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NABÍZÍME
➙  špičkové truhlářské výrobky,

dokončování staveb na klíč, montáže

TRUHLÁŘITRUHLÁŘI
pokud máte zájem pracovat na zajímavých zakázkáchpokud máte zájem pracovat na zajímavých zakázkách
za férové ohodnocení za férové ohodnocení 

dokončování staveb, výroba, montáždokončování staveb, výroba, montáž

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebite-
lů) ve středu 15. 6. od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Přicházení
s A. I. D. S.

Pro velký úspěch bude repri-
zováno divadelní představení 
Přicházení. V neděli 19. 6. ve 
20 hodin na malé scéně JC. 
Autorské Invenční Divadlo 
Studentů (A.I.D.S.) při Jupiter 
clubu pod vedením Jiřiny Ká-
calové. Hrají: Radim Svoboda, 
Anička Hrubanová, Janča 
Sklenářová, Kája Čechová, 
Honzík Žilák, Víťa Slabý, Pája 
Šoukalová.

Lucie Bílá 
v Jupiter clubu

V úterý 21. 6. od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Více na straně 8

Jak vychází 
Velkomeziříčsko 
o prázdninách?

Vážení čtenáři, o prázdninách 
budeme vycházet opět jako čtr-
náctideník (z důvodu čerpání 
řádné dovolené). V červenci to 
budou středy 13. a 27., v srpnu 
10. a 24. Uzávěrky středečních 
čísel budou stále v předcháze-
jící pátky do 14 hodin. V září 
pak budeme vycházet zase 
pravidelně každou středu.

Obce chtějí digitální 
povodňový plán

Velké Meziříčí, coby obec s rozšířenou působností (ORP), chce mít 
zpracovaný digitální povodňový plán a spolu s ním i vybudovanou síť 
varovného a vyrozumívacího systému pro celý svůj správní obvod. 
Předpokládané fi nanční náklady projektu jsou 11 až 12 milionů korun 
a město hodlá požádat o podporu z operačního programu životní pro-
středí. Dotace by pokryla devadesát procent celkových nákladů. „Žádost 
o podporu musí být podána do konce června. Výsledek výzvy by měl být 
znám v listopadu 2011,“ popsal časový harmonogram vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Jiří Zachar. V případě úspěchu a získání dotace 
by tak projekt měl být zrealizován nejpozději do konce roku 2013.

Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby 
hlásných a varovných systémů zlepší systém povodňové služby a pre-
ventivní protipovodňové ochrany a bude tak v podstatě nadstavbou 
protipovodňových opatření, jejichž budování by mohlo začít již letos 
na podzim a skončit na jaře 2013. Bude napojen na digitální povodňový 
plán ČR a povodňový systém POVIS.

Projekt bude řešit ochranu před opakovanými povodněmi ve městě 
Velké Meziříčí včetně jeho místních částí (Mostiště, Olší nad Oslavou, 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Hrbov a Svařenov) a v obcích Baliny, 
Bory, Černá, Křižanov, Měřín, Meziříčko, Stránecká Zhoř, Uhřínov. 
Zpracovaný digitální plán bude zpřístupněný na webových stránkách 
města, odkud bude dostupný i všem členům místních povodňových 
komisí.

Součástí projektu bude také instalace nového digitálního bezdrátového 
rozhlasu pro výstražný a varovný systém k omezování rizik povodní 
ve všech uvedených obcích. Další dílčí částí projektu budou třeba i in-
formační tabule výstražného systému pro neslyšící či srážkoměry nebo 
hladinoměry a sirény.

Projekt digitálního povodňového plánu projednávala minulý týden 
povodňová komise ORP Velké Meziříčí. Ta hodlá vyrazit i přímo do 
terénu, zmapovat vodou ohrožená místa a zajistit odstranění některých 
rizikových prvků, které by mohly přispět ke vzniku povodně. Povod-
ňová komise ORP Velké Meziříčí v současné době pracuje ve složení: 
předseda ing. Radovan Necid (starosta VM), 1. místopředseda Josef 
Komínek (místostarosta VM), 2. místopředseda npor. Jiří Doležal 
(velitel jednotky VM HZS kraje Vysočina), tajemník ing. Jiří Zachar 
(vedoucí odboru životního prostředí MěÚ VM) a členové ing. Stanislav 
Rosa (tajemník MěÚ), ing. Josef Švec (vedoucí odboru správního MěÚ), 
Pavel Báča (krizové řízení MěÚ), Mgr. Yvona Vránová (vodoprávní 
úřad MěÚ), ing. Eva Křivská (vodoprávní úřad MěÚ), Jan Doležal 
(BUILDINGcentrum – HSV), Zdeněk Kocourek (HZS VM), ing. 
Jaroslav Mynář (jednatel Technických služeb VM), npor. Bc. Jaroslav 
Navrátil (velitel OO PČR VM) a Pavel Rous (vedoucí provozu Povodí 
Moravy).

Martina Strnadová

K jedné z nejnavštívenějších přednášek letošního fi lozofi ckého festi-
valu patřilo také autorské čtení Michala Viewegha minulou středu. To 
se z původně plánovaného venkovního nádvoří přesunulo do zámecké 
jídelny kvůli vydatnému dešti. To ale atmosféře neubralo ani za mák, 
ba naopak. Kouzelné prostředí zámecké jídelny působí pokaždé velmi 
komorně, nejinak tomu bylo i v tomto případě. Spisovatel, který příští rok 
oslaví padesátku, začal předčítat kapitolu o komediálním ateistovi ze své 
knihy Povídky o lásce. Předeslal však, že i jeho víra je chabá a pro toto 
čtení zvažoval, co ze své tvorby vybrat, aby se úryvek tematicky alespoň 
trochu hodil k letošnímu festivalu, nazvanému Věda a víra. Poté nastal 
čas pro dotazy posluchačů, kteří se ani do jídelny nemohli vydat, kolik 
jich přišlo. První z nich se týkal přínosu kurzu tvůrčího psaní či studia 
literární akademie pro začínající autory. „Nemyslím si, že by tyto kurzy 
neměly smysl. Ostatně malíři, režiséři i herci mají svoje školy, jenom spi-
sovatelé jsou jediní, pro něž vysoká škola není,“ řekl mimo jiné Viewegh, 
který sám sedm let vyučoval tvůrčí psaní, „studium vás vybaví jakýmsi 
technickým návodem, třeba jak psát kompozici či dialog a podobně, ale 
už vás nenaučí inspiraci, nedá vám empatii nebo schopnost naslouchat, 
ani nadání vyloupnout si příběh a další věci.“

Z odpovědí na další otázky drtivé většiny posluchaček pak třeba 
vyplynulo, že Vieweghovy romány nejsou autobiografi cké, čili osoby, 
události a děje jsou převážně smyšlené. Naopak v jeho denících je všechno 
stoprocentní pravda, potvrdil sám autor. Ten by ovšem podle svých slov 
nikdy nenadřadil svoji profesi ani literaturu nad osobní vztahy s nej-
bližšími. „Nenapíši všechno. Jsou ryze soukromé věci, které bych nikdy 
nepublikoval. Třeba skutečný vztah s matkou nebo babičkou,“ přiznal otec 
dvou malých a jedné dospělé dcery. Kromě toho zavzpomínal na svoje 
začátky, kdy nechal studia ekonomie na vysoké škole a řekl tatínkovi, že 
chce být spisovatelem. Jeho tehdejší reakci nechápal. Teď ví, že kdyby 
mu to stejné řekla nejstarší dcera, asi by se nezachoval jinak. Otevřeně 
připustil také, že je pro něho psaní zároveň i určitým druhem psycho-
terapie a kupříkladu u Biomanželky se dokonce i dobře bavil. Kromě 
začátku, kdy byl prý skutečně trochu naštvaný na všemožné aktivity 
svojí ženy, které popisuje v knize. A také slíbil, že tento román bude mít 
pokračování. Stejně tak odtajnil, na čem pracuje nyní. Jeho ctitelé se 
mohou těšit na fi ktivní detektivku pojednávající o pražské mafi i. Zatím 
nejnovější román – Další báječný rok – vydal právě letos.       Iva Horká

► Michal Viewegh na autorském čtení v zámecké jídelně předčítal ze 
sbírky Povídky o lásce.                                                    Foto: Iva Horká

Romány jsou smyšlené, v denících je pravda,
říká spisovatel Michal Viewegh

Pátý ročník Evropského festivalu 
fi lozofi e ve Velkém Meziříčí začal 
již v neděli 5. června. Ve čtvr-
tek 9. června pak byl slavnostně 
zahájen a s ním i hlavní třídenní 
fi lozofi cký blok. Zakončení festi-
valu proběhlo v neděli 12. června 
koncertem cembalistky Zuzany 
Lapčíkové a jejího kvintetu.

Kinosál Jupiter clubu ve čtvr-
teční odpoledne doslova praskal ve 
švech, když se v něm sešly stovky 
zájemců o filozofii, o zajímavé 
myšlenky osobností letošního fes-
tivalu na téma Věda a víra. Václav 
Bělohradský, Tomáš Sedláček 
a další přinesli podnětná slova 
nejen k zamyšlení, poučení, ale 
i do diskuze.

„Máme-li v Čechách a na Mo-
ravě najít město, které je skvělou 
kulisou pro takováto setkání, 
nejednou padne volba na Velké 
Meziříčí. To není neskromnost, to 
je naprosto logický fakt. Město leží 
na křižovatce, a to nejen cest, ale 
i na křižovatce dějinné. Nemusím 
vám zajisté připomínat, s jakou 
intenzitou se zde potkávaly nábo-
ženské tradice a evropské civiliza-
ce,“ těmito slovy slavnostně zahájil 
starosta města Radovan Necid pátý 
ročník Evropského festivalu fi lozo-

Festival fi lozofi e láká stále více lidí

fi e. A tato tradice pokračuje, neboť 
skrze tuto ojedinělou akci se Velké 
Meziříčí stalo centrem setkávání 
i v současnosti. „Vítejte ve městě 
fi lozofi e,“ pokračoval ředitel fes-
tivalu Milan Dufek a s potěšením 
konstatoval, že fi lozofi cký festival 
díky své jedinečnosti a specifi č-
nosti pomalu ale jistě zapouští 
v našem městě své kořeny. Je to 
znát ze vzrůstajícího zájmu jak 
široké veřejnosti, a co je potěšující 
i mladé generace, tak i fi lozofi cké 
obce. M. Dufek připomněl loňské 

téma festivalu – Krize a hodnoty 
– a navázal slovy díků: „Chtěl 
bych poděkovat vedení města 
Velké Meziříčí, že i přes krizi ve 
veřejných fi nancích našlo fi nanční 
prostředky, a podpořilo tak svým 
rozhodnutím možnost uspořádat již 
5. ročník našeho fi lozofi ckého festi-
valu. Podpořilo i hodnotu této akce 
a vyslalo tím široké veřejnosti jas-
ný signál, že jednou z jeho priorit 
je podpora vzdělanosti a vzdělání 
v našem městě.“ 

(Pokračování na straně 5.)

Nejžádanějšími osobnostmi slavnostního zahájení festivalu byli Václav Bělohradský (vpravo) a Tomáš Sedláček.
Foto: Martina Strnadová
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Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 21. června 2011 v 15 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Přijetí daru od kraje Vysočina – chodník v Olší nad Oslavou
 4. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5552/3 v k. ú. VM, K Novému 

nádraží
 5. Návrh směny pozemku města za pozemek Hospodářského obchod-

ního Družstva Březejc – k.ú. Lhotky
 6. Majetkové vypořádání části pozemku parc. č. 2789 – asi 7 m2 ul. 

Vrchovecká
 7. Žádost o směnu pozemků v Mostištích
 8. Žádost o odkoupení části pozemku PK parc. č. 863/2 – 32 m2, k. ú. 

Mostiště
 9. Žádost o majetkové vypořádání pozemků zahrádek na Fajtově 

kopci
10. Nabídka odkupu části o výměře asi 10 m2 z pozemku parc. č. 1308/5 

– ul. Gen. Jaroše
11. Žádost o prodej asi 6 m2 z pozemku parc. č. 5055/4 ul. Karlov – za 

městem
12. Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/8 na nemovitostech v Dolních 

Radslavicích
13. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2010
14. Rozpočtová opatření I:

– zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Oslavická
– stanovení závazného ukazatele „objem platů“ pro ZŠ Mostiště
– zateplení střešního pláště ZŠ Oslavická
– zvýšení příspěvku pro MŠ VM – nákup vybavení zahrady MŠ 
Čechova

– spolufi nancování publikace „Velkomeziříčsko na starých pohled-
nicích z ateliéru Rudolfa Skopce“

– dotace sportovním oddílům pracujícím s mládeží
– dotace pro SDH Mostiště se sídlem ve VM

15. Rozpočtová opatření II:
– opravy chodníků a komunikací ve městě
– odlehčení dešťové kanalizace ul. Mírová
– ZTV Hliniště – obytný soubor (vícetisky, projekční práce)
– kanalizace a vodovod Hliniště
– příspěvek SVK Žďársko na projektovou dokumentaci – rekon-

strukce vodovodu ul. Třebíčská
– rekonstrukce kanalizace ul. Polní, Nová říše, Čechova, Na Výsluní

16. Rozpočtová opatření III:
– příspěvek SVK Žďársko – novostavba vodovodu Čechovy sady II

17. Rozpočtová opatření IV:
– povinný podíl k dotaci na projekt z programu OPLZZ Vzdělávání 

zaměstnanců MěÚ VM
– zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská VM

18. Přijetí daru – akcionářského podílu – od společnosti SATT, a. s.
19. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Sokolovská – vyjmutí pozemku 

a budovy tělocvičny Charita na ulici Poštovní ze správy ZŠ Soko-
lovská VM

20. Dodatek č. 29 zřizovací listiny Městské správy bytů – schválení 
pozemku a budovy tělocvičny Charita na ulici Poštovní do správy 
MSB VM

21. Grantový systém města VM na rok 2011
22. Diskuze, interpelace
23. Závěr                 

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Policisty i hasiče čeká 
systematizace.

V našem městě snad ke změnám nedojde
Bezpečnostní rada obvodu s rozšířenou působností Velké Meziříčí 

zasedala ve středu 8. června podruhé v tomto volebním období. „Pro-
jednali jsme změny ve složení krizového štábu,“ jmenoval jeden z bodů 
programu starosta Radovan Necid a dodal, že poté došlo k hodnocení 
bezpečnostní situace města.

V obou složkách integrovaného záchranného systému, tedy u Policie 
ČR i u Hasičského záchranného sboru ČR, má dojít k tzv. systematizaci, 
tedy ke stanovení počtu policistů i hasičů v jednotlivých i odděleních.

Ve Velkém Meziříčí je v současné době dvacet tři policistů. „Stav je 
naplněn a nepředpokládám, že u nás by měli v rámci systematizace ně-
koho ubírat,“ sdělil vedoucí zdejšího obvodního oddělení PČR Jaroslav 
Navrátil a dodal, že podstatně složitější je situace ve Velké Bíteši. Na 
tamním oddělení policie je nyní jedenáct policistů a mělo by jich tam být 
patnáct. „Přitom jsou tam hlášeny ještě dva další odchody. V některých 
dnech proto jezdíme sloužit do Bíteše, protože oni sami to nejsou schop-
ni zvládnout,“ popsal J. Navrátil. Bíteš se tak bez velkomeziříčských 
policistů v současnosti neobejde. Ani přes zmiňovaný nenaplněný stav 
bítešského oddělení panuje zatím zákaz nabírat nové policisty.

Hasičský záchranný sbor také čeká systematizace, ale ani velkomezi-
říčští hasiči nepředpokládají změny. „Co se naší stanice týče, máme plný 
stav, tj. dohromady dvacet jedna příslušníků, s velitelem dvaadvacet,“ 
jmenoval velitel zdejší jednotky HZS Jiří Doležal. „A máme přislíbeno, 
že naše stanice by měla kvůli dálnici zůstat plně obsazená ve stejném 
počtu, jako je teď,“ doplnil ještě.

Bezpečnostní rada probírala i bezpečnostní situaci ve městě i celém 
regionu statisticky za rok 2010. Kriminalitě na Velkomeziříčsku za toto 
období jsme se podrobně věnovali již v únoru v čísle 7/2011. Detailní 
zhodnocení loňského roku, tentokrát z pohledu hasičů, přineseme v ně-
kterém z příštích čísel našeho týdeníku. Stručně lze zmínit, že profesi-
onální hasiči vyjížděli celkem k 348 zásahům, mezi nimiž převažovaly 
dopravní nehody. Oproti loňsku došlo jen k mírnému nárůstu případů. 
„Rád bych vyzdvihl kladnou spolupráci s velkomeziříčskou jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů,“ poznamenal při té příležitosti Jiří Doležal. 
Stejně pozitivně zhodnotil i J. Navrátil spolupráci státních policistů 
s městskými strážníky.

A právě městskou policii čekají teď v červnu dvě velké akce, což bude 
velkomeziříčská pouť a pak zajištění pořádku při oslavách 140. výročí 
založení SDH Velké Meziříčí.

Martina Strnadová

Všechny autobusové zastávky 
ve Velkém Meziříčí se postupně 
dočkají př íst řešku proti dešti 
i laviček. „Máme ve městě ještě 
sedmnáct zastávek, které potřebují 
osadit přístřeškem,“ vyjmenoval 
starosta Radovan Necid a dodal, 
že to jsou vesměs zastávky městské 
hromadné dopravy, ale využívané 
i jinými dopravci. Projekt bude 
rozfázován do dvou až tř í let. 

Zastávky se dočkají 
ochrany proti dešti

Nabídkové ceny za přístřešky se 
pohybují zhruba od čtyřiceti až 
do sto dvaceti tisíc. Ty dražší mají 
střechu, boky, záda a lavičky. 
„My bychom chtěli střechu, záda 
a lavičku, ne boky, neboť většina 
našich zastávek je na chodnících 
a potřebujeme zachovat průchod 
pro chodce a kočárky,“ dodal 
starosta. 

Martina Strnadová

Svatba na radnici
bude za tři sta

Snoubenci za svatební obřad na radnici ve Velkém Meziříčí zaplatí od 
1. srpna tři sta korun. Ovšem jen v případě, budou-li chtít doprovodný 
program. „Podle zákona jsme povinni oddávat bezplatně. Obřad je tedy 
zadarmo, pokud je bez dalšího doprovodného programu – tedy bez reci-
tujících, hudebního doprovodu atd.,“ vysvětlil starosta Radovan Necid. 
V případě, že snoubenci budou chtít svatbu v jinou dobu, než v sobotu 
od 8 do 14 hodin, připlatí si ještě víc, a to 1.500 korun.

Důvody zavedení poplatku jsou jasné. „Obřad nás něco stojí. A taky 
chceme svatebčanům nabídnout něco navíc – dárek, třeba pero se znakem 
města na památku,“ dodal starosta. Podle něj není Velké Meziříčí prvním 
městem, které k tomuto kroku přistupuje.                   

Martina Strnadová

Malíř a spisovatel Ladislav Lad 
Valík pokřtil svoji novou knihu Až 
zaschnou barvy. A kde jinde, než 
v Křižanově, kde rodák z Bobrové 
prožil svoje dětství a mládí. Pro tuto 
výjimečnou příležitost se vrátil ze 
Švédska, kde od roku 1968 žije, 
a sešel se se svojí rodinou, přáteli 
a občany městysu v obřadní síni 
tamní radnice v neděli 5. června.

„Scházíváme se k obdivování 
malířského díla Ladislava Valí-
ka. Dneska se zastavíme u jeho 
literární činnosti. Neboť Valík 
není jen malíř, je i spisovatel,“ 
uvedl švagr sedmaosmdesátiletého 
umělce profesor Ladislav Pilka. 
A připomněl předchozí Valíkovy 
knihy jako třeba Cestu životem, 
která vychází z Valíkových vzpo-
mínek na mládí, či 24, jež mapuje 
temnější část umělcova života, kdy 
byl odveden do Německa na práce. 
„Jeho poslední kniha je ojedinělá. 
Valík v ní soustředil svoji dosavadní 
uměleckou malířskou tvorbu a do-
provodil ji slovy. Ten, kdo se bude 
chtít zajímat o jeho dílo, všechno 
v ní najde,“ podotkl Pilka a dodal, 
že to je literární dílo, které provází 
snad tou nejdůležitější částí Valí-
kova života. Proto si nepochybně 
zaslouží být okřtěno.

Křtu se ujaly tři dámy – křiža-
novská starostka Marie Smejkalová 
spolu s místostarostkou Jiřinou Sý-
korovou a dcerou Ladislava Valíka 
Hanou. „Budu neskonale šťasten, 
když vám kniha o mé výtvarné práci 
přinese radost, kterou přináší také 
mně. Stále si té radosti cením a žiji 
s ní…,“ poznamenal Ladislav Valík.

Křižanovští křtili knihu 
Ladislava Valíka

V knize Až zaschnou barvy se 
lze mimo jiné dočíst i to, jak se 
vlastně malíř a spisovatel ke své 
výtvarné činnosti dostal. V hodi-
nách kreslení na velkomeziříčském 
gymnáziu, kde Valík studoval, jej 
k ní dovedl profesor Václav Bařti-
pán. „Byl to on, který mě doslova 
dohnal k tomu malování. Já jsem 
napřed odporoval, ale on mě nutil 
a říkal, že je to dobré. Divil jsem 
se, jak mě může chválit,“ popisoval 
Valík s tím, že mu pan profesor 
radil, aby se na to díval jinak. „Pak 
jsem o tom začal přemýšlet. Šel 
jsem do přírody, rozhlédl se po ní 
a najednou to šlo. Měl jsem radost, 
že jsem na to konečně přišel. Ale 
pak jsem pochopil – ne já, na to 
přišel profesor Bařtipán,“ uzavřel 
Ladislav Valík.

Ladislav Lad Valík je členem 
Sdružení umělců Moravy a Slez-
ska. Jak se píše v jeho poslední kni-
ze, svoji výtvarnou tvorbu zahájil 
tužkou a pastelem. Později přešel na 
akvarel a olej. V letech 1950-68 se 
vývojově stylizoval k záměrnému 
zjednodušení ztvárněného motivu. 
Obrazy z té doby vyjadřují hlavně 
atmosféru, nálady, pocity. Odchod 
do Švédska znamenal zlom v jeho 
tvorbě. Neznámé prostředí jej 
přivedlo zejména k malbě krajiny 
a přírody. Stal se nezávazným na 
stylu i technice a z jeho děl čiší 
svobodný př ístup ke každému 
impulzu osobní fantazie. Jeho dílo 
přijímají znalci i milovníci umění 
ve Švédsku, Rakousku, Německu 
i jinde v cizině.

Text a foto: Martina Strnadová

Po rekonstrukci budovy zprovoznila fi rma Řeznictví a uzenářství Jiří 
Malec v lednu letošního roku novou výrobnu uzenin a uzenářských spe-
cialit v Oslavici. Tato provozovna splňuje podle slov majitele objektu díky 
nové moderní technologii veškeré podmínky stanovené pro potravinářský 
provoz v ČR i v rámci EU.

Firma se v nové provozovně zaměřila na výrobu kvalitních tradičních 
uzenářských výrobků, které nabízí zákazníkům ve své prodejně na ulici 
Sokolovská 287. „Dosavadní sortiment, který zákazníkům nabízíme, jsme 
rozšířili o nabídku zabíjačkových specialit, kvalitních debrecínských 
párků, špekáčků, klobásek, vepřové šunky a dalších výrobků, včetně sádla 
či teplého uzeného masa,“ upřesnil Jiří Malec. Sortiment je pravidelně 
doplňován čerstvými výrobky dle poptávky a požadavků zákazníků. 
Výrobky jsou nabízeny k okamžitému odběru konečným spotřebitelům 
ve vlastní prodejně a dále jsou dodávány zákazníkům místních a regionál-
ních stravovacích zařízení a restaurací. Firma se specializuje na výrobu 
především ze surovin českého původu a zpracovává pro výrobu svých 
uzenářských specialit výhradně čerstvé suroviny z tuzemských chovů.

Zprac.: Iva Horká
(článek je placenou inzercí)

Z důvodu velkého nárůstu žá-
dostí o vydání cestovního pasu 
doporučujeme občanům využít 
i dny úterý, čtvrtek a pátek, a to 
v době 8 – 13 hodin. Vyhnete se tak 
dlouhému čekání ve dnech pondělí 
a středa (8 – 17 hodin).

K žádosti o cestovní pas pro 
děti do 15 let, které jej dosud 
nevlastnily a žádají tedy poprvé, 
je nutné nejdříve požádat o osvěd-

Upozornění občanům – 
cestovní pasy

čení o státním občanství, a to 
buď př ímo na Krajském úřadě 
kraje Vysočina v Jihlavě, Žižkova 
57 – matrika, tel.: 564 602 154 (na 
počkání) nebo na příslušné matrice 
dle místa trvalého pobytu (doba 
trvání do 30 dnů). Pro vyžádání 
osvědčení je nutné doložit rodný 
list dítěte, rodné listy rodičů, popř. 
oddací list a občanský průkaz žada-
tele (rodiče).       Správní odbor MěÚ

Novou výrobnu uzenin postavilo Řeznictví a uzenářství Jiří Malec 
v Oslavici. 

Foto: Iva Horká
Uzené klobásy a další výrobky z této provozovny najdou zákazníci v pro-
dejně u pošty.                                                                     Foto: Iva Horká

Nová výrobna uzenin vyrostla v Oslavici
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„Největší obtíž festivalu je, že publikum je svobodné. To znamená, není 
spoutáno disciplínou. A najít odpovídající jazyk, slovník je velmi obtíž-
né. Musím říct, že to ve mně vyvolává obavy, jestli se dokážu nějakým 
způsobem s vámi dorozumět o tom, co chci říct,“ uvedl svou přednášku 
před zaplněným sálem kina Jupiter clubu významný český fi lozof a so-
ciolog Václav Bělohradský, žijící od roku 1979 v Itálii a od roku 1989 
působící též v České republice. Jeho obavy byly možná namístě, neboť 
nešlo o přednášku pro odbornou, nýbrž vesměs laickou veřejnost, jak je 
ostatně samotnou podstatou festivalu fi lozofi e. Tudíž i její název Postse-
kulární společnost a postantropocentrické náboženství nemusel být nutně 
každému srozumitelný.

Postsekulární společnost, co to znamená? „Jádrem moderní doby byla 
sekularizace,“ uvedl Bělohradský a jednoduchou defi nicí vysvětlil, že 
sekularizace je vědomí historičnosti každého postoje, každé ideje, každé 
zkušenosti, hodnoty. A v té historičnosti nejsou díry, kterými bychom 
viděli věčné pravdy, pravdy nikoho, pravdy všech. „V dějinách nejsou díry. 
Smiřme se s tou historičností našeho života, že z něj není výhled na něco 
věčného. Zachovejme si v tom dobrou povahu,“ vysvětlil Bělohradský. 
Podle něj musíme pochopit, že křesťanství je naše náboženství, jsou to 
naše hodnoty, nikoliv hodnoty věčné.

A podle Bělohradského – jedním ze znaků doby poslední fáze sekula-
rizace, ve které ještě i nyní žijeme, byla postmoderní atmosféra v Evropě. 
Ta se vyznačovala chápáním buď/nebo, věda/víra, křesťanství/kacířství, 
my/oni, pravda/lež – tyto dichotomie trvaly až do 90. let, na nich jsme 
zakládali svoji identitu. Teď se oslabily a místo buď/nebo přišla doba to 
i ono, to znamená vzájemných průniků třeba čtenáře a autora, vědy a víry, 
ekonomie a náboženství…

Co tedy znamená postsekulární? „Mám na mysli to, že ta historičnost 
jako by zrychlila i pod tlakem globalizace, která zásadně oslabuje národní 
státy – v této atmosféře došlo k něčemu, co bych nazval obrat k identitě,“ 
přiblížil Bělohradský.

A v této souvislosti připomněl slovo očistec. Je totiž podle něj hluboký 
vztah mezi pojmem očistec a fi nanční kapitalismus. Na konci raného 
středověku se vynořuje slovo očistec, protože v té době roste síla peněz ve 
společnosti. A peníze nesnáší ráj nebo peklo, ano nebo ne – potřebují něja-
ké místo, které díky nim můžeme změnit. Existuje prostor pro peníze, ve 
kterém můžeme změnit svůj osud. Toto je velký smysl peněz, neboť mění 
situace buď/nebo v něco tekutého. V tom je jádro dnešní situace, všechno 
se stalo tekutým a tím pádem se situace stává neúnosnou. V tekutosti je 
totiž problém zachytit nějaké body, o které se můžeme opřít.

Postsekulární společnost je vzpourou proti tekutosti, kterou fi nanční 
globalizace vnesla do naší společnosti. „Ta reakce je ovšem nebezpečná. 
Můžeme dokonce říct, že nad Evropou vyšla nahnědlá záře,“ zdůraznil 
fi lozof a jmenoval země, v nichž se obnovuje neorasismus – Itálie, Ho-
landsko, Finsko a celá Skandinávie. „Dokonce i v Česku se náš prezident 
přihlásil k takovým dichotomiím, jako že raději národní pospolitost než 
občanskou společnost, raději jihočeskou selku než pražskou intelektu-

Nad Evropou vyšla nahnědlá záře, 
varoval fi lozof Václav Bělohradský

álku,“ podotkl Bělohradský a připomněl původ slova pospolitost, které 
k nám přichází z hloubi německého protestu proti modernosti, myšleno 
jako pokrevní pospolitost.

Obrat k identitě je tedy pokus vytlačit z našeho vědomí podstatu 
sekularizace. A co je podstata sekularizace? Podle Bělohradského je to 
distance ke všemu čím jsme. „Evropská hodnota, za kterou bychom měli 
bojovat, která nás identifi kuje, je abolicionismus. My, Evropané, víc než 
jakýkoliv jiný kulturní celek, jsme se naučili žít s distancí vůči tomu čím 
jsme. Žít s distancí k tomu, co z nás dějiny a tradice udělaly. To je naše 
identita,“ popsal Bělohradský a doplnil, že ta postsekulární zavilost, 
která se teď v Evropě prosazuje, a proto ta nahnědlá záře, to je jakýsi 
pokus tu distanci potlačit.

A devět ostrovů Václava Bělohradského čelí právě obratu k identitě 
a nahnědlé záři, která se nad Evropou vznáší.
* První je Ostrov Milana Kundery s jeho pojetím románu. To je postmo-

derní ironie, jejíž jsme my, Evropané, nositeli.
* Druhý je Ostrov zbožných potomků času, kteří hájí to, na co musíme 
čekat. Je to obrana času proti náruživým obyvatelům prostoru, neboť 
otázka smyslu je spjata s otázkou času.

* Třetím ostrovem je idea konce dějin Francise Fukuyamy. Ten řekl, 
že pádem komunizmu skočila epocha dějin ve smyslu alternativy 
k celku, který nyní je. Všechno, co chce být alternativou, se tak stane 
jeho fragmentem.

* Čtvrtý je Ostrov přísné cenzury. To znamená, že velký moderátor, 
který nás jakoby osvobozuje od velkého druhého, je nebezpečný, je 
typem útlaku.

* Pátý je Ostrov zaniklé věci samé, neboť jsou jenom věci, o které jde 
a ne věc sama. Realita není nikdy před námi, je vždy mezi námi a buď 
nás spojuje, nebo rozděluje.

* Šestý je Ostrov nenulových stupňů řeči. Protože řeč je vždycky na-
kloněná plošina a nikdy rovina. Co říkáme, má nějaký spád, nikdy to 
není nenulový stupeň řeči – vždycky mluvíme v metaforách, pomocí 
vět relevantních a nikoli pravdivých.

* Sedmý je Ostrov pohledu druhého. Být rozumný znamená připustit, 
že druhý nás zná lépe než my sami.

* Osmý Ostrov je boj proti depolitizaci, proti odpolitizování, neboť vláda 
odborníků je to nejhorší, co nás může potkat.

* A konečně devátý je Ostrov vyhaslé aury. Třeba taková jedinečnost 
díla je jeho aura a technická reprodukovatelnost ji zničila. Ale přitom 
tu likvidaci aury můžeme považovat za osvobození od jakéhosi kultu 
jedinečnosti.
„I západní kultura byla do jisté míry bojem proti reprodukovatel-

nosti, ale reprodukovatelnost nás vlastně spojuje s životem na zemi 
a v tom můžeme vidět náboženskou zkušenost. V tom lze vidět první 
krok k jakémusi postantropocentrickému náboženství,“ zakončil Václav 
Bělohradský.

Martina Strnadová

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný (vpravo) se ve 
čtvrtek 9. června zúčastnil slavnostního zahájení Evropského festivalu 
fi lozofi e ve Velkém Meziříčí. Na snímku diskutuje se starostou města 
Radovanem Necidem (uprostřed) a zcela vlevo sedí děkan Filozofi cké 
fakulty Masarykovy univerzity Josef Krob.      Foto: Martina Strnadová

Letos vyhlášený grantový pro-
gram Rozvoj vesnice kraj zacílil 
na spolufi nancování rekonstrukcí 
nebo oprav místních komunikací 
a přilehlých chodníků v místních 
částech obcí a měst regionu s ma-
ximální dotací 150 tisíc korun na 
jeden projekt. „Sešlo se celkem 58 
žádostí, 11 z nich komise vyřadila 
z důvodu administrativního nesou-
ladu a 12 dalších pro nízký počet 
získaných bodů, 35 obcí je navrženo 
k podpoře,“ shrnul úspěšnost gran-
tu Vladimír Novotný.

Silnice v místních částech obcí 
se budou opravovat až do konce 
června 2012.

„Série grantů s názvem Rozvoj 
vesnice v minulosti obcím pomoh-

Kraj Vysočina pošle 35 obcím dotace 
na opravy komunikací

la kromě oblasti oprav a rekon-
strukcí místních komunikací např. 
s údržbou veřejných prostranství 
a modernizací veřejného osvětle-
ní a místních rozhlasů,“ doplnil 
Novotný.

Od roku 2002 bylo vyhláše-
no v rámci Fondu Vysočina 262 
grantových programů. Krajský 
úřad přijal 14 tisíc žádostí z nichž 
více než polovina byla uspokojena 
a žadatelé získali dotaci. Rozdělená 
podpora ke konci roku 2010 činila 
546 milionů korun. Definitivní 
rozhodnutí o zaslání dotace je na 
programu Zastupitelstva kraje Vy-
sočina 21. června 2011.

Ing. Jitka Svatošová,
KrÚ kraje Vysočina

Studenti zpívali pod hvězdami
Vendula Příhodová z Tasova, absolventka velkomeziříčského gym-

názia, se v rámci EFF 2011 představila se svými spolužáky. Studenti 
druhého ročníku muzikálového herectví brněnské JAMU zazpívali 
a zatančili na venkovním nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí v pořadu 
nazvaném Muzikál pod hvězdami. Minulý pátek večer tedy publikum 
mohlo slyšet sérii muzikálových písní známých i těch méně hraných. Sama 
rodačka z našeho regionu V. Příhodová zazpívala sólovou píseň Nebe to 
ví z muzikálu Johanka z Arku. V duetu s M. Kolářem pak skladbu Come 
What May (Moulin Rouge) a s L. Jedličkou píseň Phantom of the Opera. 
Kromě toho pak s P. Pechou zatančila Tango. Spolu se svojí maminkou, 
jak řekla, upekla některým spolužákům dort a na závěr vystoupení jim 
ho s přáním všeho nejlepšího předala. Divákům pak poděkovala za účast 
a omluvila nedostatky, které se budoucím zpěvákům během koncertu 
přihodily.                                                                                    Iva Horká

Vendula Příhodová z Tasova spolu se svými spolužáky přivezla na festival 
Muzikál pod hvězdami.                                                    Foto: Iva Horká

Jedna z přednášek letošního pá-
tého ročníku fi lozofi ckého festivalu 
na téma Věda a víra patřila vzpo-
mínce na básníka a kněze Jakuba 
Demla z Tasova. Od jeho úmrtí 
letos v únoru uplynulo 50 let. To 
připomněl i přednášející Pavel Sy-
tař (na snímku) z Ústavu české lite-
ratury a knihovnictví FF MU Brno. 
Mluvil o celém Demlově životě, 
o jeho úspěších i méně šťastných 
obdobích. Přidal i četbu ukázek 
z několika jeho děl, kupříkladu Hra-
du smrti či Zapomenutého světla 
a dalších. V úvodu vystoupili herci 
ze spolku A.I.D.S. s ukázkou Dem-
lova Rodného kraje. Hudbu k ní 
složil Rudolf Pitlík, na nahrávce 
se podíleli Vít Slabý (klavír), Jan 
Žilák (housle) a Radim Svoboda 
(realizace DVD). Na závěrečnou 
besedu bohužel nedošlo, neboť těs-
ně po skončení přednášky se spustil 
vydatný déšť, který z venkovního 
nádvoří zámku diváky vyhnal. 
Někteří však vytrvali a diskutovali 
v úzkém kruhu pod kaštany, mimo 
jiné také s Demlovými potomky, 
kteří žijí v jeho vile v Tasově.

Text a foto: Iva Horká

Festival připomněl 
též Jakuba Demla

Cimrmanovskou hru České nebe z pera dvojice autorů Jan 
Svěrák – Ladislav Smoljak představil návštěvníkům letošního 
fi lozofi ckého festivalu křižanovský divadelní spolek Tyjátr. Děj 
hry Járy Cimrmana se odehrává v českém nebi. Tam zasedá 
komise tří členů – J. Á. Komenský, Praotec Čech a sv. Vác-
lav – a rozhoduje o tom, koho vzít do nebe. Protože se žádostí 
o přijetí do nebe a problémů k řešení nakupilo, potřebují rozšířit 
komisi na šest lidí. A tak přijali Jana Husa, Karla Havlíčka 
Borovského a na žádost J. Á. Komenského, který si přál ženský 
prvek v komisi, vzali babičku Boženy Němcové. Ty ztvárnili: 
svatého Václava Jan Kotík, J. Á. Komenského Ondřej Kotík, 
Jana Husa Tomáš Kotík, Karla Havlíčka Borovského Miroslav 
Sýkora, Dr. Miroslava Tyrše Leoš Kidos Veselý, Radeckého 
Miroslav Šoukal, babičku Josef Dvořák a Praotce Čecha Jiří 
Špinar. Křižanovští navíc svižně zareagovali a do hry zařadili 
vtipnou scénku s ukradeným protokolárním perem, která ‚pro-
slavila‘ prezidenta Klause.                                      Iva Horká

Tyjátr zahrál na festivalu České nebe

Zleva Josef Dvořák jako babička Boženy Němcové, Ondřej Kotík v roli Jana Ámose Komenského, Miroslav 
Šoukal coby vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče a zcela vpravo svatý Václav v podání Jana Kotíka. 

Foto: Iva Horká

► Jiří Špinar jako Praotec Čech.                    Foto: Iva Horká
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

V pátek 3. června se konal na 
hřišti v Mostištích dětský den pro 
žáky místní školy. Celé dopoledne 
zde probíhaly nejrůznější soutěže, 
hry a závody. Poté, co všichni 
vyzkoušeli svoje schopnosti, zdat-
nost, mrštnost i obratnost, došlo na 
opékání buřtů. Chutnaly náramně, 
stejně tak jako jahodová zmrzlina, 
kterou jsme se rádi zchladili. Na 
vyhlašování výsledků nakonec ani 
nedošlo, protože výkony všech žáků 
byly natolik vyrovnané, že zkrátka 
zvítězili všichni zúčastnění. Bo-
hatou sladkou odměnu, za kterou 
děkujeme nejmenovanému sponzo-
rovi, obdržely k velké spokojenosti 
všechny děti. Počasí nám nadmíru 
přálo, a tak jsme prožili báječné 
dopoledne.

I když naše škola disponuje 
slušně vybavenou tělocvičnou, jsme 
velmi rádi, že můžeme k podobným 
akcím a samozřejmě i v hodinách 
tělesné výchovy, využívat dobře 
udržovaná sportoviště v těsné 
blízkosti školy, konkrétně velké 
fotbalové hřiště a nově také hřiště 
s umělým povrchem (tenisové kur-
ty). Možná i toto je jeden z důvodů, 
proč naši žáci dosahují pravidelně 
výborných výsledků v okrskových 
i okresních kolech různých spor-
tovních soutěží. Nejen v tomto 
ohledu můžeme směle konkurovat 
ostatním školám v okolí. Máte-li 
zájem seznámit se s námi blíže, 
navštivte internetové stránky naší 
školy www.zsmostiste.cz.

Text a foto: ZŠ Mostiště

Dětský den v MostištíchSirotci
V minulém čísle Velkomeziříčska můj evangelický kolega psal o svátku 

Nanebevstoupení Páně. V katolické církvi jsme v neděli před touto slavností 
četli z Evangelia podle sv. Jana Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu.

Když uslyšíme slovo sirotek, tak máme před očima dítě, které zůstalo 
bez rodičů. Ale v kontextu evangelia to znamená osamocené učedníky 
Ježíše Krista, kterým je dána naděje, že On bude s nimi a také že On zase 
přijde. Čtení tohoto nedělního evangelia nám také připomíná, že sirotky 
jsou i lidé, z různých důvodů osamocení. Většinou jsou to ti, kterým už 
zemřeli partneři a prostě zůstali sami. Někdy jsou to lidé, často mladí, kteří 
si dobrovolně (asi) takovou cestu zvolili. Je mnoho takových, kteří moc štěstí 
neměli a zůstali sami. Na tomto místě je třeba také vzpomenout „samotné – 
nesamotné“. Osoby, které sice mají rodiny, možná dokonce mají kolem sebe 
plno lidí, ale ve svých názorech, citech, se svými problémy jsou osamoceni.

Jim všem teoreticky mohou být útěchou slova Ježíše, že On i Otec nene-
chává nikoho samotného a na každého myslí. Ale mnohokrát to nestačí. Oni 
všichni potřebují neustálou pomoc společnosti. Církev v Katechismu pro-
hlašuje: Těm všem je třeba otevřít dveře rodinné domácí církve a velké ro-
diny, kterou je církev. Nikdo není na tomto světě bez rodiny: církev je domo-
vem a rodinou pro všechny, a zvláště pro ty, ‘kdo se lopotí a jsou obtíženi’.

Měli bychom si jenom přát, aby tato slova nezůstala pouhou teorií.
P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 15. do 19. 6. 2011
Středa 15. 6.
 7.00 mše sv. za p. Josefa Šikulu a rodiče o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 16. 6.
 7.00 mše sv. za rodiče Celovy, Hladíkovy a bratra Karla o. M. P.
18.00 mše sv. za rodinu Smejkalovu a Polovu a za duše
 v očistci o. M. P.
18.00 Hrbov mše sv. o. L. Sz.
Pátek 17. 6.
 8.00 mše sv. za rodiče a prarodiče Zelníčkovy
 a Štěpánku Hnízdilovou o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodinu Zrůstovu a Malcovu
 a za duše v očistci o. M. P.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. L. Sz.
Sobota 18. 6. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. na vlastní úmysl o. L. Sz.
17.00 mše sv. na Moráni za zemřelé farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Antonína Jana, rodiče Jirákovy,
 Kadelovy, děti a duše v očistci o. M. P.
 7.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 19. 6. slavnost nejsvětější trojice – letní pouť
 7.30 mše sv. za Ladislava Němce, děti Ladislava
 a Zdeňku, za živou a zemřelou rodinu Němcovu o. V. S.
 9.00 mše sv. za farníky o. V. S.
10.30 mše sv. pro děti za zemřelé rodiče Josefa
 a Marii Škodovy, Marii Pospíchalovou
 a živou rodinu Pospíchalovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Karla a Martu Kašparovy
 a boží požehnání pro celou rodinu o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude poslední náboženství pro mládež. V pátek od 14 
do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smí-
ření a pokání, v 19.00 bude kající pobožnost pro biřmovance. V sobotu 
v 17.00 bude poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice na Moráni. 
Bude obětovaná za zemřelé farníky. V neděli 19. 6. budeme prožívat 
letní pout’. Našim hostem bude Mons. Václav Slouk. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele a na faře. V neděli bude sbírka na nátěry dveří, 
schodů a lavic v kostele.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 17. 6.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodinu Sukovu, Komínkovu a syny o. M. P
Neděle 19. 6. slavnost nejsvětější trojice
 9.45 Horní Bory mše sv. za Žofi i a Josefa Havlíčkovy
 a dceru Marii o. M. P.

-P.LSz-

Českobratrská 
církev 

evangelická
19. 6.: 9 hodin – bohoslužby (host: 
ThDr. Pavel Keřkovský)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních v Husově domě 
(U Světlé 24). Více: www.velke-
mezirici.evangnet.cz                   -PJ-

Vykradl auto u hřbitova
Dne 10. 6. došlo ve Velké Bíteši k vloupání do vozidla Toyota Hiace, kte-

ré bylo zaparkované na parkovišti u hřbitova na ulici Tišnovská. Neznámý 
pachatel z něj odcizil odloženou dámskou kabelku s fi nanční hotovostí, 
osobními doklady a telefonem, čímž způsobil škodu 6 000 korun.

Rozbil výlohy
V době od 11. do 12. 6. došlo nezjištěným předmětem k rozbití dvou 

skleněných výplní výloh prodejny na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí. 
Neznámý pachatel způsobil škodu nejméně 10 500 korun.

-Z archivu PČR-

V soutěži projektu Recyklohraní se nám v letošním roce podařilo vy-
hrát první cenu – dvoudenní výlet. Vypravili jsme se do Liberce. Odjezd 
byl v sobotu ráno v šest hodin od budovy školy. Již hodnou chvíli před 
odjezdem se kolem vchodu do školy začali rojit malí školáci a školačky 
v doprovodu mírně nervózních rodičů. Některé děti totiž ještě nikdy samy 
bez rodičů necestovaly. Navíc počasí tady u nás nebylo nikterak ideální. 
Autobus byl přistaven, batohy naloženy, děti nastoupeny, posazeny a pa-
třičně připoutány. Mohli jsme tedy vyrazit na cestu.

Po dlouhé – ale zásluhou pana řidiče – příjemné cestě jsme zastavili 
u ZOO Liberec. Viděli jsme slony, žirafy s mláďaty, vzácné bílé tygry, 
opice, veliké barevné papoušky, hravé lachtany, veselé tučňáky i jiná 
zvířata. Poté nám byly představeny rozličné známé i neznámé rostliny 
v botanické zahradě. Její součástí byla též expozice velkých akvárií 
s mořskými rybami.

Moc jsme si užili v iQ Parku ve stálé expozici nevšedních vynálezů 
a fyzikálních ukázek.

Nocovali jsme v ekologickém středisku Střevlík. Hned druhý den ráno 
naše výprava pokračovala prohlídkou hradu Kost, kde právě ten den 
probíhaly řemeslné trhy. Dámy v krásných róbách a rytíři v brnění se pro-
cházeli po celém zámku i nádvořích, potulní herci hráli loutkové divadlo, 
v prostorách hradu vystupovali kejklíři. Sami jsme si mohli prohlédnout 
a projít všechny přístupné prostory hradu i s vězením a hladomornou.

Potom následoval přesun autobusem pod zříceninu hradu Trosky. Vý-
stup na jeho nejvyšší věž, která se jmenuje Panna, byl jen pro odvážné. 
Krásný výhled do dalekého okolí hradu byl zaslouženou odměnou pro 
všechny zúčastněné. Protože počasí bylo opravdu krásné, využili jsme 
jeho přízně a podnikli túru skalním městem Hruboskalsko. Domů jsme 
přijeli pěkně unavení až v pozdních večerních hodinách.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem mobilů, panu řidiči 
děkujeme za bezpečnou jízdu a hezký přístup, projektu Recyklohraní 
za pěkné zážitky.

Děti a učitelé ze základní školy ve Lhotkách

Mezinárodní setkání 
učitelů v Křižanově

Ve dnech 25. – 29. 5. 2011 se uskutečnilo další setkání učitelů 7 ev-
ropských zemí pracujících společně na projektu Comenius pod názvem 
United in Water, tentokrát v České republice v Křižanově. Do projektu 
je zapojeno Německo, Finsko, Itálie, Severní Irsko, Rumunsko, Španělsko 
a Česká republika.

Projekt je zaměřen na význam vody v každodenním životě člověka. 
V první etapě děti představují sebe, svou školu a zemi. V dalších etapách 
plní úkoly týkající se vody, zkoumají vodu ve všech skupenstvích, dělají 
pokusy s vodou, mapují vodní zdroje, měří teplotu vody, čistotu, život 
ve vodě, ale i vodní sporty, či hry na sněhu apod.

Kromě 11 učitelů přijelo i 11 španělských dětí, které se ubytovaly 
v rodinách. Děti se dorozumívaly anglicky nebo přes Google.

Na slavnostní zahájení si naše děti připravily krátký program – pohybo-
vé písně, aerobik, cvičení se stuhami, české lidové písně apod. Děti 2. tříd 
vystoupily v moravských krojích. Dopoledne španělské děti chodily s těmi 
našimi do výuky, odpoledne měly zábavný program – navštívily pštrosí 
farmy a park na Moravci, soutěžily s našimi dětmi apod. Rovněž učitelé 
strávili dopoledne v různých vyučovacích hodinách, kde si děti pro ně 
připravily ukázku výuky a drobné dárečky. Dále navštívili radnici, kde 
byli přijati starostkou městyse a poté pracovali nad projektem. Kvečeru 
jsme se sešli společně na párty v přírodě na Škrejblíku s grilováním. 
K dobré pohodě vyhrávala country kapela.

V pátek dopoledne následovala prohlídka školy a prezentace jednot-
livých zemí pro naše žáky, odpoledne jsme navštívili Velké Meziříčí. 
Počasí nám ale tentokrát nepřálo. Proto jsme si město prohlédli pouze 
z věže kostela a náměstí. Pak se hosté věnovali nákupům.

Sobota patřila návštěvě jeskyní Moravského krasu, kterými byli naši 
hosté nadšeni. Odpoledne jsme si prohlédli památky Brna.

V neděli jsme jeli na výlet do Prahy a prošli Pražský hrad a Nerudovou 
ulicí až na Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a došli na Vác-
lavské náměstí. Svou prohlídku jsme ukončili u Hlavního nádraží, odkud 
jsme hosty odvezli na letiště. Zde jsme se se slzami v očích rozloučili.

Bylo to 5 krásných dnů, na které budeme všichni dlouho vzpomínat. 
Navázali jsme nová přátelství, získali nové zkušenosti a procvičili se 
v jazycích, neboť kromě angličtiny a španělštiny, zde zněla i němčina 
a francouzština.

Hosté odjížděli nadšeni krásou naší vlasti a milou pohostinností našich 
lidí. Další setkání se uskuteční v listopadu v Itálii.

Pod robně jší  i n for mace s fotog raf iemi najdete na s t rán-
k á ch  školy  w w w.z sk r i z a nov.cz  nebo  sp olečné m p or t á lu 
www.unitedinwater.wikispaces.com.                  Mgr. Daniela Širhalová

Již 110 let uplynulo 5. května 
od narození vlastivědného bada-
tele Antonína Střechy. Narodil se 
v Meziříčí a pracoval jako úředník. 
Dlouhá léta působil na radnici jako 
městský důchodní. V té době byl 
městským tajemníkem historik 
a archivář Karel Janí-
ček, což Střechu pozi-
tivně ovlivnilo. Od 40. 
let byl také on členem 
muzejní rady a sys-
tematicky se připra-
voval na zpracování 
dějin rodného města. 
Z různých archiválií 
i jiných materiálů si 
pořizoval podrobné 
výpisky o všem, co 
se týkalo Velkého Me-
ziříčí – ať už to byly 
historické události, 
spolky, osoby či bu-
dovy. Zem řel však 
dříve, než mohl publi-
kovat větší historickou 
studii.

V jeho pozůstalosti 
se zachovalo množství 
historických údajů, 
které slouží jako pod-
klad pro práci dalších 
badatelů. Velice cenný 
je zejména seznam 
majitelů domů, který 

zachycuje údaje o jednotlivých 
domech od nejstarších zmínek až 
do poloviny 20. století. V muzejním 
archívu je právě tento seznam jed-
ním z nejžádanějších dokumentů. 
Antonín Střecha zemřel v Mostiš-
tích 21. srpna 1973.                 -ripp-

Znalec Meziříčí Antonín Střecha

Foto: archiv ZŠ Lhotky

Vyhráli soutěž
a za odměnu jeli na výlet

Foto: archiv ZŠ Křižanov
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Festival fi lozofi e láká stále více lidí
(Pokračování ze strany 1.) Přitom 
neopomněl poděkovat ani odbor-
ným garantům festivalu, jimiž jsou 
Filozofi cký ústav Akademie věd ČR 
a Filozofi cká fakulta Masarykovy 
univerzity, dále kraji Vysočina za 
fi nanční podporu a v neposlední 
řadě i všem zainteresovaným, ať 
již organizačnímu týmu, tak i všem 
přednášejícím a účinkujícím. „Ale 
poděkování patří hlavně zdejším 
obyvatelům, kteří tvoří obecen-
stvo na přednáškách a trpí celý 
týden tento jarmark filozofie ve 
svém městě a nevyhostí ho někam 

jinam,“ doplnil ještě Josef Krob, 
děkan fi lozofi cké fakulty MU. Jak 
navíc podotknul, sám nezná žádné 
město v republice, ve kterém by 
na náměstí vlála vlajka festivalu 
fi lozofi e.

Následovalo vyhlášení ceny 
Bohuslava Mikuláška za nejlepší 
literární práce studentů k tématu 
festivalu. Oceněni byli: Vojtěch 
Sklenář, Mar tin Caha, Nikola 
Juránková a David Krejčí. Nejza-
jímavější text pak vzešel z pera 
Kateřiny Šimkové. „Děkujeme, 
že se zapojili do našeho festivalu, 

protože to je naše budoucnost,“ 
dodal ředitel Dufek.

V programu slavnostního odpo-
ledne ale nešlo jen o slova. Hudba 
chybět nemohla. Postaral se o ni 
komorní sbor základní umělecké 
školy pod vedením Zdeňky Něm-
cové. V jejich podání zazněly 
například Dva ruské dvojzpěvy 
od Antonína Dvořáka či sloven-
ská lidová píseň Perina a další.
Poté Iva Horká, jež celým slavnost-
ním odpolednem provázela, přivíta-
la přítomné fi lozofy a předala slovo 
Václavu Bělohradskému. Ten jako 

první přednáškou Postsekulární 
společnost a postantropocentrické 
náboženství zahájil f ilozofický 
blok. S Vědou a vírou v ekonomice 
jej vystřídal Velkomeziříčským 
již dobře známý Tomáš Sedláček. 
Michael Hauser téma pojal jako 
Teismus a ateismus v postsekulární 
době a Josef Krob s Lubošem Běl-
kou se věnovali stanovení hranic ve 
vědě a víře. Závěr slavnostního dne 
pak patřil Listování Lukáše Hejlíka 
a Alana Novotného knihou Václava 
Havla – Prosím stručně.

Text a foto: Martina Strnadová

Cyklus scénických čtení Listování Lukáše Hejlíka (vpravo) a Alana No-
votného zakončil čtvrteční fi lozofi cký blok knihou Václava Havla Prosím 
stručně.                                                            Foto: Martina Strnadová

Komorní pěvecký sbor základní umělecké školy pod vedením Zdeňky Němcové hudebně doplnil slavnostní 
zahájení festivalu fi lozofi e.                                                                                           Foto: Martina Strnadová

Další články a fotky z letošního Evropského fi lozo-
fi ckého festivalu, který se konal od 5. do 12. června, 
přineseme v příštím čísle. Najdete tam například 
informace z přednášky Tomáše Sedláčka, Marka 
Váchy, Ivana Peregrina, Miloše Štědroně a dalších, 
ale také výňatky z panelové diskuze se studenty na 

Luboš Bělka, český 
religionista, přednášel 
minulou středu na letoš-
ním fi lozofi ckém festivalu 
v zámecké jídelně (viz 
snímek) na téma Evoluce 
nebo stvoření a následující 
den pak v Jupiter clubu 
v kinosále po slavnostním 
zahájení. Kromě toho na-
vštívil studentský panel 
na gymnáziu a přednášku 
Václava Bělohradského, 
Tomáše Sedláčka či Mi-
chaela Hausera, kde se 
živě zapojil do diskuze.

Text a foto: Iva Horká

Studenti si hráli
se slovem přicházení

Autorské invenční divadlo studentů (A.I.D.S.) pod vedením Jiřiny 
Kácalové se představilo i na Evropském festivalu fi lozofi e. Pro tuto pří-
ležitost studenti zvolili mírně absurdní mozaiku pod názvem Přicházení.

Proč Přicházení? „Původně jsme chtěli Odcházení, ale to už před námi 
napsal sám Václav Havel. Zbylo na nás tedy už jen Přicházení,“ uvedli 
sami účinkující svoje představení. To sehráli na malé scéně Jupiter 
clubu před sálem zaplněným do posledního místečka. Bodejť ne, vždyť 
příležitostí zhlédnout netradičně pojaté, vtipné a hlavně nápadité scénky 
v podání studentů gymnázia již nejspíš nebude mnoho. Ještě v neděli 
19. června čeká Velkomeziříčské jedna repríza. „Pro velký úspěch bu-
deme Přicházení opakovat,“ podotkla Jiřina Kácalová s tím, že to bude 
opět na malé scéně JC ve 20 hodin. Poté se studenti Radim Svoboda, Jan 
Žilák, Anna Hrubanová, Jana Sklenářová, Vít Slabý, Karolína Čechová 
a Pavla Šoukalová, rozjedou po vysokých školách v republice, neboť jsou 
letošními maturanty. Zda se jim i pak podaří scházet se a tvořit, zatím 
není jisté. „Musím říct, že mě ti moji studenti připravili o spoustu času, 
ale určitě ne o naději, že to s tou dnešní mládeží není vůbec tak špatné,“ 
poznamenala Jiřina Kácalová.

Kdo tedy nestihl festivalové Přicházení, neměl by si nechat ujít jeho 
reprízu. Slovo samotné nabízí mnoho situací do mozaiky, neboť přijít 
můžete o život, o panenství, o práci, ale také na svět, nebo s něčím, 
s nápadem, na něco či do jiného stavu.   Text a foto: Martina Strnadová

Herci Kočovné fi lozofi cké divadelní společnosti při Filozofi cké fakultě 
Masarykovy univerzity Brno sehráli spolu se svým děkanem Josefem 
Krobem divadelní představení Pro dobrou věc ve velkém sále Jupiter 
clubu, kam se program přesunul z nádvoří zámku kvůli dešti, ve středu 
8. 6. 20011 večer. Děkan FF MU se ve hře o dobru a zlu představil 
jako poťouchlý duch fi lozofa.                                Text a foto: Iva Horká

Bez nich by 
to nešlo…

Organizace 5. ročníku Ev-
ropského festivalu filozofie 
není jednoduchou záležitostí. 
Vyžaduje precizní přípravu 
a spolupráci. Velký dík za 
fi nanční podporu patří hlav-
nímu garantovi – Městu Velké 
Meziříčí. 
Finančně se na zajištění akce 
podílel i Kraj Vysočina, který 
festival zařadil mezi V.I.P. 
akce kraje.
Můj dík směřuje i k odbor-
ným partnerům festivalu  – 
Filozof ickému ústavu AV 
v Praze a Filozofi cké fakultě 
MU v Brně. Poděkování za 
odvedenou práci a součin-
nost při zajištění vlastního 
průběhu festivalu si zaslouží 
pracovní týmy a skupiny Ju-
piter clubu, gymnázia, muzea, 
domu dětí a mládeže, Hotelové 
školy Světlá a Obchodní aka-
demie, Ateliéru Michlíček, 
RentaluPro, IT města i Střední 
školy řemesel a služeb a rodina 
Podstatzských.
Milan Dufek, ředitel festivalu

zdejším gymnáziu či fotografi e z koncertu Con-
centus Moraviae, na němž zahráli skvělí muzikanti 
v čele se Zuzanou Lapčíkovou.

Můžete si prohlédnout také naši fotogalerii na we-
bových stránkách www.velkomeziricsko.cz.      -ivh-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

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

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!

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

Tel.: 733 224 414, 732 547 490

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: tel. 566 520 394

ECO Velké Meziříčí
Intenzivní víkendová konverzace

německého jazyka
Termín 1.:

9., 16. a 23. července 2011 6× 120 min.
Čas výuky: 9 – 11 hodin.

Termín 2.:
13., 20. a 27. srpna 2011 6× 120 min.

Čas výuky: 9 – 11 hodin.
Cena: Kč 1.500/os/
pro termín 1 nebo 2

V jednom kurzu max. 4–6 účastníků!
Příjem závazné přihlášky vč. platby 

do 24. června 2011.
Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108.

● Kurzy prázdninové výuky budou zaměřeny pro začátečníky 
a pro zájemce o konverzační hodiny, kde si osvojí základní 
zdvořilostní fráze a témata.

● Studijní materiály zdarma! V jednom kurzu max. 6 účastníků!
● Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
● Příjem přihlášek vč. platby do 24. června 2011.

Kontakt: ECO Velké Meziříčí – p. Procházková, tel.: 602 325 108.
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Angličtina, němčina, italština s českými lektory
Angličtina s britským lektorem

na www.hubnete.cz/mikes.

Prodám
■ Kůzle kozičku na maso, případ-
ně i na chov, bílá bez rohů, částečně 
odstavená. Tel.: 733 259 264.

■ Bomby LPG – 10 kg, 2 ks, dále 
k tomu starší sporák plynový. Tel.: 
732 800 605.
■ Kozu po kůzlatech a březové 
fošny. Tel.: 604 438 841.
■ Prodám Ford Ka 1,3 44 kW, 
r. v. 97, po STK, černá metalíza, 
nové pneu, el. okna, rádio s CD, 
sada zimních pneu. Velmi nízká 
spotřeba. Cena 33.000 Kč, možná 
dohoda. Tel.: 777 948 887.
■ Disky kol na Fiata, 13 a 14 
palců, disky na Forda 14 palců, na 
Mondeo a Escort, disky na Škodu 
Felicia a pneu letní 165/70-13, 
155/70-13. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii 1,3 nově po STK 
na dva roky, nové brzdy, čepy, vý-
fuk, bez koroze, vystříkané dutiny 
a spodek. Cena 20.000 Kč. Tel.: 
775 054 444.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Sudy plechové 2 ks na 200 l. 
Domácí vodár nu a el.  motor 
380V/3 kW. Tel.: 776 244 164.
■ Starší ale funkční konstruk-
ci dětské prů lezky. Dřevěná 
s možností zavěšení, houpačky, 
lana, žebříku. Cena 500 Kč. Tel.: 
777 800 917.

■ Kuřata 7-30denní, Vlašky, 
Hemšírky, Plynetky a zakrslé Vel-
sumky. Tel.: 566 544 147.
■  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.
■ 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 m2 obklady bílý mra-
mor o rozměru 20×25 cm, dlažba 
keramická o rozměru 25×25 cm 
– 4 m2 barva skořicová, zbytky růz-
ných kachlů. Na vše sleva, vše nové 
nepoužité. Tel.: 776 008 310.
■ 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
■ 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.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

■ Koženou sedací soupravu: gauč, 
2 křesla. Dále k tomu stolek. Barva 
tmavohnědá. Cena 18.000 Kč. Pou-
ze SMS na tel.: 731 846 211.
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 nový mezonetový 
byt (92,3 m2) v lokalitě Hliniště 
ve Vekém Meziříčí. Kuchyňská 
linka v ceně. Cena 2,1 mil. Kč, při 
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
731 510 813.

■ Prodám pozemky č. 2359 
– 224 m2 – stavební parcela, č. 
2360 – 148 m2  – zahrada, velmi 
blízko centra Velké Meziříčí. 
Nabídky na tel.: 723 565 274.

■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 737 657 694.
■ Prodám starší RD v Křižano-
vě. RK nevolat. Tel.: 731 415 786.
■ Prodám nadstandardně vy-
bavený byt 4+kk, 98 m2, v osob-

ním vlastnictví na ulici U Svět-
lé. Prodej včetně vybavení. Tel.: 
777 025 847.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřed-
ní topení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.

Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 zděný v klid-
né lokalitě. Vše na dohodě. Telefon 
v redakci.
■  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 cihlový byt 3+1 
blízko centra ve Velkém Meziříčí 
za menší. Tel.: 736 235 969.
Různé

■ Zdarma nechám na navážku 
vlastního pozemku uložit kamení 
a hlínu např. z výkopu atd. Tel.: 
731 447 196.
■ Hledám psa černé barvy – lab-
rador křížený s vlčákem. Slyšící na 
jméno Ron. Prosím volejte na tel.: 
732 914 858.
Daruji
■ Starší nábytek ve velmi dobrém 
stavu za odvoz. Tel.: 725 647 172.
Seznámení
■ 45/175 hledá sympatickou 
kamarádku, přítelkyni na letošní 
letní dovolenou – červen–červe-
nec. Věk asi od 23 do 35 let. Tel.: 
732 846 836.
■ Je mi 30 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříčsko, 
Třebíčsko. Tel.: 732 441 727 i SMS.

Zubní pohotovost
Sobota 18. 6. MUDr. Jitka 
Kašparová, Nová říše 624/2, 
tel.: 566 523 796. Neděle 
19. 6. MUDr. Olga Šejnoho-
vá, Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 125. 
Před vyhledáním stomato-
logické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny.

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde 
el. proud

Dne 22. 6. od 7.30 do 15 hodin 
bude vypnuta obec Dolní Rad-
slavice (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

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.

Psí salón Anetka – Od 4. 7. 2011 bude otevřena nová 
provozovna ve Velkém Meziříčí, Komenského 118/3. Na vaše 
pejsky se moc těšíme. Pouze tel. objednávky na 732 181 449.

Provedeme
– stavební práce:

zdění, betony atd.
– bourací práce

vč. likvidace odpadů
– vyklizení objektů a domů
– prodej a rozvoz písků 

a štěrků
Tel.: 731 651 034.

Lesy a rybářství
Velké Meziříčí, s. r. o.,

manipulačně-expediční sklad 
ul. Třebíčská (za starým nádražím)

PRODEJ
MULČOVACÍ KŮRY

Cena 600 Kč/prm (vč. DPH). 
Tel.: 566 522 642, 737 860 746.

RD dřevo, s. r. o. z Velkého Meziříčí 
přijme truhláře, tel.: 602 754 963, 
566 523 663, rddrevo@rddrevo.eu, 

www.rddrevo.eu

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.
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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

Prosím poctivého nálezce diktafo-
nu zn. Sony, který byl ztracen bě-
hem fi lozofi ckého festivalu v neděli 
12. 6. v Jupiter clubu. Nálezce od-
měním. Děkuji. Tel.: 731 670 262.
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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

Poděkování

KINO JUPITER – ČERVEN 2011DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

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“. 
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Pro-
síme, přijďte včas!

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 (pořádá Klub 
Parkinson – jsou ještě volná místa). 

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.

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.

Dne 19. června 2011 oslaví krásné 
životní jubileum, 75. narozeniny, 
pan 
Vladimír Krejčí,
bývalý vedoucí polesí Sklené nad 
Oslavou. 
Do dalších let přejí hodně zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti 
syn a dcera s rodinami 

a babička Došková. 

Prosíme touto cestou o pomoc s kostýmy na naši 
akci „Vítání léta“, která se v letošním roce uskuteční 
v pátek 24. 6. v areálu DS Březejc v duchu country.

Kdo z občanů by mohl darovat oblečení – vesty, klobouky, paruky, 
šaty, kloboučky, rukavičky pro dámy, kostým kovboje a indiána, různé 
ozdoby na šaty, nebo rekvizity – pistolky, luky apod.

Dále kousky kůží, kožešin, látky, krajky, černou vlnu nebo chemlon…
Máte-li tyto věci a můžete-li je věnovat, prosíme o jejich odevzdá-

ní na programovém oddělení Jupiter clubu. Více informací na tel.: 
723 959 644.      Předem děkují klienti a zaměstnanci DS Březejc

Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, 
pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2, 
Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388, e-mail: 
kopretina.velmez@charita.cz , 
www.zdar.charita.cz
pořádá

program v indiánském duchu,
pro děti od 6 do 10 let ve dnech 8. – 12. 8. 2011, po – pá 8 – 16 hodin. 
Tvůrčí a sportovní aktivity (malování na trička, korálkování, výroba 
lapače snů, hry, soutěže, výlet po okolí). Cena za tábor/týden je 1.350 Kč 
na jedno dítě. V ceně je zahrnut celodenní pitný režim, oběd, svačina, 
materiál na tvůrčí dílny, pojištění. Informační schůzka bude ve čtvrtek 
30. 6. 2011 v 16 hodin v Kopretině. Po domluvě i v jiný den během oteví-
rací doby.                                                                                                    -zd-

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu, s. r. o.
Velké Meziříčí vás zve na

V úterý 21. 6. od 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu.

Premiéra 24. 6. 2011
v 19.30 hodin

ve velkém sále Jupiter clubu,
vstupné dobrovolné.

Režie Libuše Mílková.

Delfín může fungovat i nadále…
Naskytla se nám možnost mít menší prostory pro občanské sdružení 
Delfín, kde by dotace od města pokryla celoroční náklady, tudíž by 
zbyl prostor k více aktivitám pro děti, maminky, kurzy, přednášky 
atd… aniž bychom museli řešit fi nance na provoz. Zbývá nám jen 
človíček, který by měl nápady, chtěl se realizovat a díky jeho myšlen-
kám a píli by mohl fungovat Delfín – občanské sdružení i nadále… 
Najde se někdo z Velkého Meziříčí, kdo by chtěl ve svém volném 
čase vést sdružení? Více Info na tel.: 608 774 713. Děkuji.

Za občanské sdružení Julie Kolářová

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 věč-
né…“ Chór hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do světa, kde 
vás přejde sranda, ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejneprav-
děpodobnějším 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. Režie Stephen J. Anderson, 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 hlavní 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
Čtvrtek 23. v 19 hodin
Filmový klub
GOMORA
Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější 
fi lm o mafi i, jaký byl natočen. Na nedávném festivalu v Can-
nes jej porota odměnila Velkou cenou – druhým nejvyšším oceněním 
po Zlaté palmě.
Zajímavosti: Autor románu Roberto Saviano žije od vydání románu pod 
policejní ochranou. Mafi ánská větev camorra mu totiž za zveřejnění jejích 
nekalých aktivit neustále vyhrožuje smrtí. Několik herců, kteří ve fi lmu 
ztvárnili členy camorry, jsou podezřelí, že se i ve skutečném životě s mafi -
ány stýkají a provozují nelegální činnost. Giovanni Venosa, který ztvárnil 
šéfa jednoho klanu camorry, byl zatčen při vymáhání výpalného.
Krimi fi lm Itálie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 
15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 137 minut

Čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Příběh o lásce a válce. On ostřílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a závětří si uží-
vat. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Těžko byste hledali 
nesourodější pár než jsou oni dva… Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, která 
prožívá ve věku, kdy se většina jejích 
vrstevnic už dávno smíř ila s šedí, 
jednotvárností a osamělostí zbytku 
života, nečekané citové vzplanutí, 
neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou 
a stejně intenzivně opětovanou lásku 
k muži ještě o deset let staršímu, než je 
ona sama. V dnešní době tvrdého kultu 
mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je 
věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk 
ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své maminky, povídá si 
s ní a každý týden jí vypráví, co nového 
se mu přihodilo. Skutečnost si lehce 
přibarvuje, některé věci raději zamlčí, 
jenom aby se matce jevil v lepším svět-
le. Když jí jednoho dne oznámí, že se 
konečně chystá oženit, očekává ho po 
návratu domů neuvěřitelné překvapení. 
Jeho matka Fanny po deseti letech vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se tak znovu začne plést 
do života svého dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby 
svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, 
Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
Listopad 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 
Změna programu vyhrazena!                                                    -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Všechny 
tři postavy o životě především vášnivě diskutují. Pojďme se společně vžít 
do pocitů těch, kteří toho mají víc před sebou než za sebou… 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

Děkujeme představitelům města Velké Meziříčí a 
ostatních obcí, absolventům, rodičům, žákům a celé 
veřejnosti za podporu, které se nám dostalo při snaze 
o zachování osmiletého studia a samostatnosti školy. 
Velmi si této podpory vážíme. Je pro nás závazkem 
k práci v dalším období. 

Aleš Trojánek, Gymnázium Velké Meziříčí
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JUPITER CLUB UVÁDÍ25. 6. a 8. 7.
Nárameč–Doubí

VÝSTAVY

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

Koncert houslisty 
Jaroslava Svěce-
ného a cembalistky 
Jitky Navrátilové,
neděle 17. července 2011 ve 20 ho-
din, kostel sv. Mikuláše. Studenti 
a důchodci 180 Kč, v předprodeji 
220 Kč, na místě 280 Kč.

Koncert
Věry Špinarové,
pátek 21. října 2011 v 19.30 hodin, 
velký sál JC. Rezervované vstupen-
ky je nutno vyzvednout nejpozději 
do 28. 9.
Rezervace a prodej vstupenek 
na oba koncerty od 15. června na 
programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 566 782 001.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 
2011–2012
Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o., 
pro vás připravily cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města 
Velkého Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za podpory 
kraje Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

Koncerty v rámci KPH: 
Jiří Stivín, Souboj klavírních improvizátorů (klavíristé Zdeněk Král 
a Tomáš Ibrmajer), Moravské klavírní trio, Romantické kytary Karla 
Fleischlingera, Trombonový recitál, Beladona Quartet. 
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč.
Výhody předplatného: výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na 
všechny koncerty, úspora 440 Kč při koupi dětské či studentské abonentky, 
úspora 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu, úspora až 535 Kč na 
osobu při koupi abonentky pro 2 osoby, zasílání pozvánek a informací 
k předplatnému e-mailem. 
Dárek k abonentce: Ke každé zakoupené abonentce obdržíte jako dárek 
CD s hudbou klavírního improvizátora Zdeňka Krále. Slevy: 50 % ze 
vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel hudby 
držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka 
je nepřenosná).
Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz 
(více o jednotlivých koncertech v příštích číslech Velkomeziříčska)

25. 6. 2011 v 15 hodin výletiště Lhotky
Setkáním provází Iva Horká a Zdeňka Poláková.

Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
Předprodej: Smíšené zboží Lhotky, Nápoje Homola VM.

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Předprodej:
Music Data Velké Meziříčí,
H u sq u a r n a ,  B r něn ská 
390/55 Třebíč, Trafika na 
Hliništi, Falco Computer 
Žďár nad Sázavou, Horní 
2233/6.

Mediální partner
týdeník Velkomeziříčsko. 

22. – 23. 7. 2011
Fajtův kopec
Open air festival
Velké Meziříčí
www.fajtfest.com
Stanové městečko. Areál otevřen od 
15 hodin. Prvních 100 piv zdarma. 
BikePark otevřen od středy + sobota 
závody ve Slopestylu.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziřičísko.

Do Velkého Me-
z i ř íč í  p ř i j e d e 
21. června 2011 
jedna z největších 
hvězd českého hu-
debního nebe. Lu-
cie Bílá se před-
staví v komorním 
koncertu za do-
provodu klavíris-
ty Petra Maláska. 
Představení, které 
vyprodává sály 
po celé zemi, má 
výjimečnou at-
mosféru.
„Budu se snažit 
dát lidem to, pro 
co  s i  p ř i jdou . 
Repertoár máme 
barevný, veselý, 
dojemný, vybraný 
především z lásky 
k hudbě ale i k di-
vákům,“ slibuje 
Lucie Bílá. Diváci 
se mohou těšit na 
večer plný zná-

mých hitů a nebyla by to Lucka se svým osobitým humorem, aby nepřidala 
i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to pro mě to největší ocenění,“ říká Lucie Bílá. 
Druhým rokem dává více přednost koncertům v menších sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž publiku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle netuší, o čem bude svým divá-
kům vyprávět. Lucie Bílá vystoupí v Jupiter clubu v úterý 21. června 
2011 od 19.30 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Jupiter clubu na 
programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Cena vstupenek 
500 – 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.       -zh-

Tři talentovaní mladí hudebníci Martina Bačová, Tomáš Jamník a Slávka Pěcho-
čová se poprvé sejdou ke spolupráci jako komorní seskupení, které uvede díla 
českých skladatelů tří generací. Petr Verner se ke kolegům přidá v jedné z nej-
krásnějších romantických kompozic, Schumannově klavírním kvartetu Es dur.
Program: Vítězslav Novák: Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 „Quasi una 
ballata“, Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír, Bohuslav Martinů: 
Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, Robert 
Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47.

Prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (005).
Více o jednotlivých interpretech na www.concentus-moraviae.cz

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. 

Na kukandu
Městská knihovna Velké Meziříčí předsta-
vuje výtvarné práce studentů velkomeziříč-
ského gymnázia, kteří nabízejí svůj pohled na 
současný svět. Výstava STUDENTI@VM.VV 
je inspirována symboly Adikry vyjadřující spo-
lečenské hodnoty, lidské vlastnosti a fi lozofi i 
místní kultury v Ghaně. Každý symbol má svůj název a význam. Studenti 
výtvarné výchovy se snažili vnést do znaků svůj názor, ale zachovat při-
tom základní tvar. Vybrali si hodnoty, které představují podle nich primár-
ní vlastnosti důležité pro dnešní svět. Naleznete tu např. AYA – odvahu, 
ADINKRAHENE – šlechetnost, velkorysost… Přijďte nahlédnout do 
myšlenek gymnazistů!                                                                             SB

Neděle 19. června 2011 
ve 20 hodin na malé 
scéně Jupiter clubu. 
Repríza divadelního 
představení 

„Přicházení“.
Hrají: A.I.D.S. – Autorské Invenč-
ní Divadlo Studentů při Jupiter 
clubu pod vedením Jiřiny Kácalové, 
ve složení Radim Svoboda, Anička 
Hrubanová, Janča Sklenářová, Kája 
Čechová, Honzík Žilák, Víťa Slabý, 
Pája Šoukalová.

studenti@gvm.vv
Výtvarné práce studentů vel-
komeziříčského gymnázia s in-
formací o náhledu na současný 
svět.
Městská knihovna Velké Meziříčí, 
červen 2011

Komorní seskupení ve složení
Martina Bačová (housle)

Petr Verner (viola)
Tomáš Jamník (violoncello)
Slávka Pěchočová (klavír)
pátek 24. 6. v 19.30 hodin

zámecká jídelna



FOTBAL DOROST

Číslo 24 15. června 2011 strana 9

TENIS

FOTBAL HASIČSKÁ SOUTĚŽ

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

I. B třída mužů skupina B
Štěpánov n. S. – Bítovčice 4:2
Žďár n. S. B – Jakubov 5:0
Borovina-Opatov – Mohelno 4:4
Měřín – Rozsochy 1:1
Křižanov – Herálec (ZR) 2:2
Studenec – Vrchovina B 3:2
Želetava – Šebkovice 2:2
 1. Štěpánov n. S. 25 18 3 4 73:32 57
 2. Žďár n. S. B 25 15 6 4 57:35 51
 3. Herálec (ZR) 25 14 3 8 64:47 45
 4. Vrchovina B 25 11 6 8 41:41 39
 5. Želetava 25 10 5 10 51:50 35
 6. Měřín 25 8 10 7 44:38 34
 7. Rozsochy 25 9 5 11 36:34 32
 8. Studenec 25 10 1 14 45:53 31
 9. Křižanov 25 8 6 11 34:47 30
10. Jakubov 25 8 5 12 34:42 29
11. Bítovčice 25 7 6 12 43:53 27
12. Šebkovice 25 8 3 14 40:53 27
13. Mohelno 25 7 6 12 36:49 27
14. Borovina-Opatov 25 7 5 13 42:66 26

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Vír 3:1 (1:1)
Branky: Dvořák Milan, Večeřa 
Petr, Vařílek Marek – ; Rozhodčí: 
Rosický Pavel, Liška Jiří; ŽK: 3:1; 
ČK: 0:1
Bory – Nová Ves B 3:1 (2:0)
Branky: Vávra Martin 2, Vaculík 
Petr – Zdražil Martin; Rozhodčí: 
Stehlík Rudolf, Soukupová Věra; 
ŽK: 2:2
Rovečné – V. Bíteš B 2:0 (0:0)
Branky: Večeřa Petr, Žíla Petr; 

Rozhodčí: Juda Jaroslav; ŽK: 4:3
Bobrová – Radostín 3:3 (2:3)
Branky: Ptáček Jaroslav, Ambrož 
Petr, Dvořák Petr – Promberger 
Jaroslav, Kovář Roman, Prokop Lu-
káš; Rozhodčí: Vévoda Jiří, Mareš 
Ondřej; ŽK: 0:1
Ujčov – O. Bítýška 3:3 (1:1)
Branky: Blecha Petr, Zbořil Aleš, 
Mitáš Pavel – Kankovský, Machát 
Jiří, Navrátil Antonín; Rozhodčí: 
Teplý Radek, Mejzlík Michal; 
ŽK: 0:1
Radostín – D. Rožínka 3:3 (2:1)
Branky: Fabík Antonín, Kozel Petr, 
Kozel Josef – Vondruška Pavel 2, 
Bartoněk Pavel; Rozhodčí: Nahodil 
Petr; ŽK: 1:1
V. Bíteš B – Bory 1:2 (1:0)
Branky: Klusák Michal – Vávra 
Martin, Novotný Antonín; Rozhod-
čí: Liška Jiří, Mareš Ondřej, Juda 
Jaroslav; ŽK: 2:2
 1. Bystřice B 25 18 2 5 74: 26 56
 2. Bory 25 17 3 5 69: 34 54
 3. Radostín 25 13 8 4 64: 44 47
 4. Rad. Svratka 25 12 7 6 61: 45 43
 5. Nedvědice 25 13 4 8 61: 48 43
 6. Nová Ves B 25 12 4 9 58: 44 40
 7. Bobrová 25 8 7 10 41: 45 31
 8. Rovečné 25 9 3 13 32: 53 30
 9. Svratka 25 7 6 12 34: 45 27
10. V. Bíteš B 25 8 3 14 34: 61 27
11. D. Rožínka 25 7 5 13 41: 46 26
12. O. Bítýška 25 7 5 13 39: 58 26
13. Ujčov 25 6 5 14 41: 61 23
14. Vír 25 5 4 16 28: 67 19

Dne 5. 6. 2011 se ve sportovním 
areálu v Lavičkách konala okrsková 
soutěž v klasice (8+1).
Tato soutěž se skládá ze štafetového 
běhu 8× 50 m s překážkami, teore-
tické přípravy a z požárního útoku. 
Kromě družstev mužů: 1. místo 
Lavičky, 2. Oslavice, 3. Martini-
ce, se této soutěže zúčastnilo pět 
družstev žen: 1. místo Lavičky, 
2. Hrbov-Svařenov, 3. Vídeň B, 
4. Mostiště, 5. Vídeň A. Této soutěže 
se také zúčastnilo družstvo Mostišť 
C, které zvítězilo už tím, že se dalo 

dohromady a na tuto soutěž přijelo.
Jejich věkový průměr 64 roků hovo-
ří za vše. Toto družstvo soutěžilo ve 
všech třech disciplínách a skončilo 
na krásném desátém místě. Požární 
útok provádělo s požární stříkačkou 
PS 8. Tito veteráni si říkali Kluci 
z Mostišť, jejich nadšení se zúčast-
nit vystihuje sám název.
Okrskový výbor SDH děkuje všem 
zúčastněným a SDH Lavičky za 
uspořádání této soutěže.

Velitel okrsku Velké Meziříčí 
Karel Oulehla

MSDD
Starší dorost

FC VM – Kroměříž B 0:4 (0:2)
Střelci: Šprňa (39.), Šafařík (42.), 
Vojtášek (81.), Doleček (87.). Roz-
hodčí: Trávníček Milan – Rosický, 
Veselý. Karty: žlutá – Pöpperl 
(20.), Jahoda (80.). Sestava FC VM: 
Pöpperl – Wasserbauer (74. Weiss), 
Štefka, Jahoda, Pospíšil – Láznička 
(69. Bárta), Prchal, Smejkal, Kozuň 
– Liška, Kuřátko (63. Pól).
Na začátku utkání v 7. min. musel 
nebezpečnou střelu zneškodnit 
brankář Pöpperl. V 9. min. po 
nebezpečném centru Lišky do 
vápna si dal málem vlastní gól 
obránce. V 17. min. musel střelu 
ze strany vytěsnit Pöpperl na roh. 
V 18. min. po PVK se míč dostal 
k Wasserbauerovi, který nahrál 
mezi obránce Smejkalovi, ale tomu 

v slibné akci míč odskočil. Ve 20. 
min. musel nečistým skluzem 
zastavit Pöpperl rozeběhnutého 
útočníka na hranici vápna, kterého 
si nepohlídal náš obránce, a ná-
sledný PVK skončil ve zdi. Ve 23. 
min. z PVK přestřelil Liška bránu. 
Ve 28. min. Janeček prošel přes 
naše 3 hráče a následně šel sám 
na Pöpperla, ale ten fantastickým 
zákrokem zneškodnil střelu. Ve 34. 
min. Smejkal poslal nádhernou při-
hrávkou do běhu Lázničku, ale ten 
levou nohou střílel těsně nad spoj-
nici. Ve 38. min. poslal míč z PVK 
Liška do vápna, ale nikdo na něj 
nedokázal zareagovat. Ve 39. min. 
po ztraceném míči Lišky v útočné 
fázi se vyrojil rychlý protiútok, 
který skončil Šprňovým gólem 
k tyči. Neuběhly ani tři minuty a po 
fatální chybě Pospíšila, který hlídal 

míč letící do autu, mu jej sebral 
Šafařík, jenž po samostatném sólu 
z lajny vstřelil gól.
Ve druhém poločase v 57. min. 
musel nadvakrát zneškodnit střelu 
Pöpperl. V 73. min. se propadl 
v souboji Wasserbauer, ale ne-
bezpečnou situaci musel zastavit 
výběhem Pöpperl. V 76. min. po 
akci hosti se míč dostal mezi naše 
obránce k Janečkovi, ale ten naštěstí 
orazítkoval tyč. V 81. min. vyrazil 
Pöpperl střelu z PVK před sebe na 
Vojtáška, a ten do prázdné brány 
vstřelil gól. V 87. min. po nádher-
né kombinaci dvou hráčů, kteří 
prošli přes čtyři hráče, skončila 
následná jedovatá střela Dolečka 
pod břevnem.
V prvních dvaceti minutách jsme 
si na soupeře vytvořili veliký tlak, 
ale neproměněnými šancemi, jsme 
o něj přišli a opět lacinými inka-
sovanými brankami jsme zápas 

prohráli. Druhý poločas byl z naší 
strany přímo hrozný.

-ls,sme-
Mladší dorost

FC VM – Kroměříž B 0:2 (0:1)
Rozhodčí: Rosický; ž. k. 2:0. Se-
stava FC VM: Řeháček – Rosický 
(58. Voneš), Štefka, Nápravník, 
Pazderka – Ostrý M. (55. Benda), 
Bárta, Láznička (66. Ostrý Š.), Pro-
cházka – Komínek, Bradáč.
První půlhodina byla vyrovnaná 
a akce se střídaly před oběma bran-
kami. Nejblíže ke vstřelení gólu byl 
domácí Rosický, když z rohového 
kopu trefil tyč. Jedinou branku 
prvního poločasu vstřelili hosté 
v 33. min. z rychlého útoku, když 
Velkomeziříčští zcela propadli před 
jejich šestnáctkou.
V druhé půli už jasně dominoval 
hostující tým a vítězství si pojistil 
ještě jedním gólem.

-kol-

V neděli 5. června 2011 proběh-
la okrsková soutěž v požárním 
sportu. Tentokrát 1. kolo soutěže 
družstev Sborů dobrovolných ha-
sičů hostil Níhov. Z 12 hasičských 
sborů sdružených v okrsku Velká 
Bíteš se zúčastnilo 13 soutěžních 
družstev, po dlouhé době i mužská 
družstva ze všech sborů. V letoš-
ním roce se soutěže nezúčastni-
lo žádné družstvo žen, dorostu 
ani dětí. Úkolem bylo prověřit 
připravenost zásahových hasičů 
a požární techniky. Soutěžilo se 
ve štafetovém běhu 4x100 metrů 
s překážkami, v otázkách z teorie 
požární taktiky a poslední králov-
skou disciplínou byl požární útok. 

V průběhu se také uskutečnila 
soutěž jednotlivců v překážkovém 
běhu. Opět se ukázala vysoká 
úroveň připravenosti dobrovolných 
hasičů pro likvidaci požárů a pří-
rodních katastrof. V okresním kole, 
které se uskuteční dne 18. června 
2011 v Petrovicích, bude okrsek 
reprezentovat soutěžní družstvo 
SDH Níhov.

Výsledková listina
Soutěž družstev SDH: 1. Katov, 
2. Níhov, 3. Křižínkov
Soutěž jednotlivců: 1. Barák Petr 
z SDH Nové Sady, 2. Kašpar Tomáš 
z SDH Nové Sady, 3. Bartošek Josef 
z SDH Křoví
Text a foto: David Dvořáček, DiS.

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad

chlapce a děvčata
narozené 1995–2002
se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–
19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

Okresní přebor družstev
v tenisu pro rok 2011

Ve 2. kole se hráči Velkého Mezi-
říčí A utkali ve velice prestižním 
utkání s loňským vítězem OP, 
mužstvem Velká Bíteš – Vlkov 
A. Úvodní dvouhry přinesly ve-
lice vyrovnané 2,5 až 3 hodiny 
trvající zápasy, s velice těsnými 
výsledky. Jako klíčový se ukázal 
zápas, v němž domácí hráč Dohnal 
odvrátil za stavu 3:6, 6:6 v tiebre-
aku 3 mečboly hostujícího hráče 
a dovedl zápas do vítězného konce. 
Před závěrečnou čtyřhrou bylo 
tedy jasné, že díky lepšímu pomě-
ru gamů zajistí jakákoliv výhra 
2:0 na sety hráčům VM konečné 
vítězství. Tohoto výsledku domácí 
dvojice Bradáč, Dohnal „zkušeně“ 
dosáhla. Děkujeme soupeř i za 
vynikající zápas.

2. kolo
Spartak VM A – Velká Bíteš, Vl-
kov A 2:2 (sety: 5:5, gamy: 56:49, 
vítěz Vel. Mez.)
Dohnal – Marek 3:6, 7:6, 6:1
Bradáč – Karásek 6:3, 4:6, 6:7
Michlíček – Geisselreiter 6:7, 6:7
Bradáč, Dohnal – Marek, Karásek 
6:4, 6:2
TJ Nové Město n. M. C – TK 
Bystřice n. P. B 2:2 (vítěz Nové 
Město n. M.)
TJ Sokol Radostín n. O. – Jiskra 
Vír 2:2 (vítěz Radostín n. O.)
TC Matador Velká Bíteš A – TK 
Nové Sady A odloženo

Tabulka:
1. Spartak Velké Meziříčí A 2 2 0 6:2 4
2. TK Bystřice n. P. B 2 1 1 5:3 2
3. TK Nové Sady A 1 1 0 3:1 2
4-5. Velká Bíteš, Vlkov A 2 1 1 4:4 2
4-5. TJ Nové Město n. M. C 2 1 1 4:4 2
6. TJ Sokol Radostín n. O. 2 1 1 3:5 2
7. TC Matador Velká Bíteš A 1 0 1 1:3 0
8. Jiskra Vír 2 0 2 2:6 0

-doh-

Pořadatelé: Dvořák-Trucks, s. r. o., Pavel Uchytil
Místo akce: Šeborov (8 km od Velkého Meziříčí)
Možnost příjezdu: 24. 6. 2011 v odpoledních hodinách
Prezence: sobota 25. 6. 2011 od 8 do 11 hodin
Spanilá jízda: sobota – odjezd 11.30 hodin (Šeborov-Uhřínov-Otín-Měřín-
Stránecká Zhoř-Velké Meziříčí-Březejc-Ořechov-Křižanov-Martinice-Velké 
Meziříčí-Uhřínov-Šeborov).
Hlavní soutěž o nejhezčí kamion. Vedlejší soutěže: jízda zručnosti, silové 
soutěže, tahání kamionu na laně, koulení pneumatiky, soutěž v páce, ukázka 
odborné manipulace s lesáckou rukou.
Bohatý doprovodný program, občerstvení po celý víkend zajištěno, 
místo pro stanování ve vlastních stanech vyhrazeno, v pátek večer 
pálení táboráku, v sobotu večer živá hudba se skupinou Start 02, 
možnost rybaření (po domluvě při prezenci) celý víkend na místním 
rybníku, ukázky letů ultralehkých letadel, vyprošťovací techniky atd.
Poplatek za nákladní automobil je 250 Kč.
Případné bližší informace získáte na tel. číslech:
Chalupa Roman: 739 062 922, Dvořák Daniel: 604 897 679, Uchytil Pavel: 
777 972 919.

TJ Sokol Hodov pořádá dne 25. 6. 2011 oslavu

Nejstarší družstvo mužů Mostišť C s průměrným věkem 64 let. 
Foto: archiv SDH

Program oslav bude následující:
13.00 zahájení
13.30 Sokol Hodov – bývalí hráči Hodova – přátelské utkání
15.30–16.15 ocenění zakládajících členů fotbalového oddílu
16.30–18.15 FC Velké Meziříčí A – Výběr regionu – přátelské
 utkání
od 19.00 taneční zábava v místním KD – hraje skupina
 N&S band.
Za mužstvo Výběru regionu přislíbili účast například Pavel Mezlík 
(Dynamo České Budějovice), Radek Mezlík (FC Slovácko), Theodor 
Gebre Selassie (FC Slovan Liberec), David Komínek (HFK Třebíč) 
a další hráči z Rudíkova, Velké Bíteše, Křižanova, Měřína a Budišova.

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu.
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FOTBAL B

FOTBAL A HASIČSKÝ SPORT

PLÁŽOVÁ HÁZENÁ

ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Sportovci Handicap Sport Clubu 
Velké Meziříčí vybojovali účast 
v 1. a 2. lize v závěsném kuželníku 
v roce 2012.
Handicapovaní sportovci z vel-
komeziříčského klubu bojovali 
v Teplicích 4. a 5. června o body ve 
2. a 3. lize v závěsném kuželníku 
Ligy Martiny Beyerové v druž-
stvech i jednotlivcích o titul mistra 
České republiky. Z Handicap Sport 
Clubu se zúčastnila dvě čtyřčlenná 
družstva. V 2. lize pod názvem Au-
tocolor VM nastoupili B. Dvořák, 
P. Gottlieb, J. Coufal a M. Charváto-

17. 6. Kozénka band
25. 6. Fourcrossové závody (bike park)
17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest – open air festival
23. 7. Bike skok – bike závody v slopestylu (bike park)
5.-7. 8. Moto pokec na Fajťáku
5. 8. Arboc, Fortix – taneční zábava
6. 8. Bad Victim, Mawataki
26. 8. Šikmá plocha – taneční zábava

VII. ročník plážové házené
Deus Cup Pardubice

První červnový víkend se sjelo 
do města perníku dvanáct druž-
stev z Čech a Moravy na tradiční 
zakončení sezony – turnaj v plá-
žové házené. Aktivní zástupci 
házenkářských oddílů Otrokovic, 
Kunovic, Velkého Meziříčí, Prahy 
a Pardubic, rodiče hráček, trené-
ři, bývalé a současné hráčky ve 
čtyřech kategoriích: starší žačky, 
dorostenky a dospělí měřili svoje 
herní schopnosti v hlubokém písku, 
kde se síla nedá příliš uplatnit, jeli-
kož jde o ryze bezkontaktní sport.
Krásné slunné počasí opět přálo 
všem aktérům, a tak již v pátečním 
podvečeru začaly souboje, hrané na 
pískových hřištích základní školy 
v městské části Polabiny III. Po tři 
hrací dny se účastníci bavili nejen 
hrou, ale vychutnávali si i příjemné 
prostředí a zejména pohodu, což 
bylo cílem celého klání.
Pořadatelé zúčastněná družstva 
rozdělili do dvou skupin po šesti 
týmech, přičemž první tři celky 
si zajistily postup do f inálové 
skupiny.
Ve skupině A se to podařilo Um-
palumpům – mladší dorostenky 
Pardubic, HC zbytkům – starší 
dorostenky Pardubic a Larisám 
– starší žačky Velkého Meziříčí. 
Ze skupiny B pak Kunovickému 
pozdnímu sběru – bývalé hráčky 

Kunovic, Na pohodu – hráčky 
Otrokovic, Lamám – mladší do-
rostenky Velkého Meziříčí.
Na družstva, která se nevešla do 
f inálové skupiny, zbyla utkání 
o sedmé až dvanácté místo. Nako-
nec na dvanáctém místě skončily 
Hooligans – starší žačky Háje Pra-
ha, na jedenáctém Tataři – rodiče 
a trenéři Pardubic, desáté Něžný 
kněžny – mladší dorostenky Háje 
Praha, na devátém místě Škubán-
ci – starší žačky Pardubic a na 
osmém HC zbytky zbytků – ženy 
Pardubic. Nejlépe se 
v této skupině dařilo 
Vaškovým květinkám 
– bývalé hráčky Pardu-
bic, které skončily na 
sedmém místě.
Ve f inálové skupině 
předváděl nejvyrovna-
nější výkony Kunovic-
ký pozdní sběr a Na 
pohodu, a po zásluze se 
utkali ve velkém fi nále. 
Nakonec šťastnější ze 
souboje odešli hráčky 
a hráči z Kunovic. Po 
vítězství v obou částech 
tak získali cenné vítěz-
ství a jako přídavek si 
odvážejí domů krásný 
putovní pohár.
Pro velkomeziříčské 
barvy bylo velikým 
úspěchem postup obou 

našich týmů do souboje o třetí tur-
najovou příčku. V tom bylo úspěš-
nější družstvo mladších dorostenek 
– Lamy, které nakonec udolalo až 
v dramatické rozstřelu starší žáky-
ně – Larisy. Pátou příčku obsadily 
pardubické HC zbytky a na šestém 
místě skončili v celkovém pořadí 
Umpalumpové.
Všech dvanáct družstev odjíždělo 
z tohoto klání spokojeno a všichni si 
už rezervovali účast na příštím roč-
níku. A právě spokojenost a velká 
pohoda byly cílem turnaje, a to se 
pořadatelům na 100 % povedlo.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 

Velkomeziříčské hasičky 
pojedou na mistrovství 

České republiky
Dne 12. června 2011 proběhlo 
v Petrovicích u Třebíče krajské kolo 
dorosteneckých družstev hasičů. Na 
tuto soutěž se kvalifi kovali vítězové 
okresních kol. V kategorii doroste-
nek reprezentovalo okres Žďár nad 
Sázavou družstvo z Velkého Mezi-
říčí. Jako první změřila děvčata své 
síly s ostatními v disciplíně štafeta 
4x 100 metrů. Při chmurném počasí 
se holkám první pokus nevydařil dle 
jejich představ a v průběžném pořa-
dí se zařadily na poslední 5. místo. 
S tímto výsledkem se nemohly 
spokojit a proto se v druhém pokusu 
zaměřily na odstranění chybiček 
v technickém provedení. Záměr se 
podařilo naplnit a v druhém rozběhu 
děvčata doběhla s časem 73,26 s. 
Tento čas je posunul těsně na 2. mís-
to v této disciplíně za dorostenky 
z Heraltic, které skončily s časem 
73,17. Další úkol, který musel splnit 
každý soutěžící, byl písemný test 
z okruhu požární ochrany, který 
děvčata zvládla bezchybně. Po po-
lední přestávce se soutěž přesunula 
na disciplínu 100 m s překážkami. 
Tento úkol plnilo postupně sedm 
členů z každého družstva a do 
celkového hodnocení se započí-
tával součet pěti nejlepších časů. 

Z Velkého Meziříčí se nejlépe dařilo 
Monice Konečné, která s časem 
19,55 obsadila celkové první místo 
a stala se přebornicí kraje Vysočina 
v této disciplíně. Součet nejlepších 
pěti časů znamenal další 2. místo 
pro Velké Meziříčí. Následovala 
poslední disciplína celého dne, 
a to požární útok. Po vyrovnaném 
průběhu celé soutěže bylo jasné, 
že se o celkovém umístění bude 
rozhodovat právě v této disciplíně. 
Naše děvčata dokázala, že požární 
útok je jejich silná stránka. S časem 
28,40 s, který byl nejlepší ze všech 
pokusů, obsadila první místo v této 
disciplíně, což jim zajistilo i celkové 
vítězství. Jako vítězové krajského 
kola budou ve dnech 5. a 6. července 
2011 reprezentovat kraj Vysočina 
na Mistrovství České republiky, 
které se bude konat v Ostravě – 
Vítkovicích.
O den dříve, 11. 6. proběhlo rovněž 
v Petrovicích krajské kolo mladých 
hasičů, kde okres Žďár nad Sázavou 
zastupovalo rovněž družstvo z Vel-
kého Meziříčí. Od samého začátku 
se našim reprezentantům lepila 
smůla na paty a nakonec v celko-
vém hodnocení obsadili 6. místo.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
dorostenkám za výbornou repre-
zentaci a popřát hodně úspěchů na 
mistrovství republiky.             -kra-

vá a v lize 3. pod názvem 1. Žďárská 
bojovali J. Polívka, S. Merunka, 
F. Malec a M. Bartůněk. Po prvním 
odehraném dnu obě dvě družstva 
figurovala na předních místech. 
Druhý hrací den předvedli hráči 
3. ligy skvělý výkon a odpoledne se 
mohli radovat z 1. místa a postupu 
do 2. ligy pro rok 2012.
Hráči v druhé lize byli průběžně 
na druhém místě. V dohrávce 
druhého kola se propadli na příčku 
třetí, ale podle pravidel i oni po-
stoupili a příští rok budou bojovat 
mezi elitou v první lize. Tento 

úspěšný víkend 
sportovců HSC 
Velké Meziříčí 
skvělým výko-
nem ošperko-
val Milan Bar-
tůněk, účastník 
3. ligy, který 
v jednotlivcích 
obsadil 2. mís-
t o  n a  MČR 
v kategorii vo-
zíčkáři.
Tato sportovní 
akce Handicap 
Spor t Clubu, 
byla finančně 
zajištěna z do-
tace kraje Vy-
sočina.
Mediálním 
partnerem 
H S C  Ve l k é 
Meziříčí je tý-
deník Velko-
meziříčsko.

-char-

Velkomeziříčské dorostenky SDH.                         Foto: archiv SDH VM

Veronika, Vávrová Michaela, Zá-
višková Iva – Rosová Terezie, Part-
lová Markéta, Zezulová Kristýna, 
Sedláčková Klára, Salašová Ivana, 
Babáčková Marcela, Škrdlová Re-
nata, Škrdlová Ivana, Závišková 
Kateřina, Koudelová Eliška, Ko-
pečková Kateřina.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 18. června: 9.00–17.00 
Přebory České obce sokolské 
starších žaček, účastníci: Sokol 
VM A, B, Sokol Písek, Sokol Po-
ruba, Sokol Kobylisy.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Text a foto: -záv-

Milan Bartůněk 2. místo MČR v závěsném kuželníku pro 
rok 2011.                   Foto: archiv HSC Velké Meziříčí

FC Čáslavice-Sádek – FC VM B 
0:2 (0:0)
Střelci: 53. Veselý, 82. O. Mucha. 
Rozhodčí: Kopřiva – Štastný, Kli-
ner. ČK: 82. Šimek (Čáslavice). 
Sestava hostí: Invald – Netolický, 
Halámek, Střecha, O. Mucha – 
Smejkal (50. Kozuň), Berka (87. 
Řeháček), Jedlička, Kafka – Veselý 
(83. Pospíšil), Vítek.
Jistě postupující domácí sice začali 
na svém hřišti aktivně, ale tento 
úvodní tlak jakoby „odpískala“ 
jejich bomba do tyče, kterou vypálil 
v 6. minutě sběhnuvší si obránce 
Bajgl. S každou další minutou to 
ale už byli hosté, kdo byl lepší 
a lepší. Individuálním průnikem 
se blýskl Vítek, zakončil ale vedle, 
nepřesností ve fi nální fázi skončila 
i další nadějná akce téhož hráče 
s Jedličkou a Veselým. V těchto 
fázích zápasu se dalo bez přehánění 
hovořit o souvislém náporu hostí. 
Čáslavice se dostaly k odpovědi až 
ve 27. minutě, kdy dobře hrající do-
mácí dorostenec Lampíř vyslal do 
brejku Kalaye, jeho ránu ale Invald 
výborně vyrazil. Hosté ještě do pře-
stávky předvedli další nebezpečné 
přečíslení „tři na jednoho“, které 
však „vykombinovali“ tak zdlou-
havě, až skončilo jako situace tři 
„na čtyři“ ranou, kterou nad branku 
čáslavického gólmana Dítěte vyslal 
zasahující domácí obránce. Největší 
šance hostí v první půli se tak zrodi-
la po hrubé chybě již jmenovaného 
strážce domácí svatyně, kterému po 
nejisté hře nohou mimo pokutové 
území „vyzobl“ míč Kafka, mířil 
však tísněn obráncem ze zhruba 
35 metrů mimo prázdnou branku 
Čáslavic.
Když hra po přestávce nabrala na 
obrátkách, existovalo na hřišti již 
pouze velkomeziříčské mužstvo. 
Životní zápas hrající Vítek prchl 
podél postranní čáry, pohrál si 
s nemotornými domácími stopery 
a předložil Veselému do „malého 
vápna“ poukázku na gól, kterou ne-
šlo nevyužít, ač se říká, že nejtěžší 
jsou góly střílené z brankové čáry 
do prázdné branky. Náš nejzkuše-
nější forvard ovšem v 53. minutě 
neselhal… 0:1. Po levé straně táhla 
Benfi ka ať už Vítkem či Kafkou 

další lavinovité protiútoky, o gólové 
úspěchy se však připravila sama 
nepřesnými a zbrklými fi nálními 
přihrávkami či zakončením. Střed 
hřiště ale naše rezerva naprosto 
ovládla. Vedle t radičně velmi 
dobrého Jedličky zde dominoval 
po zranění se rozehrávající Berka. 
Když nechal Berka po famózním 
obloučku přehozeném přes hla-
vy domácích špílmachrů Šimka 
a Urbana proběhnout oba tyto 
dotírající hráče společně někam 
do prostoru, zazněla kdesi v dáli 
samba… V jediné „takříkajíc“ šanci 
Čáslavic se ocitl střídající Barák, 
jeho ukvapená střela z křídelního 
prostoru ale byla pro v pohodě 
chytajícího Invalda snadným sous-
tem. Domácí bylo potřeba už jen 
dorazit. To si vzal na starost znovu 
Vítek, který situaci vyřešil ještě 
drzejším individuálním průnikem 
z levé strany a další z jeho „dortíků“ 
směrovaných „pod sebe“ s chutí 
spolkl v 82. minutě O. Mucha, 
který si na své tvrdé zakončení, jež 
málem trhalo sítě, nabíhal coby levý 
obránce prakticky z pozice pravého 
křídla… Závěr už náš celek zkušeně 
odbojoval a odbránil, čemuž vydat-
ně pomohl i čáslavický ofenzivní 
klenot Šimek, který po druhé žluté 
kartě za kritiku rozhodčího tradičně 
putoval v závěru zápasu pod sprchy. 
Své si odvedli bez výjimky všichni 
hráči velkomeziř íčského muž-
stva gólmanem Invaldem počínaje 
a jeho kolegou z mladšího dorostu 
Řeháčkem konče – ve vypjatém 
závěru nastoupil mladý rezervní 
brankář na hrot a bojoval zde (stejně 
jako další střídající mladík Pospí-
šil) s nasazením, jež by mu mohla 
závidět drtivá většina spoluhráčů 
z jeho „domovského“ celku.    -kre-

Fincentrum I. A třída mužů 
skupina B

 1. Čáslavice-Sádek 25 18 2 5 69:31 56
 2. Kouty 25 11 10 4 62:40 43
 3. Hartvíkovice 25 12 7 6 50:41 43
 4. V. Meziříčí B 25 11 8 6 42:24 41
 5. Třešť 25 11 6 8 47:40 39
 6. Rantířov 25 11 2 12 59:56 35
 7. Křoví 25 10 5 10 58:59 35
 8. Náměšť-Vícenice 25 10 4 11 48:48 34
 9. Stonařov 25 9 6 10 33:51 33
10. Bohdalov 25 9 5 11 47:47 32
11. Budišov-Nárameč 25 7 6 12 55:72 27
12. Rapotice 25 8 2 15 59:72 26
13. Bedřichov 25 6 8 11 45:66 26
14. Přibyslavice 25 4 5 16 34:61 17

MSD skupina D
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 5:0 (4:0)
Střelci: 25. a 85. Vavruša, 6. Zálešák, 
14. Jurčík, 45. Dujka. Hlavní rozhod-
čí: Podaný – Kolář, Miko. Počet di-
váků: 110. Sestava: Kruba – Z. Mu-
cha, Večeřa, Hort, Krejčí – Dufek, 
Bouček, Němec, Netrda – Pokorný 
(5. Beran, 58. Ďurica), Jaroš.
Pro hosty nezačalo utkání šťastně, 
když se při vzdušném souboji ve 
středu pole srazili hlavami Zálešák 
a Pokorný. Pro hostujícího kapitána 
dopadl soubor hůře a musel odstou-
pit. Na domácím Zálešákovi souboj 
stopy nezanechal, když v 6. minutě 
poslal hlavičkou domácí do vedení. 
Ve 14. minutě zvýšil opět hlavou Jur-
čík. Ve 24. minutě defi nitivně Vik-
torku uklidnil Vavruša, když využil 
vysunutí od Dujky. Těsně před od-
chodem do kabin pak zvýšil Dujka.
Ve druhé půli již utkání postrádalo 
náboj. Domácí pod dojmem vyso-
kého vedení polevili a soupeř tak 
hru opticky vyrovnal. Přesto měly 
více brankových šancí Otrokovice. 
Prosadily se však až pět minut před 
závěrečným hvizdem, když byl na 
konci pohledné kombinační akce 
Vavruša.        Zdroj: www.fcvm.cz
Milan Volf spokojený nebyl: „Utká-
ní pro nás nezačalo šťastně. Hned 
v první minutě musel odstoupit 

kapitán František Pokorný pro 
tržnou ránu na hlavě z hlavičko-
vého souboje. Nastoupil v útoku 
s Jirkou Jarošem, abychom se 
prosadili proti vysokým obráncům 
domácích. Poprvé od začátku 
dostal příležitost ve středu zálohy 
mladý Michal Bouček a nevedl si 
špatně. Výsledek je pro nás krutý. 
Domácí za první poločas vystřelili 
čtyřikrát na naši branku a byly 
z toho góly, ovšem my jsme se ze 
tří brankových situací snažili pro-
kombinovat až do branky. Druhý 
poločas nabídl také pohledný fotbal 
již jen s jedním gólem, bohužel opět 
v naší síti. Tak vysoko prohrát jsme 
si nezasloužili.“
 1. Vikt. Otrokovice 29 16 4 9 54:35 52
 2. Rosice 29 15 5 9 60:35 50
 3. RSM Hodonín 29 14 7 8 55:36 49
 4. Pelhřimov 29 14 7 8 56:44 49
 5. Vyškov 29 13 8 8 43:27 47
 6. Třebíč 29 11 14 4 43:28 47
 7. Žďár n. Sáz. 29 12 7 10 58:47 43
 8. DOSTA Bystrc 29 10 9 10 37:47 39
 9. Velké Meziříčí 29 10 9 10 38:50 39
10. Vrchovina 29 10 8 11 26:28 38
11. Tasovice 29 10 7 12 44:49 37
12. Sparta Brno 29 8 10 11 33:44 34
13. Napajedla 29 6 11 12 42:50 29
14. Blansko 29 7 6 16 31:58 27
15. Konice 29 5 11 13 32:46 26
16. Uherský Brod 29 6 7 16 25:53 25

POZOR ZMĚNA!
A tým mužů neodehraje následující 
utkání s týmem Pelhřimova v neděli 
19. června v 10.15, ale už v sobotu 
18. června v 16.30.


