16.30 přednáška, Jupiter club kinosál, (40 min. + diskuze) – Postsekulár-
ní společnost a post-antropocentrické 
náboženství – Václav Bělohradský. Vý-
znamný současný český fi lozof a sociolog, 
žijící od roku 1970 v Itálii a působící od 
roku 1989 též v Česku. Lze ho považovat 
za pokračovatele Jana Patočky, předsta-
vitel tzv. biocentrické fi lozofi e, kterou 
rozvinul až k odmítnutí antropocentric-
kého přeceňování moci symbolů a kultury 
a k potřebě odstupu od „my“ jako základu 
nového svobodnějšího společenství. 
17.40 přednáška (30 min. + diskuze), 
Jupiter club, kinosál – Věda a víra 
v ekonomii – Tomáš Sedláček. Hlavní 
makroekonom hospodářských strategií 
v největší české bance, ČSOB. Ekono-
mický poradce bývalého prezidenta ČR 
Václava Havla. Autor knihy Ekonomie 
dobra a zla, která se stala nečekaným 
bestsellerem a otevřela řadu diskuzí. 
18.30 přednáška (20 min.), Jupiter club, 
kinosál – Teismus a ateismus v postse-
kulární době – Michael Hauser. Působí 
ve Filozofi ckém ústavu Akademie věd 
a přednáší na Pedagogické fakultě UK 
v Praze.
19.15 přednáška (20 min.), Jupiter club, kinosál – Věda a víra: Stanovení 
hranic – Josef Krob, děkan, Filozofi cká fakulta, MU Brno a Luboš Bělka, 
český buddholog a religionista.

* 10. 6. pátek
17.30 fi lozofi cký přednáškový blok s diskuzí, nádvoří JC – Věda a víra 
– jiné světy. Moderuje Martin Burgr, člen mediálního a komunikačného 
výboru Slovenské diskuzní asociace, podpředseda a mluvčí Mládežnic-
kého parlamentu Prešova.
Víra a věda, dvě odlišné sféry – Otakar Antoň Funda. Český fi lozof, 
religionista, překladatel, bývalý evangelický pastor.
19.30 Věda a náboženství v konfl iktu – Tomáš Hříbek
Historické pokusy o syntézu rozumového vědění a víry – Petr Dvořák, 
vystudoval fi lozofi i v Kanadě, v Brně a Praze. V současné době vede od-
dělení pro studium dějin starší české a evropské fi lozofi e na FLÚ AV ČR, 
přednáší na CMTF UP v Olomouci a externě rovněž na FF UK v Praze.
Věda a víra – jiné světy – Ondřej Štěch

* 11. 6. sobota
16.30 přednáška, nádvoří JC – Příroda a kultura – dvě evoluce – Josef 
Šmajs. Působí na katedře fi lozofi e Filozofi cké fakulty MU jako profesor 
fi lozofi e.
17.30 přednáška, nádvoří JC – Morálka a bůh – Jaroslav Peregrin. 
Logik a fi lozof; napsal celou řadu knih, mimo jiné populární Filosofi i 
pro normální lidi (Dokořán, 2008).
18.30 přednáška, nádvoří JC –. Věda 
a víra v evoluční biologii – Marek Orko 
Vácha. Vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity v oboru 
molekulární biologie a genetika, teolo-
gické studium v Olomouci a Bruselu. 
Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy 
(1997 a 2000) na základnu Eco-Base na 
ostrově Nelson v Jižních Shetlandách 
společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Je 
přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské 
fakultě UK v Praze. Krátce působil také 
ve Velkém Meziříčí.
19.30 přednáška, kinosál JC – Život 
a víra Asie – Juraj Kaman. Nezávislý publicista, fotograf a cesto-
vatel, získal řadu ocenění, např. 1. místo v mezinárodní fotosoutěži 
organizované nakladatelstvím Lonely planet. Přiblíží buddhistic-
kou, hinduistickou a muslimskou kulturu, představí místní svatyně 
a chrámy, sjednocující i rozdělující prvky jednotlivých náboženství.

* 12. 6. neděle
18.00 přednáška, malá scéna JC – Opera a oratorium v začátcích své 
existence jako výsledek potridentské nové devocionality – Miloš Štěd-
roň. Profesor FF MU Brno, muzikolog, skladatel, editor, pedagog, kritik 
a hudební popularizátor. Přednášku doprovodí ukázky z DVD projekce.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá:

Někdo to rád v kině
tanečně zábavná fi lmová show s Uršulou Klukovou a Vlastimilem Hara-
pesem v hlavní roli.                                     Pátek 17. 6. od 19.30 hodin

Autorem fotografické 
výstavy Ze Lhotek až na 
kraj světa je cestovatel, 
fotograf a publicista Juraj 
Kaman. V současné době 
působí ve východních 
Čechách, ale donedáv-
na bydlel ve Lhotkách u 
Velkého Meziříčí, odkud 
vyrážel na většinu exo-
tických cest. Během nich 
později procestoval přes 
šedesát zemí čtyř konti-

nentů světa, a to, co v nich viděl a zažil, se rozhodl sdílet i s ostatními.
Přelomová cesta vedla do Indie po zemi a trvala bezmála čtyři měsíce. 

Autor při ní kromě druhé nejlidnatější země planety navštívil i Írán, 
Pákistán a Nepál. Postřehy z neobvyklého putování, bohatého na zážitky 
i kuriózní situace, sepsal v knize Cesta za splněným snem, která vyšla 
v roce 1999. To už měl za sebou více než rok života v USA a jeho fotografi e 
i reportáže se začaly objevovat na stránkách mnoha cestovatelských (Kok-
tejl, Lidé a Země, Země světa, Travel Focus, National Geographic, Condé 
Nast Traveller), lifestylových (Playboy, Penthouse) nebo společenských 
(Refl ex, Instinkt) periodik v Čechách i zahraničí. Nakladatelství Helma si 
je vybralo pro své nástěnné kalendáře a brzy získaly i řadu ocenění na fo-
tografi ckých soutěžích. Po prvním místě v klání organizovaném prestižním 
nakladatelstvím Lonely planet, přišlo dvojnásobné vítězství v soutěži Photo 
travel pořádané časopisem National Geographic a fi rmou Olympus. V roce 
2010 obdržely cenu diváka i cenu poroty na festivalu Go kamera 2010 nebo 
významné ocenění na mezinárodní fotografi cké soutěži humanity Photo 
awards, kde obstály v konkurenci 1641 fotografů ze 78 zemí světa.

V cestovatelských přednáškách a diashow, které autor pořádá po celé 
republice, se snaží nejen pobavit, poučit, zaujmout, ale hlavně přiblížit 
nevšední půvab lidí i destinací, které měl možnost na svých cestách blíže 
poznat. S podobným záměrem vznikla i tato výstava, která je již třicátou 
v pořadí. (Více na www.kaman.cz.) Výstava potrvá do 30. 6., otevřena 
je v prac. dny 8–16 hodin ve výstavní síni Jupiter clubu. V sobotu 
11. 6. v 19.30 v kinosále proběhne přednáška Juraje Kamana Život 
a víra Asie.

* Koncert houslisty Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navráti-
lové, neděle 17. července 2011 ve 20 hodin, kostel sv. Mikuláše. 

* Koncert Věry Špinarové, pátek 21. října 2011 v 19.30 hodin, velký 
sál JC. 

Rezervace a prodej od 15. června, na program oddělení JC.
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Velké Meziříčí pořádá:
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MEMORIÁL VÁCLAVA ŠPAČKA

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

FOTBAL MLÁDEŽ

TURNAJ IZS MOSTIŠTĚ
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ATLETIKA

HÁZENÁ MLÁDEŽ

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Krajské kolo Atletického čtyř-

boje žáků základních škol prak-
tických a speciálních

Pod záštitou radní kraje Vysočina 
pro oblast školství Marie Kružíkové 
proběhlo 26. května 2011 ve Velkém 
Meziříčí krajské kolo Atletického 
čtyřboje žáků základních škol 
praktických a speciálních. Čtyřbo-
je se zúčastnili nejlepší žáci škol 
z okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sá-
zavou. V úvodním slovu pozdravila 
radní Kružíková závodníky a jejich 
doprovod a popřála jim hodně spor-
tovních úspěchů. Dále promluvil 
místostarosta města Velké Mezi-
říčí Josef Komínek. Za podpory 
dalších zástupců města a místních 
škol závodila šestičlenná družstva 

jednotlivých okresů v běhu na 
60 metrů, skoku do dálky, hodu 
kriketovým míčkem. Tyto disci-
plíny byly společné pro všechny, 
na závěr dívky běžely 800 metrů 
a chlapci 1 500 metrů. Za krásného 
počasí žáci dosáhli velmi dobrých 
výsledků a nejlepší postoupili do 
národního kola, které proběhne 
15.–17. června 2011 v Tachově. 
Děkujeme za pomoc při organizaci 
závodů pracovníkům Domu dětí 
a mládeže ve Velkém Meziříčí, 
pracovnicím školní jídelny př i 
2. základní škole ve Velkém Me-
ziříčí za velmi dobrý oběd a všem, 
kteří se zasloužili o zdárný průběh 
atletického čtyřboje.

Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí

Chlapci – 60 m.                                Foto: archiv ZŠ a PŠ Velké Meziříčí

V sobotu dne 4. 6. 2011 se na hřišti 
v Mostištích uskutečnilo spor-
tovní klání družstev jednotlivých 
složek integrovaného záchranného 
systému. V letošním již třetím roč-
níku turnaje zvítězilo ve volejbale 
družstvo Zdravotnické záchranné 
služby a ve fotbale družstvo Poli-

cie. Organizátoři akce tímto děkují 
fi rmám Strojírna Kolouch, Buildin-
gCentrum – HSV, s. r. o., Poex, a. s., 
Paramont, Grund line, Jobi profi , 
s. r. o., Profi  Portal, s. r. o., Vemax 
auto, s. r. o., za fi nanční a materiální 
podporu.

J. D., Hasiči VM

Druhé kolo atletických přípravek
V neděli 29. 5. uspořádal atletický od-
díl Spartak Třebíč 2. kolo krajského 
přeboru atletických přípravek. Závo-
dů se zúčastnilo 120 dětí ročníků 2000 
a mladší ze 6 oddílů kraje Vysočina.

Chlapci r. 2000–2001
Jednotlivci (uvádíme umístění do 
10. místa)
8. Samuel Bárta
10. Filip Vošmera
4. štafeta 4 × 60 m (Bárta, Doležal, 
Vošmera, Fiala)
Družstva po 2 kolech body hlavní
 celkem body
1. TJ Jiskra Humpolec 119,5 11
2. Atletika Jihlava 107 9
3. TJ Spartak Třebíč 137 8
4. TJ Sokol Velké Meziříčí  79 7
5. TJ Slavoj BANES Pacov  44,5 4
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  23 3
Chlapci 2002 a mladší
Jednotlivci
8. Štěpán Fiala
9. Jan Rosa
3. štafeta 4 × 60 m (Rosa, Dvořák, 
Zedníček, Kutlvašr)
Družstva po 2 kolech

1. TJ Spartak Třebíč 152 10
2. Atletika Jihlava 135,5 8
3. TJ Sokol Velké Meziříčí  74,7 5
4. TJ Jiskra Humpolec  59,3 4
5. TJ Slavoj BANES Pacov  66,5 3

Děvčata 2000–2001
Jednotlivci
3. Eliška Běhounková
Družstva po 2 kolech
1. Atletika Jihlava 121 7
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 116 7
3. TJ Spartak Třebíč 113,5 7
4. TJ Jiskra Humpolec 109 6
5. TJ Slavoj BANES Pacov  68,5 3

Děvčata 2002 a mladší
Jednotlivci
7. Amálie Dvořáková
10. Kateřina Leščenková
2. štafeta 4 × 60 m B (Dvořáková, Puzr-
lová, K. Leščenková, Zmrhalová)
3. štafeta 4 × 60 m A (Švihálková, Ra-
šovská, N. Lišková, T. Lišková)
Družstva po 2 kolech
1. Atletika Jihlava 187 12
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 112,5 10
3. TJ Spartak Třebíč  93 8
4. TJ Jiskra Humpolec  43,5 6
5. TJ Slavoj BANES Pacov  33,5 3
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  24,5 3

-vill-

V sobotu 28. 5. 2011 se konal již 
13. ročník memoriálu V. Špačka. 
Poprvé byl tento turnaj mezinárod-
ní. Zúčastnilo se ho 10 mužstev.
Konečné pořadí turnaje: 1. 1. FC 
Kyjov; 2. Brno-Řečkovice; 3. Roz-
sochy; 4. Košice; 5. Moravský Be-
roun; 6. Žilina; 7. Vel. Meziříčí II.; 
8. Vel. Meziříčí I.; 9. Velká Bíteš; 
10. Ostrožská Lhota.
Děkujeme sponzorům, bez kterých 
by se tak velký turnaj realizoval ve-

lice těžko. Budeme moc rádi, když 
nám zachovají přízeň i v dalších 
ročnících. Na turnaji se podíleli tito 
sponzoři: Agados, Content, Město 
Velké Meziříčí, Stavebniny Smej-
kal, nkt cables, Výtahy VM, Falco 
Computer, Horácké autodružstvo, 
Nowaco, Alpa, Poex, Goldtime 
Praha, Zelenina Smejkal. Mediál-
ním partnerem akce byl týdeník 
Velkomeziříčsko.

-dav-

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Křižanov 1:1
 1. Štěpánov n. S. 24 17 3 4 69:30 54
 2. Žďár n. S. B 24 14 6 4 52:35 48
 3. Herálec (ZR) 24 14 2 8 62:45 44
 4. Vrchovina B 24 11 6 7 39:38 39
 5. Želetava 24 10 4 10 49:48 34
 6. Měřín 24 8 9 7 43:37 33
 7. Rozsochy 24 9 4 11 35:33 31
 8. Jakubov 24 8 5 11 34:37 29
 9. Křižanov 24 8 5 11 32:45 29
10. Studenec 24 9 1 14 42:51 28
11. Bítovčice 24 7 6 11 41:49 27
12. Šebkovice 24 8 2 14 38:51 26
13. Mohelno 24 7 5 12 32:45 26
14. Borovina-Opatov 24 7 4 13 38:62 25

OP mužů II. třída
 1. Bystřice B 24 17 2 5 70:26 53
 2. Bory 24 16 3 5 67:33 51
 3. Radostín 24 13 7 4 61:41 46
 4. Rad. Svratka 24 12 7 5 61:41 43
 5. Nedvědice 24 13 3 8 61:49 42
 6. Nová Ves B 24 11 4 9 52:42 37
 7. Rovečné 24 9 3 12 32:49 30
 8. Bobrová 24 7 7 10 37:45 28
 9. V. Bíteš B 24 8 3 13 33:59 27
10. Svratka 24 7 5 12 34:45 26
11. D. Rožínka 24 7 4 13 38:43 25
12. O. Bítýška 24 7 4 13 36:55 25
13. Ujčov 24 6 4 14 39:58 22
14. Vír 24 5 4 15 26:61 19

Zdroj: www.fotbal.cz

Klub českých turistů Trnava zve příznivce turistiky v sobotu 
11. 6. 2011 na 32. ročník turistického pochodu 

Putování k javoru.
Start: hřiště TJ Trnava: 8 – 10 h, Třebíč ZŠ Kpt. Jaroše: 8 – 9 h. 
Trasa: 20 km pěší, 18 – 50 km cyklo. Startovné: děti 10 Kč, ostatní 

30 Kč, členové KČT 20 Kč.
U chaty U Huberta obdrží každý účastník pochodu klobás na 
opékání. Cíl: hřiště TJ Trnava do 15 h. Občerstvení zajištěno – 
opékané makrely od p. Slavíka. K tanci a poslechu zahraje skupina 

TRNY. Akce se koná za každého počasí.
Tel.: 732 610 584, Dlabáč Fr.

MSDD
Starší dorost

FC Viktoria Otrokovice – FC VM 
4:0 (3:0)
Střelci: Císař (9.), Matoušek (11.), 
Slobodian (25.), Hradil (66.). Roz-
hodčí: Chramcov – Krajča, Vitásek. 
Karty: žlutá – Malec (63.), Liška 
(69.). Sestava FC VM: Dohnal – 
Maloušek, Malec, Jahoda, Pospíšil 
(53. Wasserbauer) – Láznička (45. 
Polák) – Kozuň (74. Komínek), Pr-
chal, Smejkal, Kameník – Liška.
Ve 26. kole jsme zajížděli k předpo-
slednímu celku Otrokovic. 
Na začátku utkání v 9. min. po 
chybě na levé straně a špatném 
ofsajdovém systému našeho týmu 
odcentroval domácí hráč do vápna 
na Císaře, který bez větších ataků 
skóroval. V 11. min. po propadnutí 
Pospíšila, odcentroval Matoušek 
do vápna, ale míč nešťastně skončil 
za zády Dohnala. V 15. min. Prchal 
prošel po levé straně, následně 
centroval do vápna na Lišku, a ten 
v slibné šanci netrefil bránu. Ve 
25. min. po nedůrazném odkopu 
Malouška ve vápně vstřelil branku 
kapitán Slobodian. Kazili jsme 
mnoho jednoduchých přihrávek, 
soupeře jsme natěsno neobsazovali 
a u všeho jsme byli pozdě.
Ve druhém poločase několikrát 
zasahoval Dohnal. V 66. min. se 
Hradilovi konečně podařilo skóro-
vat, když prošel z půlky přes naše 
čtyři hráče a následným nájezdem 
vstřelil branku. V 84. min. v gólové 
šanci obhodil Prchal brankáře, ale 
míč se svezl těsně za čáru, a tak bylo 
po šanci. V 87. min. Smejkal špatně 
přihrál na středu hřiště, kde zachytil 
míč domácí hráč a jedovatou střelou 
střílel těsně nad břevno. V 88. min. 
musel excelentním zákrokem vyra-
zit míč Dohnal na roh. V 90. min. 
Jahoda přihrál špatně na Prchala 
a následný rychlý protiútok musel 
nadvakrát zlikvidovat Dohnal.
V tomto zápase jsme podali velice 
špatný výkon. Soupeř nás přehrál 
ve všech směrech, a tak zaslouženě 
vyhrál. Naše špatná šňůra (výsled-
ková) se dále natahuje. Doufáme, 
že příští týden proti Kroměříži ji 
přerušíme a předvedeme pořádnou 
hru.                                      -ls,sme-

Mladší dorost
FC Vi k tor ia Ot rokov ice – 
FC VM 3:2 (0:1)
Střelci: 24. Rosický, 73. Bradáč. 
Rozhodčí: Krajča; bez ž. k. Sestava 
FC VM: Řeháček – Rosický, Komí-
nek, Nápravník, Ostrý M. – Ostrý 
Š., Bárta (65. Voneš), Láznička, 
Procházka – Benda, Bradáč.
Za velkého vedra byl v prvním 
poločase aktivnější hostující tým. 
Převahu dokázal zužitkovat ve 24. 
minutě, když se z rohového kopu 
trefi l Rosický. Po gólu volala i střela 
Procházky z 20 metrů, ale domácí 
brankář ji refl exivně vyrazil. Na 
konci první půle zahrozili z rych-
lého útoku domácí, ale střelu z ma-
lého vápna zastavilo břevno.
I na začátku druhé půle byli Velko-
meziříčští lepší. Obrovskou šanci 
v 53. min. spálil Benda, když sám 
před bránou jen trefi l bezmocného 
brankáře. To jako by se negativně 
projevilo na hře hostujícího týmu, 
který zcela vypadl ze hry. Dostal 
se pod tlak domácích a dvakrát 
inkasoval. Po tragické patnáctimi-
nutovce opět hosté zapnuli na vyšší 
obrátky. Nejprve Bradáč spálil po 
rohu stoprocentní šanci, ale o 5 min. 
později už mířil přesně a vyrovnal. 
Když už to vypadalo na remízu, 
tak hosté v poslední minutě špatně 
pokryli standardní situaci domá-
cích a potřetí inkasovali. A tak se 
zbytečnými hrubkami připravili 
minimálně o bod.                   -kol-

I. tř. sk. A
FC VM B – 1. FC Jemnicko 0:3 
(0:0) 
Sestava: Nevídal – Heto, Juda, 
Hlávka, Kožený – Horký, Chalupa, 
Vokurka, Těšík – Procházka, Heját-
ko. Do hry zasáhli: Minařík, Hibš.

-kli-

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Bránice 
14:6, 29:8 (16:5), nájezdy 11:4
Úspěšný debut zaznamenal na lavič-
ce mladších i starších žáků trenér 
Radek Buchta. Houževnatý mladý 
tým hostů vzdoroval našemu „bran-
kostroji“ pouze několik málo úvod-
ních minut. I přes osobní obranu na 
našeho „ostrostřelce“ Tomáše Blahu 
dokázali ostatní spoluhráči přenášet 
hru do křídelních prostor a odtud 
úspěšně zakončovat. Rychlý přechod 
do útoku a jen několik nepromě-
něných akcí znamenalo v celkové 
bilanci vysoké vítězství. Výbornou 
souhrou se prezentovala dvojice 
Martin Janíček a Tomáš Stupka.
Hráli: Drápela Vojtěch – Stupka 
Tomáš (14), Janíček Martin (12), 
Blaha Tomáš (10), Svoboda Filip 
(6), Macoun Filip (1), Pažourek 
Tomáš, Buchta Dominik, Svoboda 
Vojtěch, Kratochvíl František, Ba-
báček Kamil. Trenér Buchta R.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Bránice 
25:24 (13:11)
Utkání o páté místo v tabulce bylo 
ze soupeřovy strany tvrdé, což sice 
bylo nepříjemné, leč naši hráči do-
kázali odpovídat technickou hrou. 
Výborně chytal Vojtěch Drápela. 
Vstup do zápasu nám vyšel dle 
předpokladu. Cílem bylo vypra-
covat si co možná nejvyšší bran-
kový rozdíl do poločasu, jelikož se 
předpokládal úbytek sil a zejména 
očekávala houževnatost a srdnatost 
Bránických. Soupeř si v závěru 
poločasu vybudoval dvoubrankový 
náskok, což donutilo trenéra našich 
k oddychovému času a ke změně 
v organizaci hry. Po technické 
pauze se podařilo lépe využívat 
střelecké příležitosti a do poloča-
sového signálu pak vrátit vedení 
na naši stranu. Vstup do druhého 
dějství vyšel lépe soupeři, který si 
držel nejtěsnější náskok. Bojovností 
a větší vůlí po vítězství se podařilo 
otočit vývoj v náš prospěch a vše 
směřovalo do dramatické koncovky. 
Závěrečnou fázi vzalo do svých ru-
kou duo David Pavliš, Tomáš Blaha 
a důležitými zásahy tak stanovili 
konečný výsledek. Vyloučení 5:4, 
7 m –hody 3/3:3/1.
Sled branek 2:2, 5:3, 7:8, 8:10, 10:10, 
13:11, 14:15, 19:17, 20:20, 24:22, 25:24.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha To-
máš (9), Pavliš David (4), Lečbych 

Jan (4), Janíček Martin (4), Stupka 
Tomáš (3), Macoun Filip, Fiala Mar-
tin, Klapal Vojtěch, Svoboda Filip, 
Pospíšil Martin, Frejlich Tomáš. 
Trenér Buchta R.

Východočeská divize
starší žákyně

Turnaj Pardubice
Na závěrečný soutěžní turnaj se 
sjela do města perníku pouze čtyři 
družstva. Na poslední chvíli se 
z této akce omluvil lídr tabulky 
celek Havlíčkova Brodu.
Oba naše týmy si vedly herně 
zdařile. Zkušenější a věkově starší 
hráčky A družstva v pohodovém 
tempu remízovaly s pořadatel-
ským celkem a ostatní soupeře již 
výrazně herně přehrávaly. Věkově 
mladší B družstvo poměrně snadno 
zdolalo na venkovním nisaplasto-
vém povrchu Žirovnici, následně 
byly nad jejich síly hráčky Pardubic 
i náš A tým. Pro všechny hráčky 
ročníku 1996 to bylo soutěžní lou-
čení s kategorií staršího žactva a již 
v polovině srpna je čeká náročná 
letní příprava na nový ročník 1. ligy 
mladších dorostenek.
Oba velkomeziříčské týmy žaček se 
ještě budou prezentovat v domácím 
prostředí, kde se 18. června usku-
teční republikový Přebor České 
obce sokolské.
Do širšího kádru výběru kraje 
Vysočina byly nominovány Hana 
Kratochvílová, Markéta Partlová, 
Denisa Janečková a brankářka Ve-
ronika Syptáková, které se mohou 
představit v barvách našeho kraje 
a zasáhnout tak do bojů na celostát-
ní Letní olympiádě dětí a mládeže, 
jejímž pořadatelem je 21.–26. červ-
na Olomoucký kraj.
Výsledky: Sokol VM A – Pardubice 
13:13 (9:7), – Žirovnice 16:6 (7:2), 
– Sokol VM B 23:15 (10:5), Sokol 
VM B – Pardubice 14:18 (5:11), – 
Žirovnice 7:4 (5:1)
Pořadí: 1. Velké Meziříčí A, 2. Par-
dubice, 3. Velké Meziříčí B, 4. Ži-
rovnice
Hrály: A: Syptáková Veronika – 
Kratochvílová Hana (18), Sedláčko-
vá Klára (10), Studená Kateřina (7), 
Zezulová Kristýna (6), Škrdlová 
Renata (6), Homolová Michaela (5). 
B: Hleba Inna, Vávrová Michaela 
– Koudelová Eliška (10, Janečková 
Denisa (9), Bačová Soňa (6), Zá-
višková Kateřina (5), Doležalová 
Romana (2), Kopečková Kateřina 
(4), Uhlířová Eva. Trenéři Záviška 
Vincenc, Partlová Edita.        -záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Oddíl házené Tělocvičné jedno-
ty Sokol Velké Meziříčí zve do 
svých řad chlapce a děvčata 
narozené 1995–2002 se zájmem 
o pohyb. Pravidelné tréninky pon-
dělí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Třetí místo Eliška Běhounková.         Foto: archiv Atletika TJ Sokol VM

Sportovní klub Vídeň zve všechny příznivce zdravého pohybu na

13. ročník Vídeňského pochodu,
který se koná v sobotu 11. června 2011. Prezentace pochodníků 
v KD Vídeň od 8 do 9.15 hodin. Délka trasy 18 km, dětská trasa 8 km, 

cyklotrasa 33 km. Občerstvení po celý den zajištěno.
V 16 hodin začíná již

15. ročník Vídeňské lávky.
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FOTBAL B

FOTBAL A

ATLETIKA

ŠACHY

HÁZENÁ

ARMWRESTLING
MSD sk. D

FC VM – Konice 0:0
Rozhodčí: Ságl – Reich, Zadinová, 
DS Laca, bez karet. Diváků 250. 
Sestava FC VM: Invald – Z. Mu-
cha, Večeřa, Souček (78. Ďurica), 
J. Krejčí – Dufek, L. Němec, F. 
Pokorný, Netrda – Jaroš, Beran 
(39. Bouček).
Hostům šlo o holý život a jelikož 
se s tímto stavem nehodlali jen tak 
smířit, vlétli do utkání odpovídají-
cím způsobem. A nejen to. Byli také 
po dvě třetiny utkání, především 
však v prvním dějství agresiv-
nější, rychlejší s míčem i bez něj, 
důraznější v osobních soubojích. 
Napadali rozehru domácího celku 
hned v zárodku a nebáli se i ve 
třech. Rozbíjeli tak úspěšně snahu 
Velmezu o technickou kombinační 
hru, která je domácím vlastní. Jen 
při zakončení jim chyběla rozvaha, 
klid i potřebná dávka štěstí. Velmez 
si ho naopak vybral za celou sezonu. 
Už ve druhé minutě se hosté dostali 
do vápna soupeře, jenže střela těsně 
minula horní roh a vzápětí Invald 
zlikvidoval jejich další gólovou 
šanci. Hráči Konice díky svému 
agresivnímu pojetí i v dalších mi-
nutách tlačili na domácí a nutili je 
k chybám. V 9. min. domácí gól-
man vytáhl jedovatou střelu hostů 
na roh a vzápětí Koničtí zakončili 
další úspěšnou akci nad. Ve 13. min. 
zahrávali také Meziříčští tr. kop na 
polovině soupeře, jenže místo aby 
z něj profi tovali, umožnili jít hostům 
do přečíslení, ale ani ti v gólové šan-
ci neuspěli. Krátce nato domácí L. 
Němec donutil i Kmecíka k ostrému 
zákroku střelou z dvaceti metrů. 
V následujících minutách se zdálo, 
že hráči Velmezu pomaličku získá-
vají ztracenou půdu pod nohama, 
jenže hosté z toho domácí příznivce 
rychle vyvedli, když si ve 27. min. 
po rychlé kombinaci s přenesením 
hry do volného prostoru a násled-
ném centru vytvořili hned dvě 
gólové šance, avšak obě trestuhodně 
prohospodařili. O šest minut později 
se i Meziříčští prokombinovali do 
gólové pozice, Jarošova střela byla 
zblokována a dorážka těsně minula 

pravý horní roh Kmecíkovy branky. 
Krátce poté vytlačil Invald zálud-
nou střelu na tyč, od které se odrazil 
míč zpět k němu a tr. kop Netrdy, 
potažmo gólovou šanci Jaroše ustál 
zkušený brankář hostů. Po změně 
stran se domácím podařilo hru ale-
spoň částečně vyrovnat. Po tr. kopu 
za faul na pronikajícího L. Němce se 
dostal do gólové pozice Z. Mucha, 
hlavou se ale mezi tři tyče netrefi l. 
Čemu se říká ve fotbale opravdové 
štěstí, o tom mohou ještě dlouho 
mluvit všichni přítomní. V 58. 
min. kopal hostující Bláha tr. kop 
z hodně nepříjemné vzdálenosti, 
míč ještě k tomu zaplaval, ale In-
vald jej skvělým zákrokem dokázal 
vyrazit před sebe. Bezmocně ležel 
u tyče, když dobíhající Klobáska, 
nikým neobtěžován, mající před 
sebou celý prostor opuštěné branky, 
poslal míč nepochopitelně kolem 
levé tyče do zámezí. Ve zbývají-
cích minutách dokázali Meziříčští 
eliminovat tlak hostů, sami se 
několikrát dostali do přečíslení po 
akcích Krejčího, Dufka a Netrdy, 
ale ani jim dát gól, dílem pro špat-
nou mušku, dílem pro nepřesnost 
ve fi nále, souzeno nebylo. Tečku 
za utkáním udělal neproměněnou 
šancí domácí Dufek. Jak to viděl 
M. Volf: „Dnes jsme bod získali. 
Konice byla ve všech směrech lepší 
a při nás tentokrát stálo štěstí za 
celou sezonu, neboť soupeř nedo-
kázal dopravit míč do sítě, i když 
byl sám před naší prázdnou bran-
kou. Ovšem paradoxně jsme mohli 
v závěrečných minutách rozhodnout 
v náš prospěch. Jinak nevím, s kým 
budu příští týden hrát, přišli jsme 
opět o Milana Součka.“    -ber-
 1. Vikt. Otrokovice 28 15 4 9 49:35 49
 2. Rosice 28 14 5 9 54:34 47
 3. Vyškov 28 13 7 8 42:26 46
 4. RSM Hodonín 28 13 7 8 47:35 46
 5. Pelhřimov 28 13 7 8 54:44 46
 6. Třebíč 28 10 14 4 39:26 44
 7. Žďár n. Sáz. 28 12 7 9 57:39 43
 8. Velké Meziříčí 28 10 9 9 38:45 39
 9. DOSTA Bystrc 28 10 9 9 37:45 39
10. Tasovice 28 10 6 12 43:48 36
11. Vrchovina 28 9 8 11 24:28 35
12. Sparta Brno 28 7 10 11 30:43 31
13. Napajedla 28 6 11 11 41:47 29
14. Blansko 28 7 6 15 29:54 27
15. Konice 28 5 11 12 32:44 26
16. Uherský Brod 28 6 7 15 24:47 25

Závěr letošní sezony se mimořádně 
podařil a po proběhlých mistrov-
stvích republiky můžeme konsta-
tovat, že úspěšnější rok klub AWC 
Vysočina a historicky armwrestling 
ve Velkém Meziříčí nezažil.
Na mistrovství republiky se na zá-
kladě výsledků v sezoně kvalifi kuje 
do každé kategorie 8 nejlepších zá-
vodníků. Na juniorské MR konající 
se v dubnu v Chlumci nad Cidlinou 
se vypravili tři z našich čtyř no-
minovaných juniorů. Ivo Panáček 
postoupil z 1. místa na levou ruku, 
Jiří Trnka z 2. místa na pravou ruku, 
čili oba se pokoušeli o zisk titulu na 
svoji lepší ruku v kategorii do 75 kg. 
V kategorii do 65 kg jim sekundoval 
Honza Mička, který se na obě ruce 
nominoval z 3. příčky. V pětasedm-
desátce se klukům podařil opravdu 
husarský kousek. Trnka vybojoval 
zlato na pravačku a Panáčkovi se 
to po tvrdých zápasech, kdy musel 
ve fi nále s jednou prohrou na kontě 
dvakrát porazit soupeře z AWC 

Hluk, podařilo také a získal zlato na 
levou ruku. Tento perfektní úspěch 
doplnil ještě Honza Mička, který 
potvrdil papírové předpoklady 
a bral bronz na obě ruce.
Koncem května se konalo senior-
ské mistrovství republiky v rámci 
tradiční soutěže Velká cena Podi-
vína. Na soutěž se z našeho klubu 
nominovali 3 závodníci: Tomáš 
Mička z Velkého Meziříčí, Petr 
Uhlíř z Třebíče a Monika Slováková 
z Jihlavy. Mička měl na levou ruku 
účast zajištěnou jakožto obhájce 
z loňského roku, na pravou ruku 
se nominoval z 2. místa sezonního 
bodování. Cílem bylo dosáhnutí 
alespoň stejného umístění jako loni, 
což se nakonec podařilo do puntíku, 
kdy Mička po tvrdých soubojích 
dokázal bez prohry obhájit loňské 
zlato na levou ruku a přidat bronz 
na pravačku v ktg. do 90 kg. Petr 
Uhlíř hájil naše barvy klasicky 
v nejtěžší váhovce nad 100 kg, do 
které se nominoval na obě ruce ze 

4. místa. Po sympatickém výkonu, 
kdy zaznamenal i skalp následného 
vítěze kategorie, vybojoval nakonec 
bronz na svou lepší levou ruku. 
Monika Slováková má v ženách 
dlouhodobě malou konkurenci a na 
MR to bohužel platilo dvojnásob, 

takže zlata na obě ruce jí tak trochu 
spadla do klína.
Suma sumárum, z letošních MR 
jsme přivezli 5 zlatých a 4 bronzové 
medaile, což je skvělý výsledek, 
který nebude snadné zopakovat.

awcvysocina.cz

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – Dolní Cerekev 
21:22 (13:8)
Úvod posledního utkání letošní 
sezony byl z obou stran vyrovnaný 
(3:3, 5:5). Od 10. minuty měl o něco 
víc navrch hostující tým, který 
dokázal lépe zakončovat své šance 
(7:8). V 26. minutě se domácím 
podařila šňůra šesti branek a díky 
ní šli do šaten s pohodlným násko-
kem 13:8.
Od úvodního hvizdu druhé půle 
začala Cerekev stahovat náskok 
domácích. To se Cerekvi bohužel 

podařilo a ve 21. minutě se dokonce 
ujala vedení (16:17). V dramatické 
koncovce nakonec byl šťastnější 
hostující celek a odvezl si oba 
body.
7 m – hody 4/3:0, vyloučení: 0:2.
Sled branek: 2:1, 3:4, 5:5, 7:8, 13:8, 
14:12, 15:15, 16:17, 18:19, 20:20, 
20:22, 21:22
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Trojan Vítězslav (5/2), Rosa Jakub 
(3), Kříbala Petr (3), Kříbala Martin 
(3/1), Novotný Radek (2), Kubiš 
David (1), Babáček Petr (1), Bezděk 
Jakub (1), Strašák Pavel (1), Fischer 
Ladislav (1), Hugo Jaroslav, trenér 
Matušík Roman.                     -šid-

Soutěže družstev
O tomto atletickém víkendu opět 
probíhaly soutěže družstev 1. 
a 2. ligy.
Za družstva Spartaku Třebíč hos-
tují v těchto soutěžích Petr Holánek 
a Martina Homolová.
Ve 2. kole 1. ligy mužů v Českých 
Budějovicích Petr Holánek v běhu 
na 1500 m časem 4:02,16 obsadil 
4. místo a je v průběžných repub-
likových tabulkách v kategorii 
juniorů na 6. místě.
2. kolo 2. ligy žen proběhlo v Chru-
dimi. Martina Homolová v obou 
sprintech obsadila 2. místo (100 m 
12,59 s, 200 m 25,93 s). V prů-
běžných republikových tabulkách 
v kategorii žákyň je v běhu na 
100 m na 2. místě, na 200 m je 
nejrychlejší.
Družstvo mužů Spartaku Třebíč je 
po 2 kolech na 3. místě, družstvo 
žen soutěž vede.

2. kolo KP mladšího žactva
ve vícebojích

V neděl i proběhlo na atletic-
kém stadionu v Novém Městě na 
Moravě 2. kolo krajského přeboru 
mladšího žactva ve vícebojích. 
Pro toto kolo byly zvoleny disci-
plíny: 60 m výška, 150 m, koule 
a 1000 m.
Nejlepšího umístění dosáhla Agáta 
Uchytilová na 3. místě. Na 1. místo 
ztratila 85 bodů a nepodařená 
výška ji stála celkové vítězství. Do 
10. místa se ještě umístila Adéla 
Strnadová.

Z výsledků:
děvčata
 3. Agáta Uchytilová 2381 b
 9. Adéla Strnadová 1833 b
16. Eliška Běhounková 1553 b
23. Karolína Jelínková 1343 b
30. Lenka Horká 1119 b
38. Julie Votoupalová  711 b
chlapci
18. Jiří Studený  849 b
25. Karel Sedláček  574 b
28. Jan Švihálek  349 b
31. Jaroslav Běhounek  302 b
34. Vladislav Koyš  243 b

-vill-

Armwrestling club Vysočina zve do svých řad všechny mladé i starší 
zájemce o tento silově technický sport. Přijďte se podívat, jak se dělá 
páka na sportovní úrovni, vyzkoušet si svou sílu, nebo si jen zapo-
silovat. Nově nabízíme páku i jako kroužek v DDM. Časy tréninků 

a další info najdete na našem webu www.awcvysocina.cz.

Přebor Velkého Meziříčí 
2010/2011

Letošní místní ligy jednotlivců se 
zpočátku zúčastnilo celkem 12 
zájemců, tři z nich (Kopr, Mrazík 
a Pařil) však ze soutěže záhy po 
jejím zahájení odstoupili; celý herní 
maratón od září 2010 do května 
2011 tak absolvovalo devět borců. 
Šlo tedy o akci skutečně dlouhodo-
bou. Hrálo se v hospůdce Na Poříčí 
při Domu zdraví, a to systémem 
dvakrát každý s každým s obmě-
nou barvy kamenů; hracími dny se 
staly čtvrtky v době od 18.30 do 22 
hodin. Variantou pro tato klání byly 
dlouhé závodní partie s časovou 
dotací max. 3 hodiny pro každého 
z obou soupeřů.

Konečné pořadí účastníků:

1. Vít Kratochvíl (žák ZŠ) 14 bodů
2. Mgr. Zdeněk Mejzlík 12,5 b.
3. Milan Čtveráček 11,5 b.
4. Jaroslav Jan 10 b.
5. Jan Zeman (Meziříčko) 7,5 b.
6. Radek Handa 5,5 b./33,75
7. Josef Dvořák (Měřín)
 5,5 b./16,25
8. Dominik Dvořák (Měřín) 2 b.
9. Martin Dočkal 1,5 b.
Novému přeborníkovi našeho města 
upřímně gratulujeme – je jím nej-
mladší ze zdejších registrovaných 
šachistů, ale nikoho z ostatních 
hráčů už to vlastně vůbec nepře-
kvapuje a překvapit ani nemůže; 
vítězství místního benjamínka se 
prostě dalo očekávat, poněvadž si 
hned odpočátku počínal dosti jistě 
a suverénně.
Pět nejlepších bude odměněno věc-
nými cenami.                           -vp-

Pro diváky nastávajícího Mistrovství republiky v orientačním 
běhu, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. června v rekreačním 
středisku Nesměř u Velkého Meziříčí, připravili pořadatelé krátkou 
ochutnávku tohoto sportu. Každý, kdo do střediska přijde, si bude 
moci vyzkoušet jednoduchou trať pro orientační běh v délce přibliž-
ně 700 m. Zkusí se projít podle speciální mapy pro orientační běh 
a okusí dobrodružství při hledání 5 kontrol v terénu v okolí střediska. 
Trať je vhodná pro naprosté začátečníky a zejména rodiče s dětmi. 
Přijďte se podívat na naše nejlepší závodníky a zároveň si vyzkoušet 

aktivní pohyb v přírodě. 
Martin Klusáček, Oddíl orientačního běhu Třebíč

Další informace na straně 9.

Ivo Panáček v jednom ze soubojů.               Foto: archiv AWC Vysočina

S číslem 36 Agáta Uchytilová. 
Foto: archiv Atletika TJ Sokol Velké Meziříčí

I. A třída mužů skupina B
FC VM B – Jipap Přibyslavice 4:0 
(0:0)
Střelci: 51. a 87. Střecha, 79. Kami-
naras, 85. Beran. Rozhodčí: Sochor – 
Šula, Čech. Sestava domácích: Kru-
ba – Netolický, Halámek, Střecha, 
O. Mucha (66. Kozuň) – Kaminaras, 
Vítek, Jedlička, Veselý (46. Bou-
ček) – Ďurica (46. Dufek), Beran.
Rozpálené nedělní odpoledne za-
stihlo Benfiku v ospalé náladě. 
A tak nejenže nedokázala dostat 
v prvním poločase poslední celek 
soutěže pod jakýkoliv tlak, ale byly 
to naopak Přibyslavice, které byly 
aktivnějším celkem, naštěstí v kon-
covce byl náš nedělní soupeř napro-
sto neškodný a bezzubý. Výslednicí 
úvodního poločasu byl fotbal téměř 
bez vyložených šancí.
Přestávka a dvojí střídání po tra-
diční rozpravě v kabině naštěstí 
domácí patřičně nabudilo. Najed-
nou tu byl fotbal plný přesných 
a rychlých kombinací, kvalitní 
práce s míčem, pohyb se markantně 
zlepšil. Náhradník (samozřejmě 
člen základní sestavy A–mužstva) 
Dufek přinesl na hřiště obrovskou 
kvalitu, i s dopoledními devadesáti 
minutami v nohách a tomu přimě-
řeným nasazením jasně ukázal, 
jaký výkon by měl podat v rezervě 
opravdový hráč áčka. Samozřejmě 
mu zdatně sekundovali i další spo-
luhráči, kteří chtěli také ukázat, že 

hrát umějí a chtějí. V 51. minutě 
otevřel po trmě-vrmě ve velkém 
čtverci hostí skóre ranou do šibeni-
ce Střecha. Diváci pak museli téměř 
půl hodiny počkat na druhou bran-
ku, kterou vsítil po akci Boučka 
premiérově v dospělých Kaminaras, 
čímž korunoval svůj dosud nejlepší 
výkon v této věkové kategorii. Bylo 
ale jen otázkou času, kdy „živou 
vodou pokropení domácí“ uklid-
ňujícího druhého zásahu dosáhnou. 
Rychlé lavinovité brejky do volných 
prostorů totiž hosty doslova depta-
ly, ať už je táhli zprava Kaminaras 
s Dufkem či zleva Bouček. Třetí 
brance předcházel inteligentní pas 
na k postranní čáře se uvolnivšího 
Vítka, který pak našel v šestnáctce 
z otočky skórujícího Berana, jenž 
po přestávce důrazně připomněl své 
kvality. Čtvrtou brankou dorazil 
hosty po Dufkově příhře Střecha. 
Příští týden zajíždí Benfi ka na půdu 
celku z opačného celku tabulky, a to 
suverénně prvních Čáslavic. Není 
zde co ztratit.                                    -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 24 18 2 4 69:29 56
 2. Kouty 24 11 9 4 60:38 42
 3. Hartvíkovice 24 11 7 6 46:39 40
 4. V. Meziříčí B 24 10 8 6 40:24 38
 5. Třešť 24 11 5 8 46:39 38
 6. Rantířov 24 11 2 11 57:53 35
 7. Křoví 24 10 4 10 57:58 34
 8. Stonařov 24 9 6 9 32:45 33
 9. Náměšť-Vícenice 24 9 4 11 42:47 31
10. Bohdalov 24 8 5 11 44:46 29
11. Rapotice 24 8 2 14 57:68 26
12. Bedřichov 24 6 7 11 43:64 25
13. Budišov-Nárameč 24 6 6 12 52:70 24
14. Přibyslavice 24 4 5 15 33:58 17


