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Uzavírka silnice
Silnice č. II/602 v úseku z Jab-
loňova do Rudy bude v termí-
nu od 3. do 7. srpna uzavřena. 
Důvodem je frézování vozovky 
s následnou pokládkou nového 
povrchu. Objízdná trasa bude 
v obou směrech vedena přes 
Křeptov, Lhotku, Tasov, Dolní 
Heřmanice a Velké Meziříčí.

-mars- 

Dnes
Rozhovor 

se starostkou 
Křižanova 

Marií 
Smejkalovou

Čtěte na straně 3

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebite-
lů) ve středu 27. 7. od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Městská 
knihovna 
oznamuje

každoroční omezení provoz-
ní doby v červenci a srp-
nu do 16.30 hodin a mimo-
řádné uzavření od 1. 8. do 
12. 8. 2011 kvůli výměně 
oken a dveří. Omlouváme se 
a děkujeme za pochopení. 

-iv-

Setkání s rybáři 
v knihovně

V pondělí 1. 8. od 18.30 ho-
din proběhnou autorská čtení 
v městské knihovně:
* Jan Opatřil ze Žďáru nad 

Sázavou přiblíží dětem mezi 
stromy v 18.30 Dobrodruž-
ství kapříka Metlíka.

* Bohumír Machát z Velké-
ho Meziříčí připomene do-
spělým u ohně ve 20 hodin 
Jak se krotí sumec.

Více na straně 7

Tanec života 
v knihách 

Jakuba Demla 
Až do 18. září můžete navští-
vit v místním muzeu výstavu 
připravenou k 50. výročí úmrtí 
básníka.

– rododendrony, azalky
– zakrslé jehličnany,
 převislé dřeviny
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty
Otevřeno
po–pá 9–17 hodin
so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

Vyjádřete svůj názor 
na hřbitov na Moráni

Projekt eCitizen II (elektronický občan) se rozjede na webových strán-
kách města Velké Meziříčí v srpnu. Půjde o novinku původem ze Skan-
dinávie, díky níž se budou moci lidé prostřednictvím internetu vyjádřit 
k problémům ve městě. Prvním tématem bude hřbitov na Moráni.

Princip služby je založen na konceptu systému Valma fi nského města 
Tampere, který umožňuje jeho občanům sledovat a vyjadřovat se k roz-
hodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Skrze platformu 
»Váš názor« dostupnou na www.mestovm.cz vypíše město vybrané 
téma, dodá k němu veškeré potřebné a dostupné informace, materiály 
a dokumentaci. Občané si budou moci vše nastudovat a poté vyjádřit 
svůj názor na daný problém.

„Ze všech témat, která tady ve městě máme, a jsou jich desítky, jsme 
vybrali jedno, ke kterému máme co nejvíc informací. Je jím konečná po-
doba hřbitova na Moráni,“ říká k tomu starosta Radovan Necid. Další, 
jako třeba výstavba krytého bazénu apod., lze s občany komunikovat až 
po zajištění potřebných informací a dat.

Názory občanů na konečnou podobu hřbitova na Moráni se podle 
starosty různí. „Někdo říká – zachovat jej tak, jak je. Jiný říká – ne, 
udělejte z toho lesopark. Další říká – ne, musí to zůstat jako hřbitov s tím, 
že všechno, co je zbourané, se někde uskladní…,“ popisuje Necid s tím, 
že v silách rozpočtu města není všechny svalené náhrobky postavit. Na 
hřbitově je jedenadvacet významných náhrobků, které by se zachovat 
měly. Dalším problémem jsou litinové kříže, které byly ministerstvem 
kultury vyhlášeny za památku, a je tedy nutno je udržovat. Otázek je 
v této věci víc. „V průběhu července hodláme všechna data přichystat, 
začátkem srpna je zveřejnit a dát lidem možnost, aby se vyjádřili,“ do-
dává starosta s tím, že názor občanů bude pro rozhodování zastupitelů 
pomocným vodítkem, konečné slovo však bude na nich.

Projekt eCitizen II – Váš názor hradí Evropská unie a jeho partnery jsou 
vedoucí Finský Baltický Institut, dalšími pak Tampere (Finsko), Odense 
(Dánsko), Tartu (Estonsko), Flevoland (Nizozemí), Region Jihozápad 
(UK), Bologna (Itálie), Patras (Řecko), Miskolc (Maďarsko), Vysočina 
(ČR), Svaz baskických obcí EUDEL (Španělsko). V kraji Vysočina se 
vedle Velkého Meziříčí zapojily ještě Humpolec, Náměšť nad Oslavou, 
Nové Město na Moravě, Okříšky, Telč, Třebíč. Další obce se mohou přidat 
kdykoli v průběhu.

Své téma již vypsaly třeba Okříšky či Nové Město na Moravě, které 
hodlá s občany diskutovat aktuální problematiku výherních hracích 
automatů a jiných technických herních zařízení.        Martina Strnadová

Velkomeziříčští do konce letoš-
ního roku hodlají opravit chodníky 
a komunikace ve městě za tři a půl 
milionu korun. Je připraven plán 
oprav, v němž jsou jednotlivé úseky 

oznámkovány od jedné do pěti jako 
ve škole – jednička označuje ty 
ve výborném stavu, pětka pak ty 
nedostatečné.

(Pokračování na straně 2.)

Opraví chodníky a komunikace 
za 3,5 milionu korun

PRONÁJEM
KOMERČNÍ PROSTORY

V rámci rekonstrukce objektu Horácko
na náměstí ve Velkém Meziříčí

nabízíme volné obchodní plochy v přízemí
v budoucí obchodní pasáži 280 m2

(služby, obchody, kavárna, restaurace)

Možnost pronájmu komerčních prostor a bytových jednotek 
dle vašich požadavků ve vyšších patrech. Dostupnost bude 
zajištěna nově instalovaným výtahem. Předpoklad realizace 

konec roku 2011 – jaro 2012. 

Tel.: 777 574 046, 777 067 073

Nasát atmosféru běžného života panstva i služeb-
nictva před několika staletími a setkat se s některými 
slavnými osobnostmi českých dějin mohli všichni ti, 
kteří se o uplynulém víkendu 23.–24. 7. vypravili na ně-
kterou z celkem šestadvaceti kostýmovaných prohlídek 
velkomeziříčského zámku. Zájem byl velký – možnosti 
využilo pět set čtrnáct návštěvníků. Samotný název 
akce Tajemství velkého pergamenu sliboval napětí, ale 
nechyběla ani legrace, trocha toho poučení a hlavně 
nečekané rozuzlení.

Divadelní příběh složený z jednotlivých scének 
nebyl nikterak navázán na historii zdejšího panství. 

Meziříčským zámkem procházeli
Tomáš Štítný i Albrecht z Valdštejna

Provedl návštěvníky napříč staletími a na jednom místě 
je seznámil s osobnostmi, které by se ve skutečnosti ni-
kdy potkat nemohly. Zájemci nahlédli až do 14. století, 
kde na ně čekal literát Tomáš Štítný ze Štítného, jenž 
je protáhl celým dějem. Dal jim možnost poznat jed-
noho z nejvyšších velitelů císařsko-ligistických vojsk 
Albrechta z Valdštejna, který prožíval nelehké chvíle 
v těžkém období třicetileté války. Ale v komnatách 
zámku účastníci prohlídky narazili i na obyčejný lid, 
třeba písaře, hašteřivé služebné či vzdorovité hudeb-
níky. Výjimečné zážitky všem připravila pořádající 
agentura Modua.               (Pokračování na straně 5.)

Návštěvníky provázela velkomeziříčským zámkem postava Tomáše Štítného.     Foto: Martina Strnadová

Padesát let již uplynulo od úmrtí 
českého kněze, básníka a spisovatele 
Jakuba Demla z Tasova. Připomín-
kou tohoto výročí je výstava Tanec 
života v knihách Jakuba Demla, již 
připravilo velkomeziříčské muze-
um ve svých prostorách. V pátek 
22. července byla zahájena vernisáží 
a zájemci o výjimečné dílo slavného 
rodáka našeho regionu ji mohou 
navštívit až do 18. září 2011.

Autorem výstavy je Libor Kuče-
ra. „Požádala jsem ho o to, protože 
jsem chtěla, aby výstava byla pojata 
z trochu jiného úhlu pohledu, než 
jsme my, muzejníci, zvyklí,“ uvedla 
výstavu ředitelka muzea Irena 
Tronečková. Kučera pak přednesl 
z Demlova díla několik krátkých 
ukázek, mimo jiné i z Listů Jakuba 
Demla Otokaru Březinovi.

Základem expozice je díl knižní 
pozůstalosti Vladimíra Evermoda 
Balcárka, který v minulosti získalo 
zdejší muzeum do své sbírky. „To, 
co ve výstavní místnosti vidíme, 
je plod jedné celoživotní práce. 
V knihách, které nás obklopují, 
jsou uloženy nejen kapitoly Dem-
lova rozsáhlého díla, ale jsou tam 
obsaženy také jeho půjčky, dluhy 
a soudní pře,“ přiblížil expozici 
Pavel Sytař z Filozofi cké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, kte-
rý se Demlovým dílem zabývá. 

(Pokračování na straně 5.)

Nahlédněte do Demlova díla i života

Výstava ukazuje některé knihy Jakuba Demla v prvních vydáních – na-
příklad Slovo k Otčenáši Františka Bílka z roku 1904. 

Foto: Martina Strnadová

Nebezpečná zatáčka na Čermákově ulici bude osazena svodidly. 
Foto: Martina Strnadová



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 28 27. července 2011 strana 2

Dne 25. 5. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 133/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Tento zákon nově upravil lhůty pro výměnu starších řidičských průkazů.
Podle nové právní úpravy platí, že řidičské průkazy vydané

a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2010,

b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2012,

c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.
V tabulce jsou uvedeny termíny jednotlivých výměn starších řidičských 

průkazů:
Řidičský průkaz vydáván od – do Povinná výměna do:

 1. 7. 1964 – 31. 12. 1986 31. 12. 2007
 1. 1. 1987 – 31. 12. 1991 31. 12. 2007
 1. 1. 1992 – 31. 12. 1993 31. 12. 2007
 1. 1. 1994 – 31. 12. 1996 31. 12. 2010
 1. 1. 1997 – 31. 12. 2000 31. 12. 2010
 1. 1. 2001 – 31. 12. 2002 31. 12. 2012
 1. 1. 2003 – 30. 4. 2004 31. 12. 2013

Včasnou výměnou řidičského průkazu předejdete dlouhému čekání 
na úřadech a budete mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené 
lhůtě. Pokud necháte výměnu na poslední chvíli, nemusí být váš řidičský 
průkaz vyměněn včas a nebudete mít platný doklad k řízení vozidla.

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. 
Řidičský průkaz lze vyměnit pouze na příslušném pracovišti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR 
(dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu).

Při výměně s sebou musíte mít:
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– jednu fotografi i o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
– řidičský průkaz, kterému končí platnost

Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je nejpozději do 20 dnů 
ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního 
poplatku 500 Kč).

Vzory všech stávajících platných řidičských průkazů a další potřebné 
informace lze najít na webových stránkách Městského úřadu Velké Me-
ziříčí (www.mestovm.cz), popř. na webových stránkách Ministerstva 
dopravy (www.mdcr.cz, www.vymentesiridicak.cz/).

Ing. Marek Švaříček,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Změna lhůty pro výměnu 
řidičských průkazů

Pohár
(kamenina, cín) – 

Německo, 2. polovi-
na 16. století

Pohár zdobený po-
stavou renesančního 
šlecht ice, nesoucí 
letopočet 1576. Jde 
o předmět z původ-
ního zámeckého mo-
biliáře zámku Velké 
Meziříčí.

Text a foto: -muz-

Varhany základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí prošly prohlíd-
kou. Odborníci posoudili stav všech jejich částí a vypracovali posudek. 
Na jeho základě se vedení města rozhodlo přestěhovat je na vhodnější 
místo, aby nezchátraly.

Hudebníci na nástroj naposled hráli ještě v budově bývalého luterán-
ského gymnázia na náměstí, kde v té době sídlila v pronájmu základní 
umělecká škola (ZUŠ). Ta se v roce 2001 přestěhovala na Poříčí do objektu 
bývalé integrované střední školy, a s ní i varhany. Od té doby jsou již celá 
léta uskladněny v bednách v někdejší jídelně integrované střední školy, 
neboť ZUŠ ani město nemají vhodný koncertní sál, kde by mohly sloužit 
svému účelu. Objekt je netemperovaný, zatéká do něj a varhany tak ne-
jsou na zrovna ideálním místě. „Neradi bychom se dočkali situace, kdy 
by někdo za pět let přišel a řekl: vy jste to zaspali, ten nástroj naprosto 
zchátral a teď má nulovou hodnotu,“ podotýká starosta města Radovan 
Necid. Z podnětu ředitele ZUŠ Martina Karáska tedy vedení města zadalo 
odborné fi rmě revizi nástroje i s vypracováním nezávislého posudku za 14 
tisíc korun. „Ten posudek nevyzněl úplně nejhůř a jeho doporučení bylo 
trojí,“ dodává starosta. Za prvé – ponechat varhany ve stávajícím stavu 
až do doby, než například dojde k výstavbě nového koncertního sálu. To 
však může trvat ještě hodně dlouho a dobrému stavu varhan to rozhodně 
nepřidá. Druhá varianta nabízela přemístit nástroj uskladněný v bednách 
do zejména klimaticky vhodnějších prostor. „Je na to potřeba nějakých 
deset krát deset metrů. My jsme pověřili pracovníky městského úřadu, 
aby tyto prostory hledali, neboť tato varianta zvítězila,“ uzavírá R. Necid. 
Třetí možnost v posudku zněla – pokusit se nabídnout varhany k prodeji. 
Tu však vedení města zcela zavrhlo.                          Martina Strnadová

Varhany prošly revizí Neustálé trápení s nepořádkem

EXPONÁT
MĚSÍCE

Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny, které jsou určené 
žákům základních a středních škol na Vysočině, dostávají ti, jež dosahují 
v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě 
rozvíjejí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i zájmové činnosti a ná-
vrhy na nominaci podávají školy, školská zařízení či organizace zabývající 
se výchovou a vzděláním, v pěti oborech – humanitním, uměleckém, 
přírodovědném, technickém a sportovním. Soutěž je rozdělena do dvou 
kategorií – v první jsou žáci pátých až devátých ročníků základních škol 
a nižšího stupně víceletých gymnázií a ve druhé kategorii pak studenti 
středních škol a vyšší stupeň víceletých gymnázií.

V závěru školního roku, 24. června 2011, zmíněná ocenění dostali na 
slavnostním vyhlášení ve Žďáru nad Sázavou i žáci a studenti z velko-
meziříčského regionu. Obzvlášť dobře si vedl David Kolář z Křižanova, 
student Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad 
Sázavou, který získal v technickém oboru – konstruktérství a energetika 
– jak cenu Talent Vysočiny, tak Cenu hejtmana. Nadaný mladík sestrojil 
Stirlingův motor a ekologickou parní elektrocentrálu. S posledně jme-
novaným projektem sklidil velký úspěch také v národní soutěži Enersol, 
kde získal první místo. S ní má sedmnáctiletý mladík svoje plány, neboť 
dokáže vyrábět ekologickou elektrickou energii třeba i pro celý dům. 
„Hodí se třeba pro chataře na Šumavě, kde nemají možnost připojení 
k síti, tak by si mohli vyrábět elektřinu sami,“ zmínil se v jednom z tele-
vizních vysílání David Kolář.

Druhou držitelkou ceny Talent Vysočiny je úspěšná lyžařka Veronika 
Čamková z Velkého Meziříčí, která letos ukončila školní docházku na 
Základní škole Oslavická ve Velkém Meziříčí. O úspěších této patnáctileté 
sportovně nadané dívky jsme informovali v letošním roce v osmnáctém 
čísle týdeníku Velkomeziříčsko. Připomínáme, že se jí například letos 
podařil mimořádný úspěch, kdy během jednoho víkendu vybojovala na 
mistrovství ČR v alpských disciplínách v žákovské kategorii tři zlaté 
medaile.

Dalšími oceněnými byli pak tři studenti velkomeziříčského gymná-
zia – Monika Robotková, Hana Pařízková a Martin Caha, všichni za 
výsledky v přírodovědném oboru.

Opraví chodníky a komunikace
za 3,5 milionu korun

(Pokračování ze strany 1.)
Vytipovány jsou i další úseky, 

které by se měly dočkat opravy 
v budoucnu, do roku 2015. Jejich 
pořadí není stanoveno. 

„Budeme se rozhodovat aktuál-
ně, protože se může stát, že chodník 
označený dvojkou bude po zimě 
ve stavu pět. Může se tam třeba 
propadnout kanál, cokoliv…,“ říká 
k plánu oprav místostarosta Josef 
Komínek.

Letos budou zrenovovány chod-
níky a komunikace v ulici Nad 
Kunšovcem v oblasti asi 30 metrů 
od hlavní silnice za 100 tisíc korun, 
konec ulice Gen. Jaroše nad židov-
ským hřbitovem za 150 tisíc korun, 
na Kolmé za 112,5 tisíce korun. 
V ulici Boční a Pod Kopcem budou 
asi na 100 metrech čtverečních mezi 
bytovkami zřízena parkovací místa 
i s odvodněním za 270 tisíc korun. 
Na Hornoměstské nad fi rmou Falco 
bude zrušen zelený pás a rozšířena 
vozovka za dalších 270 tisíc korun. 
V téže ulici mezi paneláky přibudou 
ještě nová parkovací místa opět za 
stejnou částku a oprava chodníčku 

ve stejném místě si vyžádá dal-
ších 20 tisíc korun. Rekonstrukce 
opěrné zdi na Družstevní bude 
stát téměř 190,8 tisíce korun. Nad 
Plovárnou bude chodník zrušen 
a místo něj rozšířena komunikace 
za 202,5 tisíce korun. Oprava Na 
Vyhlídce vyjde na 100 tisíc korun. 
Chybějící chodník na Bezručově 
ulici pod viaduktem a další nad 
panelákem budou pořízeny za 127,5 
tisíce korun. Ve stejné ulici před 
posledním panelákem bude opět 
na úkor chodníku rozšířena komu-
nikace za 135 tisíc korun. Návrh 
pro Čermákovu ulici počítá s po-
necháním pouze jednostranného 
chodníku a rozšířením parkovacích 
míst cca v úseku 100 metrů čtvereč-
ních, což bude stát 270 tisíc korun, 
a dalších 119,5 tisíce v téže ulici si 
vyžádá osazení svodidel. Pořízení 
parkovacích míst asi na 200 met-
rech čtverečních mezi bytovkami 
na Kolmé vyjde na 400 tisíc korun 
a konečně nahrazení panelové cesty 
na Bezděkově novým povrchem 
bude za 540 tisíc korun.

Martina Strnadová

Talenty Vysočiny jsou i David Kolář 
a Veronika Čamková

Veřejně přístupné prostranství 
u nově vzniklého nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Well-
mez je velmi zatíženo problémy 
s nejrůznějšími povalujícími se 
odpadky. Přestože tento stav trvá již 
od doby dávno před vznikem tohoto 
zařízení, odpovědnost za nepořádek 
najednou automaticky padá na 
uživatele nízkoprahového zařízení 
Wellmez. „Není spravedlivé, aby 
bylo s povalujícím se odpadem spo-
jováno naše zařízení, které pracuje 
s dětmi a mládeží. Naši uživatelé 
se navíc již několikrát zapojili do 
úklidu této veřejné plochy, i přesto, 
že nebyli původcem nepořádku,“ 
konstatuje vedoucí Wellmezu Bc. 
et Bc. Marek Sušinka, který navíc 
bude iniciovat společné setkání zá-
stupců všech okolních provozoven. 
Přizváni budou také zástupci města. 
„Od společného setkání si slibujeme 
nalezení konkrétního řešení dlouho-
letého problému,“ vysvětluje dále 
vedoucí Wellmezu. Nejde přitom 
pouze o nedopalky od cigaret. 
Nachází se zde značné množství 
nejrůznějších obalů od potravin, 
včetně kartonových krabic, účtenek 
z nedalekého nákupního centra a ce-
lému zákoutí v současné době domi-
nuje nově 
odstavený 
vrak osob-
n í h o  a u -
tomobilu.

Podle 
Marka Su-
šinky není 
smyslem 
Wellmezu 
kontrola 
či striktní 
dohled nad 
uživateli, 
kteří do za-
ř ízení do-
chází, ale 
výchovné 
působení 
na dospíva-
jící, které se 
pracovníci 
snaží vést 
k  zodpo -
vědnému 
chování 
a respek-
tovaní pra-
videl a po-
vinností.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež je služba určená dětem 
a dospívajícím, kteří se ocitli v ob-
tížné životní situaci nebo jsou jí 
ohroženi a kteří nevyhledávají 
standardní formy institucionalizo-
vané pomoci a péče. Jde o navázání 
a udržování kontaktu, poskyto-
vání informací, odbornou pomoc, 
podporu a vytváření podmínek 
pro sociální začlenění a pozitivní 
změnu ve způsobu jejich života. 
Neznamená to ovšem, že když 
zařízení pracuje s problematickou 
mládeží, musí se automaticky 
všechny problémy z okolí přisoudit 
právě Wellmezu.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Wellmez získalo v roce 
2011 fi nance z projektu kraje Vyso-
čina s názvem „Podpora vybraných 
sociálních služeb na území kraje 
Vysočina – individuální projekt“ 
v rámci operačního programu 
„Lidské zdroje a zaměstnanost“. 
Účelem tohoto projektu je zajistit 
poskytování sociálních služeb 
a jejich dostupnost osobám sociálně 
vyloučeným nebo ohroženým soci-
álním vyloučením na celém území 
kraje Vysočina.

Text a foto: Jiří Niesyt

S udílením diplomů je spojeno také fi nanční ohodnocení. Vítěz získává 
věcnou cenu Talent Vysočiny a krom toho ještě desetiměsíční stipendium 
– u žáků jde o tisíc korun, v kategorii studentů pak o dva tisíce. Ostatní 
nominovaní talentovaní žáci dostávají jednorázové stipendium. Vítězové 
Ceny hejtmana, kteří byli letos tři, obdrželi také fi nanční částku – pět 
tisíc korun dostávají žáci ZŠ a deset tisíc studenti SŠ.

Z celkového počtu 177 návrhů na ocenění Talent Vysočiny 2011 ohod-
notili zástupci kraje Vysočina celkem 82 žáků, z toho 9 formou deseti-
měsíčního stipendia a 73 jednorázového stipendia. Celkem byla žákům 
udělena stipendia ve výši 286 tisíc korun.                                Iva Horká

Veronika Čamková.
Foto: archiv VČ

David Kolář.
Foto: archiv DK

Město vloni hospodařilo s kladným 
výsledkem víc než 5,6 milionu korun

Závěrečný účet města Velké 
Meziříčí za rok 2010 schválili zastu-
pitelé na svém posledním jednání 
před prázdninami. Souhlasili tak 
bez výhrad s celoročním hospo-
dařením města. To přezkoumala 
i nezávislá auditorská společnost 
AV-Auditing, která nezjistila žádné 
nedostatky ani rizika, jež by v bu-
doucnu mohly hospodaření města 
negativně ovlivnit.

Zprávu o závěrečném účtu města 
projednal i finanční výbor, jenž 
také neměl žádné výhrady. Jeho 
předseda František Bradáč se navíc 
pochvalně vyjádřil k práci fi nanč-
ního odboru městského úřadu, 
zejména k jeho vedení účetnictví 
města.

Hospodaření města Velké Me-
ziříčí za rok 2010 vykázalo kladný 
výsledek ve výši 5 milionů 665 
tisíc korun.

Město dosáhlo příjmů ve výši 300 
milionů 505 tisíc korun, z čehož při-
padá největší podíl 53 % na přijaté 
dotace o celkové částce 161 milionů 
650 tisíc korun. S 41 % následují da-
ňové příjmy – 123 milionů 353 tisíc 
korun, pak nedaňové – 11 milionů 
923 tisíc korun (4 %) a konečně 
kapitálové příjmy – 3 miliony 579 
tisíc korun (1 %).

Co se týče výdajů, ty dosáhly 
částky 294 milionů 841 tisíc korun. 
Z toho 84 % tvoří výdaje běžné 
a 16 % kapitálové, které šly na in-
vestice města.   Martina Strnadová
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Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava 
připravuje zahájení prvního ročníku Univerzity třetího věku kraje Vyso-
čina s názvem Zdravý životní styl seniorů. Místem konání je Domov pro 
seniory Velké Meziříčí a projekt je určen pro seniory z příspěvkových 
organizací kraje Vysočina a širokou veřejnost.

V současné době probíhá tzv. nultý ročník Univerzity třetího věku. Jana 
Vejsadová odpřednášela témata Tajemství paměti a Tóny hudby zdoko-
nalují i léčí, ThMgr. Milan Klapetek přinesl téma Člověk a náboženství 
a dále ještě proběhne téma Společenská zábava a konverzace a Emoce 
a zkušenosti. Poslední přednáška nultého ročníku RNDr. Eleonory 
Čermákové se bude zabývat otázkou vlivu slunečního záření na zdraví 
člověka. Organizátoři tak provádí pilotní ověřování projektu vzdělávání 
seniorů a připravují se na zahájení výuky prvního ročníku, které se 
uskuteční symbolicky 1. září letošního roku.

„Součástí prvního ročníku budou přednášky s tématy: Proč nerozumí-
me sami sobě i svému okolí? Sebepoznání, Pohyb a cvičení v seniorském 
věku, Aktivní život seniorů, Stravování seniorů, Životospráva seniorů, 
Jak bojovat proti stárnutí mozku, Trénování paměti, Psychosomatická 
terapie, Refl exní terapie, Zdraví a nemoci, Předcházení nemocem, Duševní 
hygiena, Mezilidské vztahy, Asertivita, zdvořilost, upřímnost, slušnost 
a hulvátství – co je co, Jak úspěšně a srozumitelně přednést svoji myšlenku 
a názor,“ říká krajský radní pro sociální záležitosti Petr Krčál. Výuka 
bude probíhat ve třítýdenních cyklech, kdy se v jednom dni uskuteční 
první přednáška pro uživatele příspěvkových organizací kraje Vysočina 
a druhá pro veřejnost. V lektorském týmu budou školitelé z nultého roč-
níku a další osobnosti z řad lektorského týmu Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. Přihlášky najdete na webových stránkách kraje a Domova pro 
seniory Velké Meziříčí, tištěné jsou na Vysoké škole polytechnické Jihlava. 
Termín odevzdání přihlášek je do 15. 8. 2011.                              -pekr-

Vzdělávání seniorů na Vysočině

Po roce do Velkého Meziříčí opět 
zavítal houslista Jaroslav Svěcený. 
Tentokrát ho doprovázela cemba-
listka Jitka Navrátilová. V kostele 
svatého Mikuláše v neděli večer 
17. 7. 2011 zahráli skladby přede-
vším z období baroka, ale i další. Na 
programu byly sonáty od Händela, 
Bacha, Vivaldiho a dalších. Zazněla 
i díla od méně známých autorů jako 
například od italského skladatele 
A. Corelliho či českého umělce 
18. století Františka Bendy. Od něho 
Svěcený zahrál na mistrovské hous-
le druhý a třetí díl Sonáty A dur. 
Přidal též část svojí tvorby a závěr 
pak patřil slavné skladbě Ave Ma-
ria.             Text a foto: Iva Horká

Marie Smejkalová (58) stojí v čele 
křižanovské radnice od loňských 
podzimních komunálních voleb. 
Je vůbec první ženou ve funkci 
starostky tohoto městysu. Předtím 
se podílela na jeho vedení čtyři 
roky coby zastupitelka a poté další 
čtyři roky jako místostarostka. Její 
původní povolání je učitelka v ma-
teřské škole. Tomu se věnovala 37 
let – nejprve ve Velkém Meziříčí, 
později v Křižanově. Takže si na ni 
pamatují mnozí dnešní dospělí, které 
před lety učila umývat si před jídlem 
ruce, zavazovat tkaničky či recitovat 
básničky. Jak sama říká, tato práce 
ji obrovsky nabíjela a dosud ji těší 
zpětná vazba, kterou s většinou 
svých bývalých žáků zažívá. Neboť 
má ráda, když je práce za člověkem 
vidět. Což jistě platí i o její současné 
práci pro městys.

Zkušenosti z komunální poli-
tiky jste před těmi posledními 
volbami už měla, ale s jakými 
očekáváními jste do ní vstupovala 
úplně poprvé?

Když jsem šla do zastupitelstva 
poprvé, chtěla jsem, aby v něm byl 
nějaký zástupce mateřské školy, 
protože v té době jsem byla její 
ředitelkou. Chtěli jsme mít možnost 
ovlivnit jednání v tom, co školka 
potřebuje od obce.

A dařilo se vám to?
Musím říct, že ano, protože se 

nám třeba podařilo ve spolupráci 
s obcí a krajem rozšířit sociální za-
řízení v budově školy. Dotace na to 
šla z kraje a obec potom souhlasila 
s tím, že zbytek doplatí.

Teď ve dvojích komunálních 
volbách po sobě jste získala nejvíc 
preferenčních hlasů. Zvažovala 
jste funkci starostky?

Ano. Poprvé jsem dostala přes 
čtyři sta preferenčních hlasů, ale 
starostkou jsem být nechtěla. A po-
druhé jsem měla hlasů 426. A to už 
mi právě lidé říkali, že mi dali svoje 
hlasy a jestli je zklamu a starostku 
nevezmu, tak udělám tu největší 
hloupost.

Zvážila jsem tedy všechna pro 
a proti. Čtyři roky předtím jsem 
chodila na radnici jako místosta-
rostka třikrát týdně ráno od sedmi 
do půl desáté, pak jsem šla do škol-
ky odsloužit službu do čtyř hodin. 
A když jsem měla ve školce ranní, 
na radnici jsem chodila od jedné 
hodiny do čtyř odpoledne. Proto 
jsem uvažovala, zda mám ve svém 
věku tohle ještě jednou podstoupit. 
Bylo toho totiž hodně.

Přistoupila jsem tedy na variantu, 
že do toho půjdu a budu starostkou. 
Neboť jsem věděla, že budu mít za 
sebou na radnici dobrý tým lidí. 
Rozumím si s nimi a vím, že se na 
ně můžu spolehnout.

Takže jste funkci starostky 
vzala hlavně kvůli lidem, abyste 
nezklamala důvěru, kterou ve 
vás vložili?

Ano. A taky mě moc baví sociál-
ní sféra, zejména péče o staré lidi. 
Třeba jak jim chodíme z obce přát. 
Je to něco úplně jiného. Ti staří 

Bouchnout do stolu neumím. Problémy řeším jinak, 
říká starostka Křižanova Marie Smejkalová

lidé na vás doslova čekají. Vědí, že 
za nimi někdo přijde, chce je vy-
slechnout, pohovořit s nimi o jejich 
problémech, o jejich dětech…

Jistě byla důvodem i chuť 
dotáhnout do konce některé 
věci, rozpracované z minulého 
volebního období, že? Můžete je 
vyjmenovat?

Ano. To nejdůležitější je zasí-
ťování oblasti Na Zahrádkách pro 
dvacet rodinných domků. Chceme 
v tom pokračovat, máme připravený 
projekt ke schválení. Rádi bychom 
už na podzim začali s kanalizací 
a vodovodními přípojkami.

Kdy by měly být pozemky při-
praveny pro výstavbu?

Pokud na podzim s kanalizací 
začneme, tak na jaře můžeme 
pokračovat s plynem a elektřinou 
a poté by si lidé mohli stavební 
parcely odkupovat.

Cenu za metr čtvereční už máte 
danou?

Ne, ještě ne. Ale soukromé po-
zemky se tady prodávají tak za 350 
korun za metr čtvereční i víc, i za 
500 korun.

Jaké jsou finanční náklady 
zasíťování Na Zahrádkách pro 
městys?

To, co je zatím naplánováno, má 
stát 17–18 milionů korun. Budeme 
si brát úvěr, který budeme splácet 
z prodeje pozemků, popř. z běžného 
rozpočtu.

A co další připravované akce?
Už několik roků nás tíží, že se 

děti nedostávají do mateřské školy. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že využi-
jeme prostor v základní škole po 
šatnách pro vybudování jedné třídy 
mateřské školy se sociálním zaříze-

ním, šatnou i zvláštním vchodem. 
Chtěli bychom 1. září, nejpozději 
1. října otevřít novou třídu MŠ pro 
23 dětí. Ta potom bude mít celkem 
čtyři třídy.

A ještě chceme dotáhnout do kon-
ce odbahnění rybníka Kralomožný. 
Loni jsme chtěli žádat o dotaci, ale 
nebyl vypsán titul. Takže žádost 
jsme podali až letos, stejně jako 
na sběrný dvůr, který chceme 
vybudovat v bývalém komunálu 
za benzinovou pumpou. Již máme 
vypracovaný projekt a podanou 
žádost na ministerstvo životního 
prostředí.

Daří se vám plnit vaše před-
sevzetí, s nimiž jste na radnici 
vstupovala?

Myslím si, že za toho víc než 
půl roku se nám už ledacos daří. 
Vylepšili jsme hodně komunikaci 
s lidmi. Vyslechneme všechny, kteří 
na radnici přijdou se svými problé-
my. I když se někdy stane, že zpětná 
vazba je potom špatná a občas na to 
i doplatíme. Ale myslím si, že se to 
všechno časem vytříbí. Hlavně, že 
sem lidé nejdou s obavou, ale jdou 
se poradit, zeptat, domluvit…

Na zlepšení komunikace rad-
nice s občany kladli důraz noví 
starostové i ve Velkém Meziříčí, 
ve Velké Bíteši…

Ano, to bylo hlavní i pro lidovou 
stranu, za kterou jsem kandidovala. 
Bylo to i moje vlastní krédo.

A s jakými prioritami jste vstu-
povali do voleb jako strana?

V prvé řadě to byla ta komunika-
ce s občany. A pak taky jsme chtěli 
propojit spolupráci mezi jednotli-
vými organizacemi v městysu – to 
znamená mezi hasiči, Vodotrys-

kem, katolickou mládeží, sportovci. 
Musím říct, že se nám to daří. Mladí 
hasiči vytvořili skupinu, říkají si 
Soptíci, a velice dobře spolupracují 
jak s obcí, tak s ostatními. Stejně 
tak katolická mládež – vypomáhali 
nám při různých akcích, i sportovci 
nám vycházejí vstříc. Členové Vo-
dotrysku nás požádali o klubovnu. 
Pustili se do oprav prostoru pod 
jevištěm v sokolovně. Dostali od 
nás peníze pouze na materiál a pra-
cují na tom sami, svépomocí. Je to 
skupina mládeže zhruba od šesté 
třídy do jedenadvaceti let. Chtějí 
klubovnu připravit k osmdesátému 
výročí postavení sokolovny, které 
budeme slavit v září.

Co jste si od propojení spolků 
a organizací v městysu slibovali?

Aby spolupracovaly a nesoupe-
řily spolu.

Co Křižanovu chybí, co do bu-
doucna akutně potřebuje?

Hlavně tělocvičnu v základní 
škole. To je u nás velký problém. 
Chtěli bychom na ni sehnat dotace. 
Je nedostačující, nemá v pořádku 
šatny, je nutno obnovit sociální 
zařízení, chybí sprchy. Potřebuje-
me dotaci, neboť půjde o částku 
minimálně 8 až 9 milionů korun 
a na to nemáme.

Kř ižanov teď má ve svém 
vedení dvě ženy (starostku a mís-
tostarostku), navíc jste asi i první 
křižanovská starostka v historii. 
V čem vidíte výhody a nevýhody 
toho, že jste žena v této funkci?

Výhody vidím v tom, že vím 
o zdejších lidech, dokážu pochopit 
matky, staré a nemocné lidi, protože 
jako žena k nim mám mnohem blíž. 
Nevýhodou zase je, že v technických 
věcech musím hledat radu, kam a za 
kým jít, zda oslovit stavební komisi 
nebo stavební fi rmu…, aby poradily 
co a jak. A možná jako žena trochu 
déle rozhoduji, než něco vyřknu, víc 
o tom přemýšlím, než udělám závěr.

Umíte rázně bouchnout do 
stolu?

Neumím, řeším problémy úplně 
jinak.

Co je podle vás důležitá vlast-
nost pro funkci starostky?

Musí se umět rozhodnout. A ně-
kdy je asi dobré i to – bouchnout do 
stolu a říct: Ne.

A jak to tedy řešíte vy, když 
bouchnout do stolu neumíte?

Já řeším všechno tak, že si to 
nechám projít hlavou. Když si ne-
jsem jistá, proberu to s odborníky, 
zajedeme se podívat na místo a až 
pak to řeším. Ale rázně někoho od-
pálkovat, to opravdu nedokážu.

Jak relaxujete mimo práci na 
radnici?

Mám moc ráda zahrádku, kvě-
tiny, mám ráda tvořivou práci – ta 
estetika mě nabíjí. A to nejdůležitěj-
ší pro mě jsou vnoučata. Mám jich 
pět ve stáří 13, 10, 7, 3 a 1 rok. Taky 
dost chodím mezi mladé – jsou rádi, 
že se za nimi někdo přijde podívat 
a ocení jejich snahu. A nás zase těší, 
když je vidět, že se s nimi pracuje.

Text a foto: Martina Strnadová

V kostele zněly housle a cembalo
Otrávil

loveckého psa
Neznámý pachatel v době od 1. 

do 7. 7. 2011 na neoploceném po-
zemku u rodinného domu na ulici 
Ořechovská v Křižanově otrávil 
loveckého psa. Dle sdělení jeho 
majitele se pes pohyboval pouze 
v oploceném uzamčeném kotci, 
kde se žádné jedy ani nástrahy 
nenacházely. Z odborného veteri-
nárního vyšetření vyplynulo, že pes 
uhynul na otravu toxickou látkou. 
Majiteli vznikla škoda ve výši 
15.000 korun.                              -PČR-

OKÉNKO 
POLICIE  158

Dne 14. 7. 2011 v ranních hodi-
nách náhle zemřel ředitel územního 
odboru HZS Žďár nad Sázavou plk. 
ing. Josef Ryba ve věku 59 let. 
Zasvětil celý svůj život požární 
ochraně. Ve 14 letech se stal členem 
tehdejší ZO SPO Radostín nad 
Oslavou. Po ukončení základní 
školní docházky v Radostíně matu-
roval na Střední průmyslové škole 
ve Žďáře. Ve studiích pokračoval na 
Vysoké škole báňské 
v Ostravě, kde vystu-
doval nově otevřený 
obor Požární ochrana 
a bezpečnost průmys-
lu, zde promoval r. 
1976. Ve službách 
profesionálních hasi-
čů začal působit od 
15. 7. 1976 a zůstal 
jim věrný do poslední 
chvíle. Za dobu své 
činnosti prošel řadou 
funkcí – působil jako zástupce 
náčelníka pro represi, pracoval 
v odboru prevence HZS Žďár n. 
S., jako velitel stanice Žďár n. S. 
a od 1. 1. 2001 působil ve funkci 
ředitele územního odboru Žďár 
n. S. Plk. ing. Josef Ryba patřil 
mezi vysoce obětavé příslušníky 
HZS kraje Vysočina. Budování 
a rozvoji požární ochrany zasvětil 
35 let svého života. Nepůsobil však 
jen na poli profesionálních, ale také 
dobrovolných hasičů. Ve vyšších or-
gánech hasičstva vykonával funkci 
vzdělavatele okrsku Radostín n. O., 

dále vykonával funkci předsedy OV 
SPO ČSSR Žďár n. S. ve volebním 
období 1988–1991 a starosty OSH 
ČMS okresu Žďár n. S. v letech 
1991–1995. Od r. 1995 více jak pat-
náct let vykonával funkci náměstka 
starosty OSH ČMS Žďár n. S. Za 
svoji dlouholetou práci byl v r. 2010 
vyznamenán Medailí HZS ČR 
„Za věrnost I. stupně“. Oceněn byl 
i řadou dalších vyznamenání, např. 

medailí SH ČMS „Za 
mimořádné zásluhy“. 
Úm r t ím plk .  i ng. 
Josefa Ryby př išel 
HZS kraje Vysočina 
a OSH ČMS Žďár 
nad Sázavou nejen 
o vysoce erudova-
ného odborníka, ale 
především o skvělého 
člověka s velkým srd-
cem, mírnou povahou 
a laskavým humorem. 

Poslední rozloučení s plk. ing. Jose-
fem Rybou proběhlo ve středu 20. 7. 
ve farním kostele sv. Bartoloměje 
v Radostíně. Na místo posledního 
odpočinku do rodinného hrobu na 
místním hřbitově ho doprovodilo 
přes 400 uniformovaných profe-
sionálních a dobrovolných hasičů, 
také družební delegace slovenských 
hasičů z HZS a četní uniformovaní 
příslušníci Policie ČR. Smuteční 
projev a slova útěchy přednesl 
starosta Krajského sdružení hasičů 
Jan Slámečka. Čest jeho světlé pa-
mátce!             David Dvořáček, DiS.
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Českobratrská 
církev evangelická

31. 7.: 9 hodin – bohoslužby
7. 8.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách, 
které se konají v Husově domě 
(U Světlé 24). Více: www.velke-
mezirici.evangnet.cz

-PJ-

Toulky velkomeziříčským děkanstvím 
– razítková a vědomostní soutěž

Na vybraných deseti zajímavých místech tohoto děkanství jsou při-
pravena speciální razítka, která musíte otisknout do své soutěžní karty. 
K tomu ještě musíte odpovědět na příslušnou otázku do soutěžní karty. 
Pokud to splníte a odešlete do slosování, můžete vyhrát věcné ceny! 
V letošním roce jsou do třetího ročníku Toulek zapojena tato místa:

Radostín nad Oslavou – kostel, Velké Meziříčí – Tři kříže, Strá-
necká Zhoř – zámek, Bory – farní kostel, Lavičky – kostel, Oslavice 
– kaple, Křižanov – kaple u zámku, Kochánov – kaple, Velká Bíteš – 
kostel, Tasov – fara. Soutěž probíhá na území Děkanství Velké Meziříčí 
od 1. 7. 2011 do 5. 9. 2011. Pravidla soutěže a informace na internetových 
stránkách děkanství: www.dekanstvivm.horacko.com             -dvm-

Kde ti to zvoní?
Na základní škole jsme měli výbornou učitelku ruštiny. Při zkoušení, 

v okamžiku, kdy žák toho moc neuměl a snažil se nějak uměle prodlužovat 
svou odpověď jen pro to, aby si nesedl s nedostatečnou, mu říkala: „Víš 
miláčku, někde ti to zvoní, ale ne v tom našem kostele.“

A tak je to podobné s naší znalostí současného katolického učení. 
Jedná-li se o osoby nevěřící, tak ty většinou něco uslyší ve sdělovacích 
prostředcích nebo něco vědí ze školy. Každý něco ví, neboť tu a tam něco 
zaslechne, ale bohužel to není přesné a často velmi zkreslené. Když se 
zase podíváme na osoby pokřtěné, tak ty samozřejmě toho vědí podstatně 
více, ale velmi často neznají to, co církev učí v současné chvíli. Musíme 
si však být vědomi toho, že to učení se určitým způsobem vyvíjí.

První skupině bychom mohli doporučit probíhající kurzy Alfa slovy jedné 
britské herečky: „Alfa je místo bezpečí, které umožňuje prozkoumávat smysl 
života, prodebatovat, o čem v křesťanství ve skutečnosti běží. Je to kurz, kte-
rý velmi doporučuji každému, kdo se rád dobře nají a kdo si rád popovídá.“

A věřící bychom mohli povzbudit k četbě kompendia Katechismu ka-
tolické církve v tradiční formě nebo pod moderním názvem You Cat, kde 
se v otázkách a odpovědích můžeme dozvědět, kde a jak to „zvoní“.

Lukasz Szendzielorz
V pátek 24. 6. zhlédlo meziříčské 

obecenstvo všech generací retro-
komedii Jaroslava Žáka Študáci 
a kantoři, představení Dramatic-
kého studia DDM (za spolupráce 
Jupiter clubu a pod vedením Libuše 
Mílkové). Hra slavila úspěchy ne-
jen v době svého vzniku (zejména 
v režii E. F. Buriana a v proslulém 
Fričově fi lmu Škola základ života), 
ale slaví je i v dnešní době. Napsal 
ji skutečný znalec studentského 
života (sám středoškolský profesor) 
a jeho kritický přístup k jakékoliv 
demagogii a zároveň nadčasový 
humor oslovuje i dnešní generaci.

Mladí herci v Žákově komedii 
úspěšně prokazují své tvoř ivé 
schopnosti herecké i pěvecké (On-
dřej Brejška, Petr Jan, Kateřina 
Karmazínová, Tomáš Kotačka, 

Divadelní mládí

Kristýna Křížová, Tomáš Mrazík, 
Tereza Nováková, Radek Polášek, 
Iveta Polášková, Adéla Štindlová, 
Karolína Vaverková, Milan Žanda). 
Pokračují tak v tradici student-
ského divadla, kterou jsme, my 
starší, v Meziříčí zažili jako aktéři 
i diváci. (Tehdy byli inspirátory 
středoškolští profesoři St. Tvarůžek 
a M. Fiedler.)

Dnešní mladí interpreti nás 
přesvědčují, že nejsou pohlceni jen 
konzumními a počítačovými zájmy, 
ale pro sebe a pro nás objevují i jiné 
hodnoty. Dokázali to už v předchá-
zejících sezonách (např. ve hře Ze 
života hmyzu Karla Čapka nebo 
Exupéryho Malém princi).

Tak zlomte vaz v dalších insce-
nacích!

Jitka Kůpová

Jabloňov oslavil 650 let
K příležitosti 650 let od první písemné zmínky o obci Jabloňov a 110 let 

od založení hasičského sboru proběhly v sobotu 16. 7. 2011 oslavy. Této 
akce se zúčastnili jak místní lidé, tak i spousta rodáků, kteří přijeli ze 
všech koutů republiky. Shledání některých bývalých sousedů a starých 
přátel bylo vskutku dojemné.

Oslavy započaly v náboženském duchu – ranní mší svatou u kapličky, 
kde místní farář požehnal nový znak a prapor obce, na kterém je vyob-
razena jabloň s rudými jablky. Po jejím ukončení byla uctěna památka 
všech zesnulých občanů a padlých v 1. světová válce u památníku na 
návsi. Poté se průvod muzikantů, hasičů, hostů, rodáků a místních vydal 
na fotbalové hřiště, kde oslavy pokračovaly.

Nejdříve se úvodního slova ujal starosta Pavel Švec a společně s Jiřím 
Trojanem pokřtili knihu Jabloňov v běhu dějin. Poté následovalo předání 
čestných uznání hasičům za dlouhodobou činnost. K tanci i poslechu celé 
odpoledne hrála dechová kapela Doubravěnka. Součástí programu byly 
také ukázky hasičů s dobovou stříkačkou taženou koňmi a poháněnou 
lidskou silou. Svoje špičkové vybavení předvedla zásahová jednotka ha-
sičů Velké Meziříčí i jednotka z vojenského letiště Náměšť nad Oslavou. 
Program oslav nebyl pouze pro dospělé, ale také pro děti. K dispozici byla 
nafukovací skluzavka, trampolína, kolotoč a točená zmrzlina. Vše završilo 
zábavné vystoupení Matyldy a Klotyldy, tetin z Brna. Celý den byl ukon-
čen večerní zábavou skupiny The Effect, složené z místní mládeže.

Díky slunečnému počasí a dobré práci organizátorů byla atmosféra 
jedinečná a už teď se všichni těší na oslavu krásného výročí 660 let!  

Monika Bližňáková

Bítešské královničky v Březském
Královničky, starodávný obyčej na rozhraní jara a léta znovuobnove-

ný na Velkobítešsku – průvod dívek po vsi, obřadní tance se zpěvy, dar 
zelených ratolestí s příslibem dobré úrody. Položili jsme několik otázek 
muzejní etnografi cké pracovnici Silvě Smutné:

Jak tomu bylo s královničkami ve Velké Bíteši v minulosti?
V předešlém století bítešské dívky králenské tance a popěvky čas od 

času předváděly, avšak pouze jako připomenutí starodávného, již zanik-
lého, obyčeje ve formě folklorního pásma na pódiu. Bylo to např. v roce 
1958 pod vedením učitelky Libuše Kédové v rámci programu slavnosti 
městského výročí. Později byl založen národopisný soubor Bítešan. První 
pásmo, které vedoucí Jan Hladký s děvčaty nacvičoval, byly právě Krá-
lovničky. Pamětnice z řad tehdejších členek souboru rády vzpomínají, jak 
v druhé polovině šedesátých let Královničky předváděly na festivalu ve 
Strážnici, některé z nich působí v Bítešanu i v současnosti.

Jak tomu bylo v nové době?
V nové době se národopisný souboru Bítešan pokusil oživit obyčej ve 

formě kolední obchůzky po vsi. V této živé podobě se Královničky poprvé 
konaly v roce 2003 v nedaleké osadě Jestřabí. Obchůzková slavnost se 
ujala a pokračovala v následných letech. Místní obyvatelé byli vstřícní, 
malebné prostředí vsi jarní slavnost dokreslovalo. Obyčej se váže k sva-
todušním svátkům, je to pohyblivý termín odvozený od data Velikonoc. 
Ovšem nikoliv vždy vyšlo příznivé počasí. Z tohoto důvodu se jednou 
nebo dvakrát králenská obchůzka musela posunout na jinou dobu. Někdy 
jsme počasí neodhadli a krojačky zastihl déšť. Jestřabí je malá ves a nemá 
pro tolik lidí přístřeší, kde se před deštěm ukrýt.

Obava z deště byla důvodem pro změnu místa konání akce?
Případná nepřízeň počasí nás přivedla ke změně místa, ale zamýšleli 

jsme se i nad dalšími souvislostmi. Při přípravě novodobých Královniček 
jsme vycházeli z archivních záznamů a publikovaných poznatků z Velko-
bítešska a okolí. A kam jinam by znovuoživený obyčej mohl patřit, nežli 
do vsi, kde je přímo doložen. Když v roce 1909 sběratelka lidových písní 
Františka Kyselková (1865–1951) prováděla výzkum na Velkobítešsku, 
navštívila rovněž ves Březské, kde jí jedna z místních pamětnic zazpívala 
několik králenských obřadních písní.

Také v sousedním Vlkově sběratelka zjistila povědomí o Královnič-
kách. Písně, které tehdy zaznamenala, jsou základem obnoveného obřadu. 
Rozhodli jsme se oslovit vesnici Březské, odkud se dochoval větší počet 
písní. Je to obec, kde silniční provoz je minimální, má příhodnou rozlohu 
a velikost, je velmi pěkně upravená a sprchne-li, naskýtá se možnost 
úkrytu v kulturním domě.

Jak byly Královničky přijaty?
Velice mile. Samozřejmě bylo nejdříve zapotřebí představitele a oby-

vatele obce s tímto zaniklým obyčejem seznámit. Stručná prezentace 
zastupitelům i podrobnější přednáška zakončená besedou s obyvateli našly 
odezvu a připravily pro Královničky příznivé přijetí. Některá místní děv-
čata projevila zájem přidat se k družině králek. Potěšilo nás, že na žehnání 
květin a ratolestí, které královničky přinášejí do jednotlivých domácností 
ve vsi, konaném v pátek před svátkem sv. Ducha při večerní mši svaté ve 
farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, byl přítomen zástupce 
hasičského sboru obce Březské ve slavnostní uniformě, s praporem 
a rovněž několik tamních obyvatel. Nedělní svatodušní odpoledne mělo 
vskutku sváteční ráz: Zahájení u kaple, předvedení králenských obřadů, 
kolední obchůzka po vsi, pohostinnost snad v každém stavení a později 
odpoledne posezení u muziky s tancem. Houslovou muziku Bítešanu 
nahradila dechová kapela Viléma Kratochvíla. Pozvání přijal také vnuk 
uvedené sběratelky lidových písní prof. ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. 
s manželkou, sdělil nám „Jsem upřímně dojat…, skromné a přitom tak 
slavnostní. Odvážíme si z Březského velice pěkný zážitek.“

Kde bychom se mohli o tomto obyčeji dozvědět podrobnější in-
formace?

Pan Vladimír Makovský z meziříčské genealogické společnosti, který 
měl nedávno ve Velké Bíteši velice zajímavou přednášku „Jak hledat své 
předky“, oslovil naše krajské etnografi cké pracoviště, aby nabídlo před-
nášky z oblasti tradiční lidové kultury. V nabídce na rok 2012 Královničky 
rozhodně chybět nebudou.                                                               -sism-

Obchůzka královniček v Březském 2011.                    Foto: Silva Smutná

Přehled bohoslužeb od 27. do 31. 7. 2011
Středa 27. 7. památka sv. Gorazda a druhů
 7.00 mše sv. za P. Holečka, sestru, rodiče 
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. v Oslavici o. M. P.
Čtvrtek 28. 7.
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Teplých 
 a duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za Josefa a Annu Doležalovy a syna Pavla o. L. Sz.
18.00 mše sv. v Hrbově o. M. P.
Pátek 29. 7. památka sv. Marty
 8.00 mše sv. za rodiče Dvořákovy, Charvátovy, 
 Josefa Doležala, rodiče  a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Zdenu Příhodovou, za odpuštění 
 všech hříchů a svátost smíření  a pomazání 
 nemocných o a za dar zdraví o. M. P.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
Sobota 30. 7. sobotní památka Panny Marie
7.00 mše sv. za Bohuslava Příhodu, za odpuštění
 všech hříchů, svátost smíření a pomazání
 nemocných, za dar zdraví a všechny zemřelé o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Smejkalovy, Tribulovy 
 a za Roberta Vlčka o. L. Sz.
Neděle 31. 7. - 18. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za živé a zemřelé rodiny Kuřátkovu 
 a Novotných o. M. P.
 9.00 mše sv. za živé a zemřelé rodiny Bojanovských, 
 Přibylovu, Kuřátkovu a Doležalovu o. M. P.
10.30 mše sv. pro děti za Marii Dufkovou a dvoje rodiče o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování za 45 let společného života 
 a Boží ochranu pro celou rodinu o. L. Sz.
11.00 poutní mše sv. v Kúskách o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v  19.30 bude 4. příprava na manžel-
ství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Za týden v neděli 
po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. Ve všechny středy 
v červenci a srpnu odpoledne nebudou na faře úřední hodiny. Fotografi e 
z pouti do Mariazell jsou k zakoupení ve fotoateliéru u paní Bradáčové na 
Novosadech. Srdečně zveme všechny děti na další prázdninové pondělí, 
a to 25. července 2011 na faře ve Velkém Meziříčí. Bližší informace najdete 
na nástěnkách pod věží a na internetových stránkách děkanství.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 29. 7. památka sv. Marty
Horní Bory
17.30 adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Emilii Vaglovou a syna Luboše o. L. Sz.
Neděle 31. 7. - 18. neděle v mezidobí
Horní Bory
9.45 mše sv. za rodiče Prokopovy, Hladíkovy 
 a za Pavla Prokopa o. L. Sz.

-PLSz-

Příprava na svatodušní králenskou obchůzku při mši svaté ve farním 
chrámu v roce 2011.                                                      Foto: Bc. Ivo Kříž

Foto: Miroslav Novotný
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NA SKOK DO MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

„…Chčije a chčije…,“ vzpomněla jsem fi lmovou klasiku v první 
prázdninovou neděli, kdy vznikal tento článek. Tohle že je léto? Kde 
je slunce? Kam se podělo teplo? Neskuč, řekla jsem si nakonec. Vždyť 
jde o ideální počasí! Tedy pro čtenáře zachumlaného do deky v cimérce 
s přímotopem. Potom si tedy přihřeji (všimněte si laškovně zvoleného 
slovesa) polívčičku a zmíním, že městská knihovna se ani letos neuzavírá 
před svými návštěvníky z důvodu čerpání dovolené. Pouze jako každý 
rok zkracujeme provozní dobu všech půjčoven do 16.30 hodin.

Přesto bude od 1. do 12. srpna zavřeno. Velkorysostí zřizovatele do-
končíme dílo započaté loni a vyměníme veškerá okna a vstupní dveře. 
Není to jediná velká akce, ale pouze tato nás zcela paralyzuje. Možná 
si ani nevšimnete zateplování střechy a jen hluk a nemožnost vstoupit 
vedlejším vchodem vás upozorní ke konci srpna na rekonstrukci toa-
lety a zrod posluchárny v suterénu. Víme, že jde o několikátou výluku 
v poslední době. Snažíme se však zejména pro vás stále vylepšovat naše 
prostory. Doufáme tedy, že se setkáme s pochopením. Prostě musím 
připojit legendární hlášku: „Tuček! No? Vy pracujete jako…?“ „Jako 
ďas, pane profesore.“

Mořský? Tedy ten ďas. Co to je za potvůrku? To by nám vysvětlil 
nějaký rybář! Zeptat se můžeme v onen první den srpnový, kdy sice 
uzamkneme budovu, ale do široka otevřeme bránu do zahrady! Proč tedy 
jít do knihovny v pondělní podvečer 1. 8.? Protože se setkáte s Rybáři 
v zahradě! Jan Opatřil ze Žďáru nad Sázavou přiblíží dětem mezi stromy 
v 18.30 Dobrodružství kapříka Metlíka. Bohumír Machát z Velkého Me-
ziříčí připomene dospělým u ohně ve 20.00 Jak se krotí sumec. Co vás 
čeká? Určitě autorská čtení i pohodová povídání. Jistě děti velké hádání 
o malé ceny a dospělé dosud nepublikované texty. Možná prodej knih či 
autogramiády. Třeba obrázky ve větvích, herna v trávě, dobroty z ohniště. 
Doufáme, že zvolíte staré oblečení do přírody, přibalíte něco na opékání, 
deku, klidně i sedátko a nebude hustě pršet! To by ze setkání s Rybáři 
v zahradě sešlo! Ovšem to téměř nehrozí, protože „Bude hic, Cecilko, 
hic bude. Václavka řídící to ladí do sopránu.“

Ostatně i v běžné provozní době je pro vás otevřena naše přátelská 
zahradní náruč. Z celé škály příjemností vyjímám pouze novinky. Čerstvě 
posekanou trávu, nové desky kolem pískoviště. Také dokoupená lehátka 
a hry twister, diabolo a catch ball. Přijďte pobýt. A že k nám běžně ne-
chodíte? „Děti moje, to přece není vůbec žádnej problém…“

Poslední ryze prázdninová nabídka nemůže být uvedena jinými slovy, 
než těmito: „Vy ste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ To proto, že 
vás lákáme do našeho výstavního sálu, kde se můžete od 11. července 
do 1. září (s malou přestávkou od 1. do 12. srpna) do sytosti vynadívat 
na Fotografi e Martiny Munduchové, Pavly Švecové a dvě navíc od Petra 
Dvořáka. Jen tak mezi námi, již jsem viděla některé snímky a mohu jen 
doporučit.

Ať už k nám zaskočíte, nebo ne, přejeme vám, aby na fi lmy nezbylo moc 
času, protože ho prolenošíte s knížkou u vody!                Ivana Vaňková

Skončila škola, začaly prázdniny a letní dovolené. Kdo by se netěšil na 
dovádění ve slané, či sladké vodě, příjemné slunění, cyklistiku, turistiku 
a pohyb na slunci a čerstvém vzduchu? Léto v našich zeměpisných šířkách 
je spojeno s pojmem zářícího slunce, které příjemně a někdy i více než 
příjemně zahřívá a opaluje naše tělo. Jsou opravdu pryč doby, kdy vznešené 
dámy halily své tělo i tváře před horkými slunečními paprsky? Být opále-
ný znamenalo práci na poli pod zářícím sluncem a tuto práci vykonávali 
obvykle prostí, pracovití lidé – jemné a bledé tváře žen byly symbolem 
vznešenosti. V současné době je moderní mít bronzovou barvu pleti, byť 
od sluníčka z jižních krajin, nebo ze solárií, nebo z pohybu na slunci ve 
volné přírodě. Je však stále častějším jevem, že rodiny se vracejí z letních 
dovolených u moře neopálené. Proč? Není zbytečné se mazat drahými 
opalovacími krémy s fi ltry nepropouštějící ultrafi alové záření a nevyužít 
slunečního záření abychom se vrátili od moře opálení? Pozor, sluneční 
paprsky dopadající v současné době na naše tělo mají poněkud jiné složení, 
než sluneční paprsky ozařující naše předky. Zemská atmosféra dosahuje 
do výšky až mnoha stovek km od jejího povrchu (samozřejmě se zmenšu-
jící se hustotou molekul a posléze i atomů v závislosti na vzdálenosti od 
povrchu planety Země) a tvoří ochranný štít před zářením přicházejícím 
z kosmu i od Slunce. Záření dopadající na zemskou atmosféru má různé 
vlnové délky – krátkovlnné záření zahrnující i ultrafi alové světlo – dále 
záření okem viditelné (0,4–0,7) μm (mikrometrů), po kterém následuje 
oblast infračerveného světla, mikrovlnného záření a záření dlouhých 
vlnových délek, okem neviditelné. V zemské atmosféře se rozpíná od 
15 do 50 km tzv. ozonová vrstva, která obsahuje zvětšenou koncentraci 
molekul ozonu (O3). Nedělejme si iluzi o její tloušťce a koncentraci. Při 
povrchu Země, za normálního atmosférického tlaku, by byla tloušťka této 
ozonové vrstvy pouze 3 mm. A tato vrstva ozonu chrání lidstvo před 
nebezpečným UV zářením, přicházejícím od Slunce a z kosmického 
prostoru. Posloucháte-li v televizi předpověď o počasí, nezapomeňte 
zbystřit pozornost. Většinou zazní věta: Ozonová vrstva a nebo koncentrace 
ozonu v atmosféře je tolik a tolik % pod normálem. Ironií je, že ozon je 
rozkládán chemikálií, která byla velkým přínosem pro život ve dvacátém 
století. V r. 1930 ohlásil americký vědec ing. T. Midgeley objev netoxické, 
nehořlavé a chladící látky obecně nazývané freon. Brzy se staly freony 
důležitým zdrojem pro výrobu sprejů, rozpouštědel, stavebních pěnových 
izolačních hmot, ledniček, klimatizačních jednotek apod. Velký rozvoj 
stavebnictví, průmyslu a vybavování domácností nastal po 2. světové válce. 
Válkou zničené země se znovu stavěly na nohy. Freonů se začalo vyrábět 
stále více a více. Koncem 70. let minulého století ale přišla skupina vědců 
v rámci britského výzkumu atmosféry na alarmující zprávu o stále se 
zmenšující koncentraci ozonu v ozonové vrstvě a o průniku nebezpečného 
ultrafi alového záření na povrch Země. Vysoká stabilita freonů tvořených 
z atomů chloru, fl uoru a uhlíku umožňuje, aby se tyto rozptýlily do blízkosti 
ozonové vrstvy, kde mohou setrvat až po dobu desítek let. Předpokládá se, 
že chlor obsažený v jedné molekule freonu zničí přibližně 100 000 molekul 
ozonu. Zeslabená ozonová vrstva propouští z tohoto důvodu více UV záření 
a proto při úbytku ozonu větším než 10 % je vhodné chránit zrak brýlemi 
s UV fi ltrem a kůži chránit krémy s vysokým ochranným faktorem. Dojde-
li totiž k přílišnému ozáření očí a kůže ultrafi alovým zářením, může dojít 
k poškození ozářených tkání, a tím k nastartování rakovinového bujení. 
Hlavně oči a kůže malých dětí jsou velmi citlivé a vyžadují důslednou 
ochranu před UV zářením. Negativní dopady ztenčené ozonové vrstvy na 
živé organismy jsou v převážné míře zaviněny extrémní výrobou freonů. 
Koncem 90. let minulého století byl ale podepsán řadou zemí tzv. Mon-
trealský protokol, týkající se snížení spotřeby a výroby freonů. Ozonová 
vrstva, tak dlouho chránící život na Zemi před UV zářením, je ohrožena. 
Záleží jen na nás, zdali necháme budoucí generace trpět následky celkové 
destrukce ozonové vrstvy. 

RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.

Léto – slunce – opalování
z pohledu současného stavu

zemské atmosféry

V neděli 26. června 2011 se konal 
v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
Muzikálový večer, při kterém za-
zněly melodie z děl My fair lady, 
Šumař na střeše a Bídníci. Mezi 
účinkujícími se představil místní 
pěvecký sbor Magna Diesis, čle-
nové brněnského divadla Dráček 
a komorní orchestr, a to vše po 
taktovkou dirigenta Mgr. Michala 
Jančíka.

Spokojené úsměvy na tvářích 
posluchačů v zaplněném sále byly 
největší odměnou za několikamě-
síční přípravu a nácvik koncertu.

J e š t ě  j e d n o u  d ě k u j e m e 
všem sponzorům, bez jejichž 
podpory by se koncer t nemo-

Sbor dobrovolných hasičů z Les-
ního Hlubokého oslavil sté naroze-
niny. V sobotu 9. 7. 2011 v 9.30 pro-
běhlo shromáždění jednotek a v 10 
hodin byl zahájen bohatý program 
oslav průvodem hasičů obcí, v jehož 
čele šlo spřežení se stříkačkou fi rmy 
R. A. Smekal z SDH Radňoves z r. 
1924, která hrála např. ve filmu 
Andělské oči a točila reklamu na 
Plzeňský prazdroj. Za stříkačkou 
šly zdobné zástavy hasičských sbo-
rů – SDH Radňoves z r. 2008, SDH 
Velká Bíteš z r. 2007 a SDH Lesní 
Hluboké z r. 2011. Dále pokračovaly 
řady hasičů zúčastněných sborů a 9 
kusů zásahové techniky. Za krásné-
ho letního počasí byla ke zhlédnutí 
historická i nejmodernější technika 
okolních hasičských sborů. V 11 
hodin proběhla ukázka historické 
„berlovky“ SDH Radňoves a koň-
ské stříkačky SDH Přibyslavice 
z r. 1910. Dále následovala ukázka 
nejmodernější techniky SDH Velká 
Bíteš – speciál na petrochemický 
průmysl CAS 20 MAN TGM 18.330 
4×4 BB od firmy MERO, a. s., 
ukázka agregátů a protižárového 
s protichemickým ochranným ob-
lekem. K nejatraktivnějším částem 

sobotního programu patřila ukázka 
zásahu profesionálních hasičů HZS 
Rosice s CAS 15-M2Z Man TGM 
13.280 a RZA Toyota. Divákům 
předvedli zásah na hořící automobil, 
který těsně před jejich příjezdem „za 
přispění pyrotechnika“ explodoval. 
Odpoledne od 14 hodin následo-
vala netradiční soutěž. Zábavné 
odpoledne s kulturním programem 
vystřídala ve večerních hodinách 
letní roková zábava se skupinami 
Fortix a Renovace rock. Závěrem 
oslav byl ohňostroj ve 22.30. Pro 
děti byl k dispozici skákací hrad, 
trampolína a dětské hřiště. Akci 
podpořilo množství sponzorů, za 
což jim organizátoři děkují.

Hasiči se zúčastňují různých 
soutěží, např. v Domášově, Újezdě, 
Říčanech. Na soutěži zásahových 
jednotek v Němčicích obsadili 
3. místo. Přistupují k pomoci při 
organizování různých kulturních 
akcí v obci. V poslední době to 
bylo např. pořádání čarodějnic 
a dětský den. Ve výročním roce 
má sbor 26 členů. Starostou sboru 
je Pavel Borkovec a velitelem je 
Josef Hotárek.   

Text a foto: David Dvořáček, DiS.

Muzikálový večer

Dobrovolní hasiči z Lesního Hlubokého 
oslavili 100 let (1911–2011)

(Pokračování ze strany 1.)
Velkomeziříčský zámek se tak stal jedním ze čtyř na Vysočině, kde 

pod záštitou krajské destinační agentury Vysočina Tourism prázdni-
nové kostýmované prohlídky probíhají. „Z agentury Vysočina Tourism 
nás s nabídkou této akce oslovili počátkem roku,“ sdělila ředitelka 
velkomeziříčského muzea Irena Tronečková. Stejně laděné prohlídky 
již proběhly v Jaroměřicích nad Rokytnou, a následovat budou ještě 
v Žirovnici a Náměšti nad Oslavou. Děj historického příběhu je ve všech 
těchto zúčastněných městech naprosto totožný. „Pouze je přizpůsobený 
daným prostorám. Jediným společným prvkem, který celý program váže 
na Vysočinu, je postava Tomáše Štítného, který působil v Žirovnici,“ 
dodala Irena Tronečková.

„Netradiční kostýmované prohlídky na hradech a zámcích na Vysočině 
se uskutečňují v letech 2011 a 2012 v rámci projektu Marketing turistické 
nabídky kraje Vysočina do roku 2013, spolufi nancovaného Evropskou unií. 
Celková částka na tuto aktivitu je 1.272.000 korun,“ doplnila Romana 
Nejedlá z agentury Vysočina Tourism. Během příštích letních prázdnin 
2012 tak bude možno podobné živé obrazy z dějin zhlédnout na třech 
jiných vybraných hradech v kraji Vysočina.

Martina Strnadová

Meziříčským zámkem procházeli
Tomáš Štítný i Albrecht z Valdštejna

(Pokračování ze strany 1.) 
„Místy jsou osudy těch knih až 

dobrodružné, podobně jako byl 
samotný Demlův život,“ podotkl 
Sytař. To dokládá i fakt, že část 
jednoho svazku Demlových Šlépějí 
zničili němečtí úředníci ve Štern-
berku roku 1919, třinácté Šlépěje 
zabavili pro změnu českoslovenští 
četníci. „A Zapomenuté světlo, jed-
na z nejvýznamnějších Demlových 
knih, mělo být zakázáno jednou 
provždy,“ dodal Sytař.

Výstava v muzeu nabízí ke zhléd-
nutí Šlépěje v téměř kompletním 
stavu. Obsahují především autorovy 
deníky, úvahy, polemiky a aforismy. 
V expozici lze na-
lézt i v prvních vy-
dáních Hrad smrti 
a Tanec smrti, jež 
jsou řazeny mezi 
básně v próze nebo 
také snové básně 
v próze a popisu-
jí pocity úzkosti 
a ohrožení smr-
tí. Jejich význam 
spočívá v tom, že 
se staly jakýmsi 
„Sybiliným pro-
roctvím“ předpo-
vídajícím mnohé 
události Demlova 
pozdějšího skuteč-
ného života. Z dal-
ších vystavených 
děl jsou zde Slovo 
k Otčenáši Fran-
tiška Bílka, Ho-
milie či Notantur 
Lumina, a to také 
v prvních vydá-
ních. Nechybí ani 
část autorových 
p řek ladů ,  j im iž 
jsou Slavík svaté-
ho Bonaventury, 
Život Ruysbroecka 

Nahlédněte do Demlova díla i života
Podivuhodného či také Život svaté 
Dympny. Některé z knih mají na 
svých stránkách Demlovou rukou 
vepsána věnování.

Návštěvníci výstavy se seznámí 
s autorovým dílem i s jeho výtvar-
ným ztvárněním. Současně jim 
expozice umožňuje nahlédnout 
i do Demlova osobního života. 
Je popsán v obsáhlých textech na 
panelech, kde se lze začíst do Dem-
lova životopisu. Blíže jsou popsána 
i některá významná období jeho 
života, jako třeba expresionistické, 
léta fl orianovská, třicátá, sokolská, 
ale i to, kdy zastával protižidovský 
postoj.               Martina Strnadová

Návštěvníci zámku se setkali tváří v tvář s postavou Albrechta z Vald-
štejna (vpravo).                                            Foto: Martina Strnadová

Autorem výstavy Tanec života v knihách Jakuba 
Demla je Libor Kučera, který přednesl ukázku 
z Listů Jakuba Demla Otokaru Březinovi. 

Foto: Martina Strnadová

hl v tomto rozsahu realizovat: 
Aqueko, spol. s r. o., Alpa, a. s., 
BUILDINGcentrum – HSV, s. r. o., 
Content ,  s .  r.  o.,  Endis ,  a .  s ., 
EURO BAGGING, s. r. o., Hana 
Simandlová, Řeznictví a uze-
nářství u Malečků, Lesy a ry-
bářství Velké Meziř íčí, s. r. o., 
Matrigo, s. r. o., Město Velké Mezi-
říčí, PARAMONT CZ, s. r. o., Pavel 
Celý, Sanimat, s. r. o., Spektrum 
Pavel Štandera, Studio Ivonne, 
Vezeko, s. r. o. Koncert se konal 
ve spolupráci s Jupiter clubem, 
mediálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziříčsko.

Veronika Miškelová
Foto: archiv Magna Diesis



■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí rod. 
domy na ul. Novosady, Podhradí, 
Vrchovecká, Na Spravedlnosti, 
halu, byt 3+1 s garáží na ul. Zá-
mecká, pozemky v průmysl. zóně, 
pozemek na zahr. chatu, garáž na ul. 
Záviškova; statek v Kozlově; rod. 
dům v Jabloňově, Oslavici, Měříně, 
Krásněvsi, Svinech. Reality Vyso-
čina. Tel.: 777 636 157.

■ Prodám byt 3+1 v Měříně. Tel.: 
606 281 625.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem v OV ve Velkém Meziříčí. 
K bytu je možné prodat garáž 
vzdálenou 10 m od domu. Tel.: 
608 126 545.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Velkém 
Meziříčí. Celková plocha 72 m2, 
1. patro, balkon, nová plastová okna. 
Cena 1.650.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný domek ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Nejsme RK. Tel.: 733 658 714.

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny?
Objednejte si týdeník Vel-
komeziříčsko v elektronické 
podobě. Zašlete požadavek do 
redakce (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz). Týdeník 
v pdf vám bude zasílán na 
vaši e-mailovou adresu. Jeho 
cena je 6 Kč. Více na tel.: 
566 782 009, 739 100 979.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Prodám
■ Starší obývací stěnu – tma-
vočervený mahagon, 4 m, tele-
vizní stolek. Cena dohodou. Tel.: 
776 353 751.
■ Fasádní barvu Mamut silikon 
standard, hrubost 1,5 mm, zatíraná. 
K vidění na RD v Mostištích. Cena 
poloviční než ve stavebninách – 
800 Kč/ks, celkem 14 kýblů. Tel.: 
608 947 317.
■ Ford Transit 2,5TD, nová STK 
(do 7/2013), ekodaň zaplacena, r. v. 
2000, najeto 168 tis. km, 1. majitel; 
dlouhý – stř. vysoký, 2× airbag, 
ABS, originál centrál na DO, 
el. vyhřívaná zrcátka, vyhřívané 
čelní sklo, posilovač řízení, tažné 
zařízení, originál autorádio, zámek 
zpátečky, celkově dobrý stav, bez 
dalších investic, garážovaný, cena 
dohodou. Tel.: 602 717 571.
■ Škodu 110, odhlášenou. Škodu 
Forman modré barvy, bez tech. 
Cena dohodou. Tel.: 775 076 398.
■ Starší kuchyňskou linku, dýha 
dub, 420 cm + ostrov 80×160 cm, 
sklokeramická deska + trouba 7 let. 
Levně. Tel.: 776 319 525.
■ Dva strojky na konzervy, jeden 
litinový, druhý přimontovaný na 
stůl. Levně. Tel.: 725 892 606.
■ Levně 25 ks šalovaček a 35 ks 
svahovek. Tel.: 775 242 341.
■ Vyschlé smrkové trámy o roz-
měrech 10×12, 12×14, 18×22 v růz-
ných délkách. Tel.: 777 349 594.

■ Hoblovku š. 20 cm s protahem 
a posuvem, odsávání, frézu na 
dřevo. Vše domácí výroby. Dále 
elektrickou sekačku. Cena doho-
dou. Tel.: 608 022 589.
■ Jednorychlostní babetu v dob-
rém stavu, silniční kolo a pul-
tový mrazák 210 l – provozu-
schopný, v dobrém stavu. Tel.: 
774 249 053.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ 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.
Koupím
■ Poštovní známky, pohledy, 
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.
■ Vykoupím vaše odhlášené auto. 
SMS prosím na tel.: 739 720 050.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti
■ Prodám garáž na Františkově. 
Tel.: 604 853 972.
■ Prodám dvougenerační RD se 
zahradou v obci Bory. Obyvatelný 
ihned. Cena 1.690 tisíc korun. Tel.: 
777 824 822.

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.
Mostiště 93
přijme do pracovního poměru

fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
Požadavky: osvědčení o odborné způsobilosti, registrace
Nabízíme: výhodné platové podmínky
Žádosti zasílejte na adresu:

Erika Ambrožová, vrchní sestra nemocnice
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. 
Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 566 512 384, e-mail: ambrozova@nszmostiste.cz

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.

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Firmám a organizacím nabízíme:
1. Plošnou inzerci při opakování se slevami od 10 do 30 %
2. Bonusy k této inzerci: 

– ZDARMA PR článek (text a foto)
– ZDARMA umístění inzerátu na našem webu
Slevy při opakování inzerce: 3 až 5 opakování – 10 %, 6 až 11 opakování – 20 %, 12 a více 
opakování – 30 %.

3. Celostránkovou prezentaci (texty s fotkami) za výhodnou 
cenu
Lze ji využít při různých oslavách a výročích firem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb či činnosti nebo při otevírání nových prostor. 

Více informací získáte na redakčním telefonu: 566 782 009 (007), 739 100 979 nebo v redakci 
Velkomeziříčska – v budově Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí – či na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 
osob (vhodný k pořádání abiturientských srazů, 
rodinných oslav, slavnostních i smutečních hostin, 
prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob (prostory vhodné 
k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, 
seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle 
požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – 
max. kapacita 120 osob (vhodný k zasedání valných 
hromad, pořádání konferencí, seminářů, oslav, 
svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, 
koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 
7×3,5 m (vhodný k pořádání koncertů, besed, před-
nášek, konferencí, divadel pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, bese-
dám, netradičním divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, 
společenské s tanečním parketem 380 míst (vhodný 
pro plesy, přednášky, konference, fi remní akce, 
koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, 
obědy, rauty atd.) Ozvučení, osvětlení, datapro-
jekce. Připojení na internet. Akce na klíč (kulturní 
program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Týdeník Velkomeziříčsko s nákladem cca 3 100 ks je distribuován do regionu Velkomeziříčsko, 
Bítešsko, Měřínsko, Křižanovsko a Tasovsko s počtem obyvatel asi 40 tisíc. Jde zhruba o osmdesát 
prodejních míst v tomto regionu. Noviny jsou také zasílány předplatitelům po celé České republice 
včetně moha knihoven a dalších institucí. Náklad týdeníku ověřila auditorská firma ABC Praha.

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
Prodej, montáž a servis
elektrospotřebičů.

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

■ Prodám garáž na ul. Družstev-
ní, el. 220 V, pěkná. Cena dohodou. 
Tel.: 737 884 643.
■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 736 473 821.
■ 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 3+1 na ulici 
Družstevní, Velké Meziříčí. Volný 
ihned. Tel.: 604 320 136.

■ Pronajmu nadstandardní, 
nově zrekonstruovaný byt 
3+1 v blízkosti centra Velkého 
Meziříčí. Tel.: 731 471 080.

■  Pronajmu nadstandardně 
vybavený byt 3+1 v novém by-
tovém domě, lokalita ul. Školní, 
86 m2, balkon, alarm s PCO, podl. 
topení, možno i garáž, cena 1.400 
Kč/m2 za rok, více info včetně 
foto na vyžádání mailem. Tel.: 
775 985 034.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu garáž pro 2 osob-
ní vozy, Čechova ul., VM. Tel.: 
776 814 055.

■ Pronajmu byt 3+1, částečně za-
řízený od 1. 8. 2011. Cena 4.500 Kč 
+ inkaso. Tel.: 608 666 324.
■ Pronajmu garáž v Čechových 
sadech. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 1+1 v centru VM. 
Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ul. Bezděkov. Na-
stěhování možné od 1. 10. 2011. 
Byt je v 1. nadzemním podlaží po 
rekonstrukci (zděné jádro, nová 
koupelna, WC, okna, vestavěné 
skříně, šatna, kuchyňská linka, 
podlahové topení). Nájem 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel.: 737 972 090, e-mail: 
tomas.dufek@email.cz.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 
i s garáží ve Velkém Meziř íčí 
a blízkém okolí. Zn: Ne ve Žďáře 
nad Sázavou. Nabídky do redakce.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezručova. Volný od srpna. Tel.: 
734 454 341.
■ Pronajmu dlouhodobě RD s ga-
ráží v klidné části Velkého Meziříčí. 
Tel.: 605 186 457.
■ Pronajmu garáž na Františko-
vě. Tel.: 776 031 603.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, od 1. 8. 2011. Tel. 
774 495 876.
Různé
■ Hledám spolucestující do Žďá-
ru. Ráda bych se s někým svezla 
autem z Velkého Meziříčí do Žďáru 
s příjezdem v 6 nebo 8.30 hodin. 
Více na tel.: 603 274 720.

■ Vyjížďky na koni, hledám 
spolehlivého a zkušeného člověka 
staršího 16 let pro ježdění na koni. 
Tel.: 725 686 083 (Měřín).

Naučím základy jízdy na koni 
v anglickém i westernovém 
stylu. Možnost vyjíždek do te-
rénu. Tel.: 603 104 380, e-mail: 
meggikone@seznam.cz

Daruji
■ Dvouměsíční štěňata křížen-
ce, malého vzrůstu, fenky. Tel.: 
604 349 377.
■ Kdo daruje kuchyňskou linku? 
SMS prosím na tel.: 739 720 050.
Seznámení
■ Šťastně rozvedený 54/182/70, 
milovník přírody, hledá přítelkyni 
pro trvalý vztah. Moje další záliby 
jsou kynologie, historie, cestová-
ní a kolo. Podzim ve dvou. Tel.: 
723 787 879.

Prodejna kojeneckého zboží Charlie na Komenského ulici 9/4 ve Velkém 
Meziříčí po rekonstrukci opět zahajuje provoz.

Už prvního srpna otevírá dveře svým stálým i novým zákazníkům. 
„Naše prodejna prošla rekonstrukcí po předchozím pětiletém provozu. 

Prodejna Charlie otevírá s novou nabídkou
Nejsme tedy v oboru kojeneckého zboží žádným nováčkem. Máme zku-
šenosti a nastávajícím rodičům, kteří se v široké nabídce zboží na trhu 
zatím moc neorientují, rádi poradíme,“ zve zákazníky majitelka prodejny 
Lenka Horká. Navíc každý, kdo přijde právě v den otevření – 1. 8. 2011–, 
dostane malou pozornost.

Hlavní novinkou v obchodě je široká nabídka dětských kočárků. Ma-
minky, které vyrazí na nákup s malým dítětem, jistě uvítají i možnost 
je v prodejně v klidu přebalit a nakrmit. Tatínkové, které vybírání zboží 
dříve unaví, mohou využít příjemného posezení.

A rozhodně je z čeho vybírat! Zákazníci v prodejně najdou dětský textil 
výhradně české výroby a v rozšířené nabídce. „Původně jsme prodávali 
velikosti jen do č. 116, ale na základě poptávky nyní máme i větší obleče-
ní,“ podotýká Lenka Horká s tím, že v prodejně lze nakoupit kompletní 
výbavičku pro miminko. Tedy nejen oblečky, ale i postýlku, matraci, 
povlečení i s prostěradlem, deku, pleny, ale také lahve, dudlíky, hračky či 
třeba vaničku nebo elektronickou chůvičku ke hlídání kojence. Z textilu 
pro větší děti nechybí teplákové soupravy, pyžama, trička atd.

Otevírací doba prodejny Charlie: v pondělí až pátek od 8.30 
do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 11.00. Další informace na telefonu 
731 809 564.

Text a foto: Martina Strnadová
(Článek je placenou inzercí.)

Zubní pohotovost
Sobota 30. 7. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 621 000. Neděle 31. 7. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručo-
va 106/23, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 621 000. Sobota 6. 8. MUDr. An-
drea Stalmachová, Vír 172, tel.: 566 575 210. Neděle 7. 8. MUDr. Jitka 
Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 092.
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                          Zdroj: http://www.nnm.cz

Bude přerušena dodávka elek-
trické energie 3. 8. 2011 od 7.15 
do 16.00 v oblastech Nesměřské 
údolí – Letná, Františkov 487 
a 952, Osové 18, Petráveč 29 a 33; 
4. 8. 2011 od 9.30 do 12.30 ve 
Velkém Meziříčí na Hornoměstské 

č. 347, 349, 350, 351/11, 352/13, 
353/15, 354/17, 355/21, 783/19 a od 
7.15 do 16.00 na Třebíčské od č. p. 
650 po 1289, na Oslavické od kři-
žovatky s Třebíčskou po Stavebniny 
Smejkal včetně.

-e.on-

Nepůjde elektřina
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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

Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Pátek 5. srpna, sobota 6. srpna ve 20 hodin
WESTERNSTORY
Střelená komedie nabitá létem.
V hlavní roli Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob 
Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel Lan-
dovský. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 96 minut
Pátek 12. srpna v 18.30 hodin, sobota 13. ve 20 hodin
V PEŘINĚ
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia.  
Velkolepé je obsazení fi lmu, kde zpívá a tančí kurážná a možná trošku 
potrhlá Lucie Bílá a Karel Roden se představí tak, jak jste ho ještě neviděli. 
Silnou sestavu tvoří i Jiří Mádl, Anna Stropnická, čerstvá držitelka Českého 
lva Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nikol Moravcová, Arnošt Goldfl am, 
Nina Divíšková. Dětských rolí se ujali Amelie Pokorná a Matěj Převrátil. 
Režie František A. Brabec. Hudební komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Středa 17. srpna v 20 hodin
THOR
Bůh. Rebel. Legenda. V hlavní roli Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Russo. Akční dobrodružný fan-
tasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 114 minut
Pátek 19., sobota 20. ve 20 hodin
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Režie: Petr Nikolaev. V hlavní roli Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, 
Roman Luknár, Karel Roden, Veronika Kubařová, Sabina Remundová, 
Jan Budař. Válečný fi lm ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 126 minut
Středa 24. ve 20 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5 
Akce v Riu. Akční kriminální drama USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 130 minut

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-

Proč jít do Městské knihovny Velké 
Meziříčí v pondělní podvečer 1. srpna?

Protože se setkáte s rybáři v zahradě!
Jan Opatřil ze Žďáru nad Sázavou přiblíží dětem mezi stromy v 18.30
Dobrodružství kapříka Metlíka. Bohumír Machát z Velkého Meziříčí 
připomene dospělým u ohně ve 20 hodin Jak se krotí sumec.
Co vás čeká?
Určitě: autorská čtení i pohodová povídání
Jistě: děti velké hádání o malé ceny a dospělé dosud 
nepublikované texty
Možná: prodej knih či autogramiády
Třeba: obrázky ve větvích, herna v trávě, dobroty z ohniště
Doufáme, že: zvolíte staré oblečení do přírody, přibalíte něco na opékání, 
deku a klidně i sedátko, nebude hustě pršet! – to by ze setkání s rybáři 
v zahradě sešlo!                                                                                      -iv-

KINO JUPITER – SRPEN 2011

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2011/2012
– volná místa!
Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné Ho-
ráckého divadla v Jihlavě na sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
– Ray Cooney, překlad Břetislav Hodek
AMADEUS
– Peter Shaffer, překlad Martin Hilský
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
– Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen Drlík a František Za-
charník
SOUDNÉ SESTRY
– Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan Kantůrek
TERASA
– Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Lázňovských
LUCERNA
– Alois Jirásek 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.). 
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 22. srpna 2011 e-mailem: 
program@jupiterclub.cz, tel. 566 782 002-3, 728 898 157.
Změna programu vyhrazena.                                                              -sh-

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje 
každoroční omezení provozní doby v červenci 
a srpnu do 16.30 a mimořádné uzavření od 
1. 8. do 12. 8. 2011 kvůli výměně oken a dveří. 
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.      -iv-

srpen (úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC)
16. 8. – přednáška
První zrušení Žďárského kláštera, PhDr. Oldřich Chládek
30. 8. – přednáška
Historie dopravy a motorismu ve V. Meziříčí, PaedDr. Josef Láznička

Změna programu vyhrazena

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 smířila 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 světle. 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 po-
máhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, 
Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

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

Je tomu již 60 let, 
co jsi spatřil tento svět, 
a my Ti proto chceme přát, 
aby každý měl Tě rád. 
Hodně štěstíčka a zdravíčka Ti 
přejí 

Tvoje vnoučátka 
Karolínka, Lukášek a Tomášek.

Křižanovští hasiči v akci
V sobotu, dne16. července nás přijeli navštívit do Křižanova manželé 
Tučkovi, starší pár z Brna. Omylem vyjeli z Křižanova směrem na Žďár 
a při snaze se s autem na poměrně úzké vozovce otočit, zapadli do pří-
kopu. Přijel jsem na zavolání, ale pomoci jsem nedokázal. Paní je navíc 
v invalidním důchodu a situace byla prekérní. Auto trčelo přední částí 
do vozovky na poměrně nepřehledném místě. Jaké bylo naše překvape-
ní, když asi po 5 minutách přijel vůz dobrovolných hasičů z Křižanova. 
Zastavil, chlapci vyskákali, hravě zvládli regulaci dopravy a zapadlé 
auto pomocí lana a páru silných paží opět stálo na silnici. Ještě pomohli 
invalidní paní s berlemi nastoupit zpět do vozu a dohlédli na spořádaný 
odjezd. Zaslouženou odměnu odmítli s tím, že jim poděkování stačí. Patr-
ně je někdo informoval o našich potížích. Jejich zásah byl velmi efektivní 
a profesionální. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat a jsem rád, že 
máme právě zde v Křižanově galerii. Pokud se naši návštěvníci dostanou 
v budoucnu do potíží, vím na koho se obrátit. Na křižanovské hasiče.

Ing. Jaromír Bursa, Galerie Dvorek Křižanov

Dne 4. srpna uplyne jeden rok od 
úmrtí naší milované maminky, 
babičky a prababičky, paní 
Vlasty Bartuškové.

S láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

Vydal jsi se cestou, 
kterou chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek 
jsi nechal dokořán. 
Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv vítr vzal, 
jen vzpomínky a bolest zanechal.
Dne 24. 7. 2011 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho 
milého manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana 
Jaroslava Pospíšila 
z Oslavice. 

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami. 

Odešel jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne, 
ale zapomenout na Tebe 
není tak snadné. 
Nebylo Ti dopřáno s námi být, 
nebylo léku, abys mohl žít. 
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat. 
Dne 2. srpna 2011 vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Karel Pipa 
ze Stránecké Zhoře. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob,
pomodlit,
zažehnout svíčku
a vzpomínat.
Dne 20. 7. 2011 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí paní
Marie Šoukalové 
ze Svařenova.

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Občanské sdružení AD ASTRA 
(kynologické sdružení) pořádá dal-
ší z našich úspěšných psích-nepsích 
výletních akcí. Cíl je tentokráte 
stanoven na (pro mnohé neznámou) 
rozhlednu Rubačku, která leží 
nedaleko Velkého Meziříčí u obce 
Oslavička a vlastní dokonce svoji 
turistickou známku.

Délka trasy je předběžně sta-
novena na cca 15 km. Půjdeme 

směrem na Oslavici - Oslavičku - 
Rubačku a zpět směrem na Nesměř 
či na Baliny (rozhodnutí padne dle 
prošoupanosti kecek a celkové úna-
vě organismu našich pochodníků).

Místo srazu: louka mezi II. 
a III. ZŠ
Čas: sobota 13. srpna od 14 ho-

din
Srdečně zve 

Team AD ASTRA, o.s. 

POHLEDY Z RUBAČKY

Výstava květin a obrazů
v Moravci
20.–21. srpna 2011
Budou vystaveny bohaté kolekce 
jiřinek, mečíků, růží, kaktusy 
a sukulenty, pokojové květiny, 
okrasné dřeviny, aranžmá ze su-
chých rostlin, obrazy, fotografi e, 
dřevořezba, keramika, krajka, 
perníky a další překvapení.
Otevřeno od 9 do 18 hodin, 
kulturní dům v Moravci.



Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 

pro vás připravil 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.
Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011, vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři) 
Souboj k lav írn ích improv i zátorů  – 
23. 11. 2011, Zdeněk Král, Tomáš Ibrmajer – kla-
vír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Slavnostní novoroční koncert s přípitkem 

starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní 
trio a hosté – Jana 
Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, 
Miroslav Zicha – 
cello, Miki Isochi 
(Japonsko) – mezzo-
soprán, další operní 
sólista v jednání, 
vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Romantické kytary 
Karla Fleischlin-
gera – 14. 3. 2012, 
vstupné: 150/120Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Koncert mladých 
umělců – Trom-
b o n ov ý  r e c i t á l 
18. 4. 2012, vstup-
né: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři).
Dámské kvarteto 
Beladona Quartet 
– 20. 5. 2012, vstup-
né: 150/120Kč (děti, 
studenti, senioři).

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
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JUPITER CLUB UVÁDÍ

pátek 21. října 2011 
19.30 hodin, velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpoz-
ději do 28. 9.
Rezervace a prodej vstu-
penek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
(001).

Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční 
zkušenosti, věk a kondici. Zumba je krásné spojení tance, 
aerobního pohybu a příjemné latinsko-americké hudby.
Každý čtvrtek, začíná se 29. září 2011, velký sál Jupiter 
clubu od 15 let neomezeně, zkušený lektor Jiří Bánovský 
z Taneční školy AURA.
I. kurz: 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz: 19.30–20.30 hodin
Nabídka:

1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce
Termíny:
29. 9. 2011 1. lekce  3. 11. 2011  6. lekce
6. 10. 2011 2. lekce 10. 11. 2011  7. lekce
13. 10. 2011 3. lekce 17. 11. 2011  8. lekce
20. 10. 2011 4. lekce 24. 11. 2011  9. lekce
27. 10. 2011 5. lekce  1. 12. 2011 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – 300 Kč/60 Kč 1 lekce, nejsou datumově určeny 
lekce, určí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy: 80 Kč/1 lekce
Info pro předplatné: nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradní-
ka. Přihlásit se do kurzu ZUMBY je možné na tel.: 566 782 004-5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz, pronajem@jupiterclub.cz (jméno příjmení, tel. 
kontakt, nejpozději do 20. 9. 2011 včetně zaplacení). Upozornění: od 17. 7. 
do 19. 8. 2011 přijímáme přihlášky pouze elektronicky.
Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu na kolegyni 
či lektora, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit a dodat energii 
a radost z pohybu. Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového 
poukazu.                                                                                         -prog-

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 12. září 2011, ukončení do konce prosince 2011.
Uzávěrka přihlášek 10. září 2011. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
–vždy v pondělí, (26. 9. 2011 – nejsou), každé pondělí ve velkém sále JC.
Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená.
I. kurz – začátek v 17 hodin
(gymnázium, střední škola řemesel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(hotelová škola Světlá a obchodní akademie, 
střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů 
Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, 
prodloužené za doprovodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit 
se třídou i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní 
lekce, Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená. Platba v hotovosti 
s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
Vstup pouze ve společenském oděvu. Informace a přihlášky na program.
oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 004 (005), otevřeno po–pá 8–16 hodin 
nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.

Jupiter club, s. r. o., uvede

Zábavný pořad 
se Zdeňkem Troškou
Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní 
dutiny.
Úterý 13. září 2011 v 19.30 hodin 
v kinosále JC. Vstupné: 200 Kč.
Pořad je přeřazen z 16. 5. 2011, 
zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.

Žalman a spol.
Pondělí 26. září 2011 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: 190 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek na obě akce od 22. srpna 2011 na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na programovém oddělení JC. Změna programu 
vyhrazena!

5.–7. srpna 2011
* pátek od 20 hodin taneční zábava se skupinou START 02
* sobota od 20 hodin taneční zábava se skupinou F. K. Music
* po celý víkend pro zábavu otevřeny pouťové atrakce a tradiční
  fotbalové utkání svobodných proti ženatým

Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice

Dne 5. 8. 2011 se v Rudě koná již 
9. ročník tradičního jednodenního 
kultovního hardcore-metalového 
festivalu Rudafest 2011. V míst-
ním kulturním domě se představí 
celkem 6 kapel.

Po loňském mega úspěchu v po-
době brazilské HC smečky Paury 
jsme se s ostatními pořadateli 
rozhodli letos nabídnout všem 
fans kapely z nejrůznějších koutů 
naší republiky a stejně jako loni 
jsme zabrousili i do zahraničí. 
Z domácí velkomeziříčské scény 
letos nedostane prostor žádná 
z kapel. O to větší prostor dosta-
nou v příštím, jubilejním desátém 
ročníku Rudafestu. Z Havlíčkova 
Brodu přijede kapela Noostrak, 
s hvězdnou zpěvačkou Janou přije-
de naše těla rozpohybovat ostravská 

Rudafest 2011 - již 9. ročník 
hardcore-metalového
hudebního festivalu

metal/hardcorová grupa Ennoia, 
z Chomutova přijede svůj set rozjet 
death/metalcorová pecka Victims, 
kterou není třeba dlouze předsta-
vovat. Na české hudební scéně 
fungují již zhruba od roku 2004. 
Za sebou mají nespočet „velkých“ 
koncertů. Šestičlenná parta hrající 
s automatickými bicími v obsazení 
dva zpěvy, tři kytary a basa se pre-
zentuje zběsilou a zároveň živelnou 
pódiovou show, na kterou dostanou 
snad každého posluchače a strhnou 
jakékoli publikum. Další kapelou, 
která se na Rudafestu představí 
vůbec poprvé, je Evropou protřelá 
litoměřická death/metalová banda 
Anime torment. Skupina Anime 
Torment byla založena v ř íjnu 
2007 v Litoměřicích. Kapela měla 
tu čest zahrát si po boku velkých 
kapel, jako jsou WFAHM, Caliban, 
Pro-pain a mnoho dalších. První-
mi zahraničními hosty letošního 
Rudafestu jsou hardcoroví bratia 
Madcult ze slovenského Zvolenu. 
Největší hvězda letošního ročníku 
Rudafestu a obrovské lákadlo pro 
všechny fans za námi přijede až 
z belgického Monsu (Bergenu) dea-
thmetal/hardcorová kapela Planey! 
Kapela hrála po boku megastar, 
jako jsou například Behemoth, 
Sepultura, Born from pain, Heaven 
shall burn, Burning skies a mnoho 
dalších. Energická deathmetal/
hardcorová muzika, s některými 
blackmetalovými vlivy vás určitě 
nebude nudit!

Za pořadatele Stanislav Slezák

Jupiter club Velké Meziříčí
pořádá

3. září 2011 na náměstí
19. ročník tradiční a oblíbené soutěže

Letošním tématem bude 140. výročí založení 
jednoho z nejvýznamnějších spolků,

Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí.

15.00 – zahájení odpoledního bloku
* ukázka hasičské techniky
* soutěže pro děti
* programová show pro děti Minicirkus Navrátil

18.00–19.30 – vystoupení amatérské skupiny
* Na šikmé ploše

19.30–21.30 – soutěž
Programová show
* příjezd historického hasičského vozu
* nástup družstev (soutěží čtyřčlenná smíšená družstva zástupců 
z Velké Bíteše, Měřína, Křižanova a Velkého Meziříčí pod vedením 
starostů)
* silák František

21.30–23.30 – hudební vystoupení
* Dalibor Janda Revival
* Na šikmé ploše

Změna programu vyhrazena!!!

00



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V JÍVOVÍ

MUŽI B – HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE A KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ
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Do zimní přípravy pro jarní část 
sezony vstoupila Benfi ka bez ka-
pitána Milana Součka a rovněž 
Michala Boučka, které si vyhlédl 
trenér A-mužstva. Po odchodu 
Aleše Chalupy zahájil zimní pří-
pravu s áčkem i jediný brankář 
B-týmu Zdeněk Simandl. Velmi 
brzy zvýšil počet odchodů do 
prvního týmu i Milan Ďurica. 
Opačným směrem putoval posléze 
prakticky pouze jediný hráč, a to 
Ondřej Mucha. Do B-mužstva byl 
sice ještě formálně přeřazen dlou-
hodobě zraněný Michael Polák, 
charakter jeho problémů ale dával 
už od počátku minimální naději na 
jeho zapojení se do tréninkového 
procesu. Připočteme-li navíc fakt, 
že po prvním přátelském utkání se 
zranil z původního podzimního ká-
dru ještě J. Večeřa (do konce jarních 
bojů už se zpět nezapojil), byl obraz 
rezervního týmu v zimní přípravě 
doslova katastrofální. Problém 
s absencí jakéhokoli brankáře řešil 
přechodně křižanovský M. Homola 
(vzhledem ke studiu v Praze byl 
k dispozici pouze občas v pátek 
a o víkendu) spolu s přeřazeným 
mladším dorostencem Řeháčkem, 
jež se v přátelských utkání prolínali 
s brankáři trénujícími v A-týmu. 
Tam se posléze podařilo získat kva-
litního R. Krubu, tudíž se Simandl 
jako jediný přeřazený hráč vrátil 
zpět do B-mužstva, vyřešilo to však 
pouze jediný z palčivých problémů. 
Co se týče hráčů „do pole“, tím 
pádem v béčku působilo praktic-
ky pouze 10 hráčů, z toho Kafka 
v Praze pracující byl k dispozici 
jen pro páteční tréninky a víken-
dové zápasy a Pól ve stejném městě 
studující LF UK byl po skončení 
svého zkouškového období k mání 
prakticky pouze každý druhý či 
třetí víkend.
Neúnosně úzký kádr tudíž, i přes 
doplňování z A-mužstva či dorostu, 
bez kterého by vůbec nebylo ke 
všem přátelským utkáním možné 

remízu na půdě favorizovaných 
Hartvíkovic, jejímž základním 
kamenem byl bojovný a zejména 
takticky skvěle zvládnutý výkon. 
Na následující tristní klopýtnutí 
v podobě nejtěsnější domácí prohry, 
která přišla ve větrné loterii na 
nehostinné umělé trávě s průměr-
ným Stonařovem, naštěstí nechalo 
béčko rychle zapomenout po dalším 
takticky téměř dokonale sehraném 
zápase, v němž po skóre 1-3 získalo 
3 body z horké půdy jarní štiky sou-
těže, jíž byl brněnskými posilami 
nabitý celek Křoví. Spíše ztrátou 
pak znovu byla domácí remíza 1-1 
s Rantířovem, a to zejména díky 
tomu, že tohoto tradičně kvalitního 
soupeře nezastihl zápas na stadionu 
U Tržiště očividně v optimálním 
rozpoložení. Benfika se znovu 
zakousla a zaslouženě zvítězila 
v tvrdém derby zápase na půdě 
Budišova, zas ale platila stará pravi-
dla, „po hodech přišel půst“ a tedy 
i naprosto zbytečně odevzdané 
body z utrápeného a otráveného 
domácího zápasu s Třeští, který se 
hrál vzhledem k výsledku takříkajíc 
„překvapivě“ opět na umělé trávě. 
Zápas v Náměšti nad Oslavou byl 
výjimkou potvrzující pravidlo, že 
v jakémkoliv, byť totálně nepřátel-
ském venkovském kotli, se našim 
hráčům už hraje lépe, než na našem 
tradičním větrno-gumovém „Nou-
Campu“ před deseti raději neplatí-
cími diváky (z toho šesti od hostí). 
Náš celek v Náměšti smolně podlehl 
2-1, když ačkoliv se ujal vedení, 
nedokázal proměnit dvě následující 
vyložené šance a následně za to na 
nejkrásnějším pažitu soutěže pykal. 
Už se ale mělo jen dařit – Benfi ka 
doma smetla 6-1 Rapotice, které 
si sice dokázaly v tomto zápase, 
hraném konečně znovu na přírod-
ní trávě, vytvořit snad ještě více 
vyložených šancí než my, s promě-
ňováním ale byly na štíru. Remíza 
1-1 v Koutech zůstane vzhledem 
k „přísnému“ pojetí, s jakým zde 

10. Stonařov 13 5 6 2 21:18 21
11. Bedřichov 13 5 4 4 29:23 19
12. Budišov-Nárameč 13 6 1 6 35:27 19
13. Rapotice 13 5 2 6 40:33 17
14. Přibyslavice 13 3 2 8 26:33 11
Lze dodat je nemnohé: Průměr-
né výkony, průměrné výsledky. 
Opakovat se znamená podotknout: 
Není „doma“ jako DOMA. Nutné 
to ale je.

Tabulka zápasů na hřišti 
soupeře, kde jsme skončili 
jen kousek pod vrcholem. 

 1. Čáslavice-Sádek 13 8 1 4 23:20 25
 2. V. Meziříčí B 13 6 5 2 22:13 23
 3. Hartvíkovice 13 6 3 4 34:24 21
 4. Kouty 13 5 5 3 31:22 20
 5. Křoví 13 5 2 6 30:31 17
 6. Náměšť-Vícenice 13 5 1 7 16:24 16
 7. Třešť 13 3 4 6 21:27 13
 8. Stonařov 13 4 1 8 13:34 13
 9. Rantířov 13 3 2 8 30:37 11
10. Bedřichov 13 2 4 7 22:43 10
11. Rapotice 13 3 0 10 23: 44 9
12. Budišov-Nárameč 13 1 5 7 21:49 8
13. Bohdalov 13 1 3 9 15:31 6
14. Přibyslavice 13 1 3 9 10:35 6
Zodpovědně bránit a trestat chyby 
nám šlo prostě očividně lépe, než 
tvořit, zvlášť když jsme měli v zá-
dech výborného gólmana, bez ohle-
du na to, jak se zrovna jmenoval. 
Jinak zde ale můžeme najít spoustu 
motivačních faktorů. Motivací je 
to, že nejste favorit a nikdo by na 
vás nevsadil zlámanou grešli… 
Motivací může být třeba správně 
naštvaný fanda soupeře, o jakých si 
na domácí půdě můžeme nechat je-
nom zdát. Prostě to ale tak je – lepší 
je parta přiopilých strýců, která 
nám bez přestání sprostě nadává, 
než komorní atmosféra, když tvoří 
publikum v silném větru tři otcové, 
dvě statečné přítelkyně a jeden 
náhodný kolemjdoucí… Motivací 
může být i výborné pivo a párky na 
každém z venkovních hřišť a veselá 
cesta autobusem domů. Motivací je 
měkounká a voňavá přírodní tráva. 
Fotbal má totiž hlavně bavit.

Kamil Krejčí

Během prvního srpnového ví-
kendu se na Fajtově kopci usku-
teční Motožvanec. Tato motor-
kářská akce plynule navazuje 
na minulý ročník. Je připravený 
bohatý program. V pátek je naplá-
nován příjezd motorkářů a jejich 
příznivců – mohou si zasoutěžit, 
obhlédnout své stroje a večer jim 
zahraje skupina Arbok a Fortix. 

Motovíkend na Fajtově kopci
V sobotu je připravena vyjížďka 
motocyklů, od 13 hodin prohlídka 
skvostů Veterán clubu Třebíč, kdy 
se budou návštěvníci moci svézt 
např. ve vozech z II. světové války 
nebo v amerických džípech, budou 
př ipraveny různé dovednostní 
soutěže, ve 14 hodin začnou slo-
pestylové závody v bikeparku, 
večer od 20 hodin zahraje Sulin 

z Třebíče, Substation z Brna a Sha-
dow Arca.

Občerstvení je samozřejmě za-
jištěno.

Tímto zveme všechny nadšen-
ce rychlých kol, příznivce dobré 
zábavy a hudby, rodiče a jejich 
děti, prarodiče, vnoučata na tuto 
výjimečnou akci.

Pořadatelé Motožvance

Po závodech na rybníku za humny Dobré Vody, 
které se uskutečnily v neděli 19. června a jejichž 
vítězem se opět stal Pavel Psohlavec ml. z VM, se 
obdobná akce konala také u obce Jívoví, a sice v so-
botu 9. července od 6 do 12 hodin. Zdejší setkání 
sportovních rybářů obětavě zorganizovali a spolu-
pořádali místní nájemce rybníka Jaroslav „Zvonda“ 
Horký + Stanislav Dočkal z Velkého Meziříčí, a to 
navíc s podporou tamějšího starosty a dalších činov-
níků, ale také rodinných příslušníků. Před startem 
bylo všem účastníkům poskytnuto velmi vítané, 
navíc opravdu bohaté a pestré občerstvení, a stejně 
tak i v průběhu samotných závodů a po nich. Ke 
konzumaci tu byly nabízeny obložené tácy se sýry, 
uzeninami, zeleninou a pečivem, později i tramp-
ská cigára a pečené maso s oblohou. Po celou dobu 
konání akce se pochopitelně čepovalo pivo, leckdo 
si ale občas dopřával i ledacos ostřejšího. Den se 
ovšem mimořádně vydařil také co do počasí, které 
lze charakterizovat jako slunečné, navíc s příjemně 
osvěžujícím větříkem.

Konečné výsledky: V kategorii o největší ulovenou 
rybu obsadil 1. místo Josef Doležal s kaprem 60 cm 
dlouhým, a to před Jiřím Veselým (mladý sumec 
57 cm) a Vladimírem Pařilem, všichni tři z VM. 
V kategorii o celkovou délku všech úlovků vyhrál 
opět Josef Doležal, druhý skončil Vl. Pařil a třetí 
příčku získal Pavel Psohlavec st. (VM). Ulovenými 
druhy byly hlavně kapři a líni, ale na háčku zakotvili 
a poté v podběráku uvízli také sumec, karasi – včetně 
jednoho pestrobarevného či okrasného – a stříbrné 
„červenoočky“ plotice.

Štědrými sponzory pěkných věcných cen pro nej-
úspěšnější účastníky se stali hostinec U Kozů VM, 
Milada Pazderová, pivnice Na Lipnici VM, Dana 
Zemanová, truhlářství Doména VM, Stanislav Dočkal, 
fi rma PP Profi  VM, stánek u Autotocoloru VM, obec 
Jívoví, truhlářství Jívoví, PF Postforming Velká Bíteš, 
Pavel Psohlavec st. a Milan Hotárek ml., Malostránský 
pivovar – hotel Jelínkova vila VM. Jim patří poděkování. 
Mediálním partnerem akce byl týdeník Velkomeziříč-
sko. Nashledanou napřesrok při 2. ročníku!    -sd, pv-

Sbor
dobrovolných hasičů 
v Lavičkách
pořádá v neděli 31. 7. 2011
XIX. ročník

nastoupit, přinesl v zimní přípravě 
úděsnou bilanci pěti proher a jedi-
né remízy, která je o to děsivější, 
že A-tř ídní FC Velké Meziříčí 
B dvakrát podlehlo účastníkům 
o dvě soutěže nižšího okresního 
přeboru Třebíčska, a to shodně 
0-2 Starči a Rudíkovu. Vedle toho 
prohrál velkomeziříčský B-tým 1-4 
s tradičním rivalem z krajskopře-
borové Velké Bíteše, ještě výše 
pak podlehl 1-5 a 0-4 s Janovicemi 
a Dobronínem, které hrají tradičně 
výkonnostně slabší A-skupinu 
I. A třídy KFS Vysočina. Jediným 
výkonem, který snesl přísné mě-
řítko, byla bezbranková remíza 
s dalším celkem KP Jaroměřicemi 
nad Rokytnou, kdy byla Benfi ka 
lepší a jen díky neproměněné pe-
naltě přišla o vítězství. V součtu 
ale přinesla zimní příprava otřesné 
úhrnné skóre 2-17, zejména počet 
vstřelených branek byl alarmující. 
Ještě ničemnější byl pak obraz 
tréninkové účasti, jenž už díky 
extrémně nízkému výchozímu 
počtu hráčů překonal ty nejčernější 
vize trenérů. Je téměř zázrakem, že 
muselo být z naší strany zrušeno 
pouze jediné přípravné utkání, 
ani to se však ve Velkém Meziříčí, 
jako v oddílu určité úrovně, dříve 
nenosilo.
Oč byl ale obraz zimní přípravy 
apokalyptičtější, o to více se vyda-
řila mistrovská sezona. Benfi ka si 
totiž zřejmě sáhla až na samé dno 
a z toho se lze, jak je všeobecně 
známo, už jenom zvedat. Klíčem 
k úspěchu bylo zvládnutí prvního 
mistrovského „mače“ na jaře, kdy 
se Benfi ka „posílená“ o své bývalé 
hráče přeřazené po podzimu do 
prvního týmu znovu semkla a ve 
veledůležitém „zápase pravdy“ 
porazila na umělé trávě 2-1 tehdy 
poslední Bedřichov. Hráči, topící se 
předtím v marasmu, znovu uvěřili 
ve vlastní síly a dokázali posléze 
v papírově mnohem slabší sesta-
vě přivézt bod za bezbrankovou 

arbitr zápasu doslova ODŘÍDIL 
druhý poločas, navždy morálním 
vítězstvím. Z posledních tří zápasů 
jara získala rozjetá Benfi ka plný 
počet devíti bodů, když nejdříve 
„smázla“ U Tržiště 4-0 sestupující 
Přibyslavice, aby pak po (vedle 
zápasu v Křoví) nejlepším výkonu 
jara zvítězila na půdě naopak jasně 
postupujících Čáslavic. Závěrečná 
domácí výhra 4-1 nad bojovným, 
ale oslabeným Bohdalovem pak 
byla jen sladkou tečkou.
Něco málo statistiky, neb ta nuda 
je, má však cenné údaje:
Tabulka střelců B týmu v sezoně 

2010/2011:
Bouček Michal (FC Velké Meziříčí B) 8
Střecha Ladislav (FC Velké Meziříčí B) 6
Ďurica Milan (FC Velké Meziříčí B) 6
Vítek Jakub (FC Velké Meziříčí B) 5
Souček Milan (FC Velké Meziříčí B) 4
Jedlička Libor (FC Velké Meziříčí B) 4
Beran Vlastimil (FC Velké Meziříčí B) 4
Mucha Ondřej (FC Velké Meziříčí B) 3
Veselý Zdeněk (FC Velké Meziříčí B) 2
Pól Aleš (FC Velké Meziříčí B) 1
Netolický Jan (FC Velké Meziříčí B) 1
Liška Lukáš (FC Velké Meziříčí B) 1
Kaminaras Alexandros (FC Velké Meziříčí B) 1
Největší bolestí zůstává pro vel-
komeziříčskou rezervu hledání 
opravdového střelce. Vždyť nej-
častěji skórujícím hráčem byl v této 
sezoně Michal Bouček nastupující 
nejčastěji na pozici levého záložní-
ka. Druhým nejlepším střelcem pak 
byl vedle útočníka Milana Ďurici 
i stoper Ladislav Střecha. Potenciál 
dosáhnout lepších výsledků zde měl 
snad jen Jakub Vítek, který odehrál 
valnou část jara na pozici defenziv-
ního středopolaře a který po přesu-
nu do útoku v závěru jara opakova-
ně ukázal, že mu tento herní post 
rozhodně není cizí… Pro srovnání 
1., 2. a 3. nejlepší střelec soutěže 
dosáhli 18, respektive 17 branek.

Celková tabulka soutěže:
 1. Čáslavice-Sádek 26 18 2 6 69:37 56 (17)
 2. Hartvíkovice 26 13 7 6 57:43 46 ( 7)
 3. Kouty 26 11 11 4 63:41 44 ( 5)

 4. V. Meziříčí B 26 12 8 6 46:25 44 ( 5)
 5. Třešť 26 12 6 8 51:41 42 ( 3)
 6. Křoví 26 11 5 10 63:63 38 (–1)
 7. Náměšť-Vícenice 26 11 4 11 49:48 37 (–2)
 8. Rantířov 26 11 2 13 59:57 35 (–4)
 9. Stonařov 26 9 7 10 34:52 34 (–5)
10. Bohdalov 26 9 5 12 48:51 32 (–7)
11. Bedřichov 26 7 8 11 51:66 29 (–10)
12. Budišov-Nárameč 26 7 6 13 56:76 27 (–12)
13. Rapotice 26 8 2 16 63:77 26 (–13)
14. Přibyslavice 26 4 5 17 36:68 17 (–22)
V kontextu výše popsaného průbě-
hu zimní přípravy je konečné čtvrté 
místo s minimálním odstupem od 
druhého týmu soutěže malým zá-
zrakem. Vždyť ke dvaceti bodům 
po podzimní části (při skóre 19-13 
znamenaly solidní 6. místo po pod-
zimu) jich Benfi ka dokázala přidat 
na jaře dalších 24 (při samozřejmě 
ještě lepším skóre 27:12). Vzhledem 
k průběhu jarního „tréninkového 
procesu“ lze hledat vysvětlení 
snad jen objemově i obsahově ve 
vydařené zimní př ípravě 2010 
a rovněž v podobných aspektech 
velmi dobrého tréninkového pro-
cesu v průběhu podzimní části nyní 
skončené soutěže. Ucelenou trénin-
kovou práci s týmem přece nemůže 
dlouhodobě nahradit ani jedenkrát 
týdně společný kvalitní trénink s A-
mužstvem, jehož se však v praxi 
účastnila zhruba polovina kádru, 
ani obrácený postup, jímž bylo 
nahodilé „zapůjčování“ jednoho 
či dvou hráčů pro předzápasový 
trénink Benfi ky, který stačí snad 
jen na elementární nácvik a souhru 
a kde lze hráče stmelit snad spíše 
psychicky, než ve smyslu nějakých 
herních automatizmů.

Tabulka domácích zápasů:
 1. Čáslavice-Sádek 13 10 1 2 46:17 31
 2. Třešť 13 9 2 2 30:14 29
 3. Bohdalov 13 8 2 3 33:20 26
 4. Hartvíkovice 13 7 4 2 23:19 25
 5. Kouty 13 6 6 1 32:19 24
 6. Rantířov 13 8 0 5 29:20 24
 7. V. Meziříčí B 13 6 3 4 24:12 21
 8. Náměšť-Vícenice 13 6 3 4 33:24 21
 9. Křoví 13 6 3 4 33:32 21

Dne 30. července 2011 pořádá Jezdecká Stáj Granus

Jezdecký den ve Stránecké Zhoři
Program:
10.00 začátek první skokové soutěže
1. parkur st. 70-80 cm
2. parkur st. 80-90 cm
3. parkur st. 100-110 cm
4. parkur st. 110-120 cm
5. židličková, následuje přehlídka chladnokrevných koní
6. barel race – jízda mezi sudy na čas
7. následuje skoková soutěž pro diváky o nejlepšího skokana 
a odpolední posezení ve společnosti živé hudby.
Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na tel. 
732 277 101 nebo email na jsgranus@seznam.cz 
Jezdecké závody jsou bez licencí, otevřené pro všechny věkové 
kategorie jezdců i různá plemena koní. Občerstvení a pěkné 
ceny zajištěny.
Více info na www.jsgranus.blog.cz* přihlašování soutěžících 

  od 12.15
* zahájení soutěží ve 13.00
Zajímavé ceny do soutěží 
a občerstvení zajištěny



Číslo 28 27. července 2011 strana 10

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Kř ižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlastník Město Velké Meziříčí, IČO: 

CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. 566 
782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých 
příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne. Obsah no-
vin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografi í z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

FOTBAL A

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ STAROBRNO CUP

EXTRALIGA ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Slavoj TKZ Polná – FC VM 4:0 
(1:0)
Sestava FC: Invald – Mucha Z., 
Večeřa, Mucha P., Bouček – Krejčí, 
Smejkal, Hort, Berka, Netrda – 
Vítek, na lavičce Simandl, Veselý, 
Kozuň, Ďurica a Beran, trenéři 
Maruška, Smejkal.       
V předkole Ondrášovka cupu zajel 
tým FC Velké Meziříčí na hřiště do 
Věžnice, kde byl hostem domácímu 
týmu Slavoj TKZ Polná, nováčka 
divize D. Od úvodních minut byla 
aktivita na kopačkách našeho 
týmu, která přinesla ve 4. min 
první rohový kop, kdy jsme se však 
k zakončení nedostali. V 7. min byl 
na pravé straně faulován Zdeněk 
Mucha, kterému se podařilo od-
centrovat na malém vápně stojícího 
Edu Smejkala, rozhodčí bohužel 
výhodu našemu týmu neposkytl 
a gólovou akci přerušil. Následný 
přímý kop poslal Miloš Netrda na 
přední tyč, kde došlo ke střetu dvou 
hráčů, který domácí hráč Černý od-
nesl zlomeným nosem a byl nucen 
vystřídat. Následný útok domácího 
týmu přinesl nebezpečnou přihráv-
ku na Kaplana, kterou odvrátil do 
autu Zdeněk Večeřa. I další minuty 
se nesly ve znamení naší aktivity. 
V 10. min vybojoval míč Michal 
Bouček, jeho střela však domácí 
branku minula. Ve 14. min byl 
faulován Lukáš Berka, následný 
přímý kop zahrál Miloš Netrda, 
jehož podařenou střelu odvrátili 
domácí na rohový kop. Po jeho za-
hrání se k odraženému míči dostal 
opět Miloš Netrda a jeho střela jen 
o metr minula levou tyč domácí 
brány. Ve 22. min vybojoval míč 
ve středu hřiště Eda Smejkal, po-
sunul ho na Miloše Netrdu, který 
pěkným centrem na přední tyč 
vyzval k zakončení Jakuba Vítka, 
který však domácí bránu minul. 
23. min přinesla další rohový kop 
Jardy Krejčího, Eda Smejkal však 
hlavičkoval nad. V 25. min po přes-
né přihrávce Edy Smejkala vnikl 
do pokutového území domácích 
Lukáš Berka, zákrok domácího 
hráče však hlavní rozhodčí jako 
nepovolený neposoudil a penaltu 
neodpískal. Následný útok domá-
cích přinesl první šanci, Kaplan 
však naši bránu přestřelil. Následný 
nebezpečný centr domácích zachy-
til Roman Invald. I v další části 
prvního poločasu byli naši hráči 
aktivnější. Ve 30. min po faulu na 
Lukáše Berku rozehrál přímý kop 
Miloš Netrda na Jardu Krejčího, 
jeho následná střela však bohužel 
trefi la Jakuba Vítka. Ve 32. min 
zachytili domácí ve středu hřiště 
nepřesnou přihrávku Edy Smejka-
la, míč se jim podařilo posunout na 
Kaplana, který po sólovém úniku 
zakončil přesnou střelou k levé tyči 
naší branky a dal úvodní branku 
tohoto utkání. Domácí hráče tato 
branka uklidnila a převzali na 
chvíli aktivitu na hřišti. Ta přinesla 
pěknou střelu ze střední vzdálenos-
ti, kterou Roman Invald z přehle-
dem kryl. Z následného útoku se 
do souboje s domácím gólmanem 
Skočdopole dostal Lukáš Berka, 
míč vybojoval, rozhodčí však tento 
souboj posoudil jako nepovolený 
a tak nás do zakončení nepustil. 

Do konce prvního poločasu se již 
k nebezpečnému zakončení žádný 
z týmu nedostal.
Do druhého poločasu za náš tým 
nastoupil Zdeněk Veselý místo 
Jakuba Vítka a Slávek Kozuň na-
hradil Michala Boučka. Tak jak náš 
tým vstoupil aktivně do prvního 
poločasu, tak ve druhém poločase 
začal náš soupeř. Úvodní tlak do-
mácích přinesl nebezpečné střely 
Urbánka a Pražáka. V 52. min 
nahrál Kaplan přesně Klímovi, jeho 
střela však naštěstí těsně minula 
naši branku. I další minuty přinesly 
aktivitu domácího týmu a nám se 
nedařilo dostat na delší čas míč pod 
kontrolu. 55. min přinesla centr do 
vápna domácího týmu, který si do-
mácí hráč zpracoval pomocí ruky, 
ale rozhodčí tento zásah neposoudil 
jako nedovolený. V 57. min za-
hrávali domácí první rohový kop. 
Nebezpečný centr na Kaplana však 
odvrátil Patrik Mucha. Domácí 
v této části hry ovládli střed pole 
a naše útočné aktivity končily vět-
šinou na nepřesné přihrávce. Oproti 
prvnímu poločasu naši hráči již ne-
hýřili tolik pohybem, a tím umož-
nili domácím zakládat nebezpečné 
útoky. 67. min přinesla nepřesnou 
zpětnou přihrávku Jiřího Horta, 
kterou zachytil domácí útočník 
Tlačbaba a přesnou střelou k pravé 
tyči nedal Romanu Invaldovi šanci 
a zvýšil na 2:0. Tato branka určila 
další průběh utkání. Domácí hráči 
hýřili pohybem a nám se nedařilo 
jejich aktivitu na delší dobu přeru-
šit. V 70. min zahrál Jarda Krejčí 
rohový kop na Zdeňka Muchu, jeho 
hlavička však skončila nad brankou 
domácích. To byla z naší strany 
poslední nebezpečná situace. Další 
minuty přinesly již jen šance domá-
cího týmu, které končily v náruči 
Romana Invalda, nebo vedle naší 
brány. V 80. min vystřídal Miloše 
Netrdu Milan Ďurica. V 81. min za-
chytil malou domů Zdeňka Večeři 
hráč Kovář, přešel přes Romana 
Invalda a do prázdné branky k ra-
dosti domácího publika zvýšil na 
3:0. Poslední minuty zápasu měl 
domácí tým zcela pod kontrolou 
a v 88. min zvýšil na konečných 
4:0, po vítězném souboji z Jardou 
Krejčím hráč Tlačbaba.
Vyjádření trenérů: I když měl pro 
nás zápas charakter přípravy, chtě-
li jsme ho vyhrát. Potřebovali jsme 
postavit některé hráče, které jsme 
ještě neviděli hrát. Jinak náš tým je 
v plné přípravě, kdy trénujeme 4x 
týdně a nabíráme hlavně kondici.
Do prvního poločasu jsme vstou-
pili aktivně a soupeře pořádně 
zmáčkli. Kluci dobře kombinovali 
a presovali, a Polenští měli proto 
problémy v defenzivě. Vytvořili 
jsme si několik šancí, ale bohužel 
jsme nedokázali trefi t branku. Roz-
hodčí necitlivě posoudil výhodu po 
faulu na našeho hráče, kdy Smejkal 
mohl skórovat, a to nás mohlo 
nakopnout.
Do druhého poločasu jsme střídali 
dva hráče. Druhá půle se nám vů-
bec nepovedla. Kazili jsme spoustu 
jednoduchých přihrávek, vůbec 
jsme nedokázali udržet balon vep-
ředu hřiště a pressing nebyl taky 
tak důrazný. Naši prohru jsme si 
zavinili sami, kdy všechny góly 
padly po individuálních chybách 
jednotlivců.                           -myn-

Dotace na sport
Dotace města sportovním od-
dílům na rok 2012 je určena pro 
sportovní oddíly, které pracují 
s mládeží ve Velkém Meziříčí nebo 
jeho místních částech.
Žádost o dotaci musí být podána 
nejpozději 31. 7. 2011 na podatelně 

MÚ nebo odeslána poštou s poštov-
ním razítkem stejného data.
Kompletní informace k podmínkám 
poskytnutí dotace vč. formulářů 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách města – www.mestovm.cz 
– Aktuality.                              -vill-

Extraliga ČR v požárním útoku 
proběhla v Lavičkách v sobotu 
23. 7. 2011. Zúčastnilo se jí 44 druž-
stev mužů a 14 družstev žen. Zví-
tězili domácí muži SDH Lavičky. 
Ti navíc svůj sobotní úspěch zopa-
kovali hned den na to v Sedlejově. 
„Vyhráli jsme i v neděli, a tím jsme 
si tři kola před koncem extraligy 
upevnili celkové první místo,“ sdělil 
Martin Bradáč.
Prvenství mezi ženami vybojovalo 
družstvo z Chrášťan.
Lavičské družstvo mužů SDH v so-
botu závodilo ve složení Jiří Štěpá-
nek (koš), Tomáš Skryja (savice), 
Pavel Bradáč (stroj), Filip Homola 
(béčka), Michal Barák (rozdělo-
vač), Roman Hynčica (levý proud) 
a Martin Bradáč (pravý proud). 

Martina Strnadová
Výsledky:

Muži
 1. Lavičky s časem 16.55 s
 2. Nevcehle 16.99 s
 3. Hluboké 17.04 s
29. Netín 19.48 s
33. Netín Supersport 21.37 s
35. Radostín n. Osl. Junio 25.80 s
36. Lhotky Sport 37.51 s

Ženy
 1. Chrášťany 17.08 s
 2. Radíkov 17.24 s
 3. Vitiněves 17.56 s
13. Velké Meziříčí FŇ nesp.

-tes-
Domácí družstvo hasičů z Laviček, které má ve svých řadách atlety, vybojovalo vítězství. 

Foto: Martina Strnadová

Členové družstva Lhotky Sport krátce před startem závodu, který se jim 
tentokrát příliš nevydařil.                                   Foto: Martina Strnadová

Mnohé soutěžící doprovázeli i jejich fanoušci, na snímku jsou ti z Rado-
stína nad Oslavou.                                          Foto: Martina Strnadová

Turnaj v malé kopané – Starobrno 
cup, Petráveč 2011 – se uskutečnil 
v sobotu 23. 7. 2011 od 7.30. Přihlá-
silo se šest týmů – z Brna, Třebíče 
a čtyři z Velkého Meziříčí a okolí. 
Zápas řídil kvalifi kovaný rozhodčí 
Michal Kubíček. Vyhlášení proběh-
lo v pozdním odpoledni.

Pořadí:
1. Nortoni Velké Meziříčí 
2. Sluníčka VM 
3. Pittbuls Třebíč 
4. Sport Club Alle VM 

5. Oltec Gang Brno 
6. A-Team Petráveč
Cenu pro nejlepšího brankáře si 
po posouzení hlavním rozhodčím 
a pořadateli odnesl Adam Dočkal 
z týmu Sport Club Alle. Cenu za 
nejlepšího střelce po shodných po-
čtech vstřelených branek obdrželi 
hráči dva: Martin Líbal ze Sluníček 
a Miloš Pokorný z nejlepšího týmu 
turnaje Nortoni.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří 
nám pomohli tuto akci uskutečnit. 

Hlavním sponzorem byl brněnský 
pivovar Starobrno, mediálním 
sponzorem týdeník Velkomezi-
říčsko.
Další partneři akce: Wiegel žárové 
zinkování Velké Meziříčí, Obec Pe-
tráveč, Zahradnictví Rozmarínek, 
Pekárek Lomax, Akropol, Alpa, 
Poex, Paramont, František Kosour 
Chlazení, Evra, Sport Club Alle, 
Pepínostav, BD Stavmont, Jatka 
Malec Petráveč, DS Agros Netín, 
Jan Janíček Cykloservis, Kadeřnic-

tví Jana Zezulová Velké Meziříčí, 
Řeznictví a uzenářství U Burdů 
Velké Meziříčí, Renault Malec, 
Kodak Express Marie Novotová 
Velké Meziříčí, Vlastimil Dvořák 
revize has. přístrojů a hydrantů, 
opravy – plnění – prodej Petráveč, 
Tomáš Homola, Adam Bartl výško-
vé a lešenářské práce.
Celá akce proběhla bez zranění, 
v dobré atmosféře a doufáme, že se 
nám na ni podaří navázat dalším 
turnajem i v příštím roce.   -bart, žá-

Vítězný tým Nortoni z Velkého Meziříčí s 1. cenou.                             
 Foto: Adam Bartl

Nortoni v utkání s brněnským mužstvem Oltec Gang Brno.
Foto: Martina Strnadová

Dobrovolní hasiči z Laviček 
vítězí v extralize




