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           Otevření kostelní věže
Věž kostela sv. Mikuláše na náměstí se opět otevírá. 

V této sezoně bude přístupná 
od 1. června do 31. srpna od pondělí do soboty 

9 - 18 hodin, v neděli 12 - 18 hodin.

Jednotné vstupné ve výši 10 korun zůstává nezměně-
no. V rámci Mezinárodního dne dětí 1. 6. budou mít 

oslavenci vstup zdarma.   

Čtvrtek 5. 6. 2014
Malá scéna Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí

od 16 hodin. 

Evropský festival 
filozofie

Velké Meziříčí

8. ročník
od 16. do 22. 6.

Více strana 6

Přihlaste svoje vyzdobená okna či předzahrádky do soutěže, která se 
koná od 1. 6. do 15. 8. 2014. Fotografie pošlete na ic@mestovm.cz.
Kategorie: 
▶ květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice.
         Více informací najdete na webu města www.mestovm.cz-mars-
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Letošní pouť ke  svaté Zdisla-
vě v  Křižanově přilákala velké 
množství jak domácích, tak věří-
cích z celého okolí. Ti si nechtěli 
nechat ujít příležitost být přítom-
ni mše svaté, kterou na  tamním 

zaplněném náměstí za  krásného 
slunného počasí sloužil nejvyšší 
představitel katolické církve, kar-
dinál Dominik Duka, arcibiskup 
pražský, metropolita a  primas 
český. Ten přijal pozvání zdejšího 
duchovního správce P.  Tomáše 
Holcnera, aby svojí účastí podpo-
řil sbírku na výstavbu památníku 
zdejší rodačce, svaté Zdislavě.  

Kardinál Duka je členem a před-
stavitelem dominikánského řádu 
a právě tento řád má ve velké úctě 
sv. Zdislavu, která dominikány 
do  Čech přivedla a  společně se 
svým manželem Havlem z Lem-

berka založili dva kláštery.
Přítomen byl i  poslanec Karel 
Schwarzenberg, jenž v době, kdy 
se připravovala žádost do  Vati-
kánu o svatořečení  blahoslavené 
Zdislavy byl kancléřem prezi-
dentské kanceláře. Tehdy tuto žá-
dost podepsal i prezident Václav 
Havel a  Karel Schwarzenberg se 
stal jejím garantem.

Při uvítání kardinála Duky při-
pomněl Otec Holcner činnost ji-
ného dominikána P. Cyrila Šímy, 
který v  Křižanově dlouhá léta 
působil a společně se zdejším fa-
rářem  P. Metodějem Kotíkem se 

velkou měrou zasloužili, aby pa-
mátka této světice byla stále živá. 
D. Duku přivítala také starostka 
městyse Křižanov Marie Smej-
kalová a  místostarostka Jiřina 
Sýkorová. A jelikož je sv. Zdisla-
va patronkou rodin, tak za zdejší 
farníky vzácného hosta přivítala 
rodina Dvořákova z Dobré Vody.

Nedostatek některých lékařů 
ve městě loni veřejné fórum 
označilo jako problém Velkého 
Meziříčí v oblasti zdravotnic-
tví. Mezi jinými šlo i o zubaře. 
Přitom zdravotnická zařízení 
ve městě by volné ordinace no-
vým zubním lékařům nabídnout 
mohla. Jenomže nemají komu.

S  problémem nedostatku zubařů 
jsme se koncem roku 2013 ob-
rátili nejen na  vedení města, ale 
i  na  zdejší zdravotnická zaříze-
ní, a  to na  Dům zdraví na  Poříčí 
i na Zdravotní centrum Záviškova. 
Jejich jednatelé se shodli, že ordina-
ce by k dispozici byly, ale zdravotní 
pojišťovna nechce pro Velké Mezi-
říčí navýšit úvazky, tedy ani dát pe-
níze. Starosta Radovan Necid proto 
přislíbil iniciovat jednání. 
„Někteří lidé z  Velkého Meziříčí 
jezdí za svým zubařem daleko. Po-
žádal jsem proto Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnu o  pomoc,“ uvedl 
R. Necid.
Pojišťovna jeho žádosti vyšla vstříc. 

Po  provedení analýzy aktuálního 
pokrytí a  dostupnosti zdravotních 
služeb v oboru stomatologie v břez-
nu rozhodla o vypsání výběrového 
řízení na  Krajský úřad Kraje Vy-
sočina pro lokalitu Velké Meziříčí 
a  okolí na  obor zubní lékařství. 
„Lhůta pro podání nabídek do to-
hoto výběrového řízení skončila 22. 
4. 2014 a, bohužel, nikdo se nepři-
hlásil,“ informovala Lenka Smutná, 
specialistka pro smluvní a zdravot-
ní politiku Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR. „Divím se, že se ni-
kdo nepřihlásil, nerozumím tomu,“ 
vyjádřil se starosta. Petr Janoušek 
za  Zdravotní zařízení Záviškova 
situaci okomentoval: „Jednali jsme 
s  asi čtyřmi zubaři, každý z  nich 
měl nějaký důvod, proč do  toho 
ve  Velkém Meziříčí nemůže jít.“ 
Přitom jejich zařízení podle něj 
nabízí dobré podmínky, vybave-
nou ordinaci… Jenomže čerství 
absolventi stomatologie po  ukon-
čení studia vesměs preferují praxi 
ve velkých městech, někteří si mož-
ná netroufají budovat hned svůj 

vlastní obvod. Důvody jsou různé. 
Situaci potvrzuje i  jednatel Domu 
zdraví Jindřich Zeman, sám taktéž 
zubní lékař. „I  my sami jsme loni 
měli inzerát na  zubaře a  nikdo se 
nám nepřihlásil,“ říká a  dodává, 
„podle mě tady ve Velkém Meziříčí 
situace s nedostatkem lékařů zatím 
až tak katastrofální není, ale to te-
prve přijde.“ 
Většina stávajících zubařů ve  Vel-
kém Meziříčí je totiž v předdůcho-
dovém věku. A potíže nastanou, až 
svoji praxi ukončí a odejdou do dů-
chodu. Problém tedy zatím zůstává 
otevřený. 
„Dále budeme situaci ve  Velkém 
Meziříčí sledovat. Pokud bychom 
měli informaci o  případném zá-
jemci, jenž by chtěl uzavřít smluvní 
vztah ve Velkém Meziříčí, budeme 
s ním jednat,“ sdělila za VZP Lenka 
Smutná. Také Petr Janoušek hodlá 
s  dalšími absolventy stomatologie 
znovu jednat. O nových skutečnos-
tech vás budeme aktuálně informo-
vat na stránkách našeho týdeníku.

O zubařskou praxi ve Velkém 
Meziříčí se nikdo nepřihlásil

Martina Strnadová

Kardinál Dominik Duka sloužil 
poutní mši svatou v Křižanově

Kardinála Duku přivítalo plné křižanovské náměstí věřících, včetně zástupkyň obce 
(vpravo).  Přítomen byl také politik K. Schwarzenberg (zcela vpravo). Foto: A. Horký

Pokračování na straně 2

Živelná Olga Lounová odstartovala již 8. ročník cha-
ritativní akce Muzikanti dětem, jejímž smyslem je 
finančně pomoci potřebným. Loňský výtěžek (175 
421 Kč) putoval pro Asociaci rodičů a přátel zdravot. 
postiž. dětí. Letos Muzikanti 131 440 korunami pod-
pořili sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 
působící pod žďárskou charitou. Podle sdělení Z. 
Šrámkové, koordinátorky projektu, pomáhají rodi-
nám v krizi i v našem městě. „Peníze plánujeme pou-
žít na nový vůz, ten starý už dosluhuje,“ řekla. Bohatý 
program probíhal celé sobotní odpoledne na náměstí, 
kam zamířily stovky lidí. Pořadatelé mohou být spo-
kojeni, jejich akce má smysl.

Město hodlá ocenit nejúspěšnější 
studentku gymnázia
Nejúspěšnější studentku velkomeziříčského gymná-
zia posledních třech desítek let – Hanu Pařízkovou 
– přijal na radnici místostarosta Velkého Meziříčí 
Josef Komínek. Město její vynikající výsledky 
a zejména další studium hodlá podpořit finančním 
darem.

Devatenáctiletá Hana Pařízková si tento týden odskočí 
na zdejší gymnázium složit maturitní zkoušku. Před-
tím totiž absolvuje výběrové soustředění na  meziná-
rodní biologickou olympiádu, kde bude do  čtvrtka. 
A v pátek maturuje. V červnu ji čeká letní škola pro-
teinového inženýrství v Brně, v srpnu mezinárodní ze-
měpisná olympiáda v Krakově. 
A pak? Obor molekulární bio-
logie a biochemie na Univerzi-
tě Karlově v Praze. „To chci stu-
dovat a třeba se jednou věnovat 
nějaké vědě, pokud se zadaří,“ 
přeje si studentka. Hana Paříz-
ková ví, že jenom přání nesta-
čí, že pro jeho splnění je třeba 
i něco udělat. Potvrzuje to i její 
třídní profesorka Irena Bachro-
vá: „Hanka potřebuje jenom 
vedení, protože je schopná sa-
mostudia a navíc je od přírody 

vybavená velkou zvídavostí, samostatností a pracovi-
tostí. Myslím si, že můžeme být pyšní, že máme tako-
vou žákyni a můžeme ji učit.“ Studentka toho za v pod-
statě pár let zvládla dost. Největším úspěchem je zlatá 
medaile a  6. místo na  světě v  zeměpisné olympiádě 
před dvěma lety v Mexiku. „Ale čeho si nejvíc cením 
já, jsou celostátní kola olympiád z matematiky, z bio-
logie a z chemie. To považuji za důležitější než země-
pis,“ říká Hana Pařízková, mimo jiné i držitelka krajské 
medaile a ceny hejtmana. „Mluvím-li za matematiku, 
jsem velmi rád, že Hana dvakrát za sebou postoupila 
do celostátního kola matematické olympiády i přesto, 
že nejsme matematické gymnázium. A letos obsadila 

nádherné 20. místo v  re-
publice. I  když to není to 
stejné, co v  zeměpisu, kde 
jen 5 lidí na světě bylo před 
ní,“ vyjádřil se matematikář 
a fyzikář Petr Vrána. Hana 
Pařízková ovšem neovládá 
jen přírodní vědy. Napří-
klad i  se svým literárním 
počinem letos získala devá-
té místo mezi dalšími 450 
povídkami v  soutěži Cena 
Waltera Sernera.

Muzikanti letos přispěli na sociálně 
aktivizační službu pro rodiny s dětmi 

Iva Horká

 Pokračování na straně 4

Zpěvačka Olga Lounová zahájila akci 
Muzikanti dětem. Více foto na straně 4 
a na našem webu. 2x foto: Iva Horká

První šek od sponzorů vynesl přes 84 
tisíc Kč. Převzala ho Zdenka Šrámková.

Foto: M. Strnadová
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Římskokatolická farnost Tasov a obec 
Tasov uspořádaly v sobotu 24. 5. 2014  
obřady a  následný program spojený 
s  opětným uložením ostatků pánů 
z  Tasova do  místa bývalé pohřební 

kaple svatého Jiří v  Tasově, kousek 
vedle kostela. Ve  čtrnáct hodin se 
konala zádušní mše svatá za  rod za-
kladatelů Tasova v tasovském farním 
kostele svatých Petra a Pavla.  Při bo-

hoslužbě zaznělo latinské rekviem. 
Po  bohoslužbě následoval vlastní 
obřad uložení ostatků na místo je-
jich vyzvednutí.
V  tasovské sokolovně pak pokra-
čoval program koncertem Brněn-
ského kontrabasového orchestru. 
Dvanáct kontrabasistů na  jednom 
podiu se hned tak nevidí, a  když 
nabídli část Vivaldiho Jara, nebylo 
co dodat. Stejně zajímavý byl i ná-
sledný  výklad odborníků o koloni-
zaci západní Moravy, její politické 
i  církevní organizaci a  o  přínosu 
archeologických výzkumů v Taso-
vě k těmto tématům. 
Profesor Josef Unger se tasovské-
mu archeologickému výzkumu 
věnoval se svými studenty téměř 
šest let. Téma odvysílá také Český 

rozhlas Brno v  pořadu Zelný rynk, 
který na  místě natáčela doc.  Alena 
Blažejovská. Kdo měl zájem, mohl též 
navštívit i výstavu fotografií v kapli sv. 
Michala. 

Kardinál Duka před mší svatou poděkoval za pozvání a řekl, že 
tento kraj dobře zná, neboť přes Křižanov často jezdil do cha-
ritativního domova na Moravci a dokonce jednou ve zdejším 
kostele sv. Václava sloužil mši svatou. Důvodem jeho cest 
na Moravec za dob totality byla spolupráce s řeholní sestrou 
na překladu Jeruzalemské bible, kdy mnozí pochybovali, zda  
vůbec tato bible vyjde.  
V promluvě Dominik Duka přiblížil nelehký život této ženy, 
která jistě také měla obavy ze sňatku. I když se vdávala do vý-

znamného rodu, ale musela opustit svoji rodinu, svůj kraj, kde 
vyrůstala a jít do neznámých míst severních Čech.  Tímto kar-
dinál Duka reagoval na obavy dnešních mladých lidí ze vstupu 
do manželství.  Zdislava tu odvahu našla a následovala man-
žela. Ten, jako přední člen na dvoře krále Václava I., byl stále 
na cestách, a tak sama nesla břímě starosti nejen o rodinu, ale 
i o celý kraj. Podle slov českého primase to byla víra v Boha 
a láska, co jí dávalo energii, sílu a odvahu, láska je velmi ná-
ročná a vyžaduje celého člověka. Dnes by se o Zdislavě podle 

Dukova mínění hovořilo v  celosvětovém měřítku, 
podobně jako o matce Tereze. 
Na závěr mše svaté Tomáš Holcner poděkoval všem, 
kteří přispěli na stavbu pomníku nebo se přímo po-
dílejí na  jeho realizaci, osobním finančním darem 
přispěl i kardinál Duka. Poté přiblížil současný stav 
prací – podařilo se vybrat již okolo čtyř milionů ko-
run. Započalo se i se stavebními pracemi, je vybu-
dována technická šachta, základová deska. Z vosku 
jsou odlity boční atributy pomníku a probíhají další 
přípravné práce. Celé dílo má být hotovo příští rok, 
kdy uplyne dvacet let od svatořečení Zdislavy. 
Myšlenka pozvat kardinála Duku do Křižanova, 
vznikla před dvěma roky. „Ale jelikož má pan 
kardinál velmi nabitý program, zhruba před ro-
kem byla jeho návštěva potvrzena,“ dodal hosti-
tel Holcner. Pro všechny přítomné bylo po mši 
svaté připraveno pohoštění a posezení ve farních 
prostorách, na zahradě a v Katolickém domě. 

Znovuuložili ostatky pánů z Tasova

Opětovné uložení ostatků pánů z Tasova do místa bývalé pohřební 
kaple sv. Jiří v Tasově. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Práce na výstavbě pomníku sv. Zdislavy již započaly. 
Foto: Simona Fňukalová

Okružní křižovatka je z větší části hotova
Iva Horká

Nejvíce hlasů v eurovolbách 
získala v našem městě KDU-ČSL

Antonín Horký

Pokračování ze strany 1

Kardinál Dominik Duka sloužil mši...

Jízdní pruh okružní kři-
žovatky u Tržiště už je ob-
rubníky ohraničen i na její 
druhé polovině, na které se 
aktuálně pracuje. Hotovou 
částí se projíždí od  So-
kolovské na  Františkov. 
Na Karlov do uzavírky mo-
hou projet pouze ti, kteří 
tam bydlí a mají povolení. 
K  pokládce finální vozov-
ky a  provedení vodorov-
ného dopravního značení 
křižovatky by mělo dojít 
ve dnech 14. a 15. června. 

Text a foto: 
Martina Strnadová

Více fotografií najdete na 
našem webu. 

Volby do Evropského parlamentu 
Česká republika 23.–24. 5. 2014
Výsledky voleb (vybráno)
 účast  KDU-ČSL TOP 09 KSČM ČSSD ANO ODS Svobodní
ČR 18,20 9,95 15,95  10,98 14,17 16,13  7,67 5,24
Kraj  Vysočina 18,26 19,34 11,65  12,06 14,28 14,10  6,72 3,99
Velké Meziříčí 16,63 21,26 10,75  10,75 14,38 12,98  7,19 4,45 
Hrbov 14,76 32,25 3,22  19,35 19,35 12,90  0,00 0,00
Lhotky 15,11 23,40 27,65  6,38 8,51 4,25  8,51 4,25
Mostiště 18,03 45,34 12,79  6,97 6,97 11,62 3,48 3,48
Olší n. O. 18,96 32,50 10,00  10,00 7,50 5,00  10,00 2,50
Baliny 20,79 23,80 14,28  0,00 0,00 19,04  9,52 9,52
Blízkov 26,44 59,42 4,34  8,69 1,44 11,59  2,89 2,89
Bory 14,79 47,82 9,78  3,26 9,78 18,47 3,26 0,00 
Březejc 22,03 53,84 7,69  11,53 3,84 11,53 0,00 0,00
Březí 25,49 25,64 7,69  7,69 15,38 20,51 5,12 2,56
Březské 31,41 33,33 2,08 22,91 6,25 4,16 2,08 10,41
Bystřice n. P. 17,02 19,70 9,25 11,91 21,25 11,91 5,05 3,51
Černá 17,09 15,00 7,50 12,50 37,50 5,00 5,00 0,00 
Dobrá Voda 31,32 40,90 9,09 11,36 14,77 5,68 0,00 0,00 
D. Heřmanice 13,63 26,78 12,50 7,14 12,50 10,71 12,50 0,00
D. Libochová 25,00 25,00 0,00 9,37 28,12 9,37 0,00 0,00 
Heřmanov 29,14 39,21 5,88 1,96 13,72 15,68 11,76 5,88 
H. Heřmanice 19,82 4,76 19,04 9,52 9,52 28,57 9,52 0,00  
H. Libochová   7,74 15,38 15,38 15,38 23,07 15,38 0,00 0,00
H. Radslavice 20,00 25,00 0,00 0,00 6,25 31,25 6,25 6,25
Chlumek 23,94 23,52 2,94 23,52 29,41 2,94 0,00 0,00
Jabloňov 21,28 30,00 6,66 11,66 18,33 16,66 1,66 3,33
Jívoví 34,63 37,50 1,25 16,25 11,25  16,25  2,50 1,25
Kadolec 9,77  23,07 0,00 23,07 23,07 23,07 0,00 0,00
Kněževes 36,59 60,00 4,44 8,88 13,33 2,22 6,66 0,00
Kozlov 30,06 34,61 1,92 11,53 19,23 7,69 0,00 3,84
Krásněves 28,84 73,33 1,66 3,33 1,66 8,33 1,66 1,66
Křižanov 14,28 34,11 10,74  12,61 12,14 9,34 3,73 2,33 
Křoví 15,05 28,98  8,69 10,14  14,49  1,44 1,44 24,63
Kundratice 16,05  46,15 11,53 11,53  7,69  11,53 0,00 3,84
Lavičky 22,05 48,80 5,95 1,19 5,95  15,47 4,76 0,00 
Martinice 23,19  27,84 5,06 0,00  10,12  21,51  20,25 3,79
Měřín 16,48  32,81 8,20 9,37 9,76  15,23 5,07 1,95
Meziříčko 17,12 52,00 4,00 0,00 8,00 16,00 4,00 0,00
Moravec 21,31  47,27 12,72  9,09 9,09 4,54 0,90  2,72
Netín 22,35  54,38 8,77 8,77 3,50 1,75 12,28 3,50
Nová Ves 26,62 59,45 5,40 10,81  13,51 5,40 0,00  0,00  
Nové Město 20,89 23,10 13,82 8,51 15,98 13,47 6,41 3,26
Nové Sady 22,78 31,42 8,57 8,57 17,14 14,28 2,85 0,00
Ořechov 20,31 30,76 17,30 5,76 19,23 9,61 3,84 0,00
Oslavice 18,39 23,46 14,28 13,26 14,28 15,30 5,10 3,06 
Oslavička 31,40 34,61 7,69 3,84 30,76 11,53 0,00 0,00
Osová Bítýška 19,62 52,63 2,25 9,02 11,27 12,03 2,25 2,25
Osové 33,93 10,52 26,31 0,00 10,52 21,05 5,26 5,26  
Ostrov n. O. 17,14 31,25 7,81 14,84 8,59 17,18 5,46 3,12 
Otín 21,58 42,30 7,69 5,76 7,69 17,30 3,84 0,00 
Pavlínov 32,29 56,45 3,22 17,74 6,45 12,90 1,61 0,00 
Pavlov 16,29 60,46 2,32 11,62 6,97 2,32 2,32 4,65 
Petráveč 11,24 15,78 15,78 10,52 15,78 15,78 5,26 0,00 
Pikárec 22,99 58,33 13,33 1,66 10,00 6,66 1,66 3,33 
Radenice 17,89 36,36 4,54 4,54 18,18 13,63 13,63 0,00 
Radostín n. O. 26,35 66,66 4,91 8,19 7,10 6,55 0,00 0,54 
Rousměrov 30,48 25,0 6,25 6,25 18,75 12,50 12,50 0,00 
Ruda 24,67 41,89 6,75 4,05 13,51 12,16 0,00 5,40 
Sklené n. O. 17,84 6,06 12,12 0,00 21,21 9,09 12,12 3,03 
Skřinářov 21,19 32,00 20,00 4,00 20,00 12,00 12,00 0,00
Str. Zhoř 23,40 43,63 11,81 5,45 6,36 13,63 5,45 2,72 
Strážek 18,73 39,09 3,00 12,03 15,78 9,02 3,75 0,75 
Sviny 20,78 20,00 12,00 20,00 8,00 0,00 12,00 0,00 
Tasov 18,27 30,52 11,57 5,26 8,42 14,73 6,31 4,21 
Uhřínov 26,72 41,93 0,00 6,45 11,29 25,80 1,61 0,00 
Velká Bíteš 18,92 31,25 9,66 10,86 15,76 9,00 7,01 3,44  
Vídeň 27,53 61,62 11,62 0,00 2,32 9,30 2,32 1,16 
Vlkov 24,14 32,65 4,08 8,16 20,40 6,12 0,00 10,20 
Záblatí 18,59 10,34 13,03 6,89 3,44 37,93 0,00 3,44
Z. Zhořec 26,13 44,82 0,00 20,68 0,00 17,24 0,00 0,00 
Znětínek 18,35 65,51 0,00 0,00 10,34 6,89 0,00 0,00 
Žďár n. S. 18,39 15,67 16,03 10,92 16,09 13,28 8,86 4,53 

 Zdroj: www.volby.cz. Zpracovaly: Martina Strnadová a Simona Fňukalová

Volby do  Evropského parlamentu (EP) v  ČR 
vyhrálo ANO 2011, získalo 16,13 % hlasů. To 
mu zajistilo 4 křesla v EP. Stejný počet míst zís-
kala TOP 09, STAN při zisku 15,95 %, ale také 
ČSSD (14,17 %). Po  3 křeslech mají KSČM 
(10,98 %) a  KDU-ČSL (9,95 %). Dvě pozice 
voliči přiřkli ODS (7,67 %) a jedno Svobodným 
(5,24 %). Celkem bude mít ČR v EP 21 poslan-
ců. V Kraji Vysočina  vyhrála KDU-ČSL před 
ČSSD a hnutím ANO. Čtvrtá skončila KSČM, 
pátá TOP 09 a šestá ODS. Ostatní kandidující 
seskupení včetně parlamentního hnutí Úsvit 
přímé demokracie v kraji neuspěla. Na Vysoči-
ně zvítězila v minulých volbách do Evropského 

parlamentu ODS s 25,17 procenta hlasů, druhá 
byla ČSSD s 24,22 procenta hlasů. K nynějším 
eurovolbám přišlo v kraji 18,26 procenta voličů. 
V roce 2009 hlasovalo 28,86 procenta voličů.
Ve  Velkém Meziříčí získala nejvíce hlasů 
KDU-ČSL 21,26 %, za ní ČSSD 14,38 %, ANO 
12,98 %, Koalice TOP 09 a STAN 10,75 %, stej-
ně tak KSČM, ODS 7,19 %. Piráti dostali od vo-
ličů celkem 4,51 % a Strana svobodných občanů 
(Svobodní) získala 4,45 %. 
Volební účast byla stejně nízká jako ve většině 
míst naší republiky. V našem městě činila 16,63 
procenta.                                         Zdroj: www.volby.cz 

Připr.: Iva Horká

V Rudě mají zpomalovací semafory
Z  důvodu zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu 
v  Rudě na  silnici II/602 
a  v  souladu se zpracova-
ným strateg. rozvoj. plá-
nem obce byly v  Rudě in-
stalovány dva dynamické 
zpomalovací semafory. 

Jsou umístěny na  příjez-
dech do  obce v  blízkosti 
školy a  autobusové zastáv-
ky, tj. v místech s vysokou 
koncentrací chodců, ze-
jména dětí. Jejich úkolem 
je zklidnit provoz a  hlídat 
max. dovolenou rychlost 

aut 50 km/hod., která byla 
často řidiči překračována. 
Projekt je podpořen a spo-
lufinancován i  Krajem 
Vysočina prostřednictvím  
dotace z  Fondu Vysočiny 
z  grantového programu 
„Bezpečná silnice 2013“. 

Mimo semafory se v  obci 
ke  zvýšení bezpečnosti 
jako psychologický zpo-
malovací prvek obnovila 
i vodorovná dopravní zna-
čení, vyznačující jednotlivé 
jízdní pruhy.
Ing. Karel Dvořák, starosta



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 21 | 28. KVětna 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 21 | 28. KVětna 2014

Uzavírka průtahu Velkým Mezi-
říčím po prvním týdnu provozu 
přinesla dílčí problémy. Řidiči 
si stěžovali zejména na zmatky 
v první den uzavírky a lidé, kteří 
bydlí na Karlově, měli problémy 
dostat se domů.

„Na stavbě jsem byl osobně každý 
den a  zároveň denně odpovídám 
zhruba na  deset připomínek či 
dotazů s  uzavírkou spojených,“ 
popisuje reakce obyvatel starosta 
Radovan Necid. Podle něj byl nej-
vážnější problém s  tím, že techni-
ka firmy, která opravu silnice 602 
na Karlově provádí, zatarasila večer 
po  skončení prací některým oby-
vatelům Karlova přístup do domů. 
„Zaměstnanci firmy byli okamžitě 
poučeni a  firma se zároveň oby-
vatelům Karlova naším prostřed-
nictvím omlouvá. Nemělo by se to 
opakovat,“ řekl starosta.
V  pondělí, kdy se silnice zavírala, 
měli také lidé z  této lokality pro-
blémy s  policií. „Způsobené tím, 
že například trvalé bydliště měli 
v  občance napsané jinde, než by 
bylo třeba. Policie jim pak nevě-
řila, že zde bydlí a musí tedy stav-
bou projet. I to je ale už postupně 
vyřešené,“ prohlásil Necid a dodal, 

„policie tam byla zejména kvůli 
tranzitní dopravě, protože řidiči 
z  Brna a  Prahy, kteří nezazname-
nali uzavření Karlova, se pokoušeli 
hlavně dopoledne do  stavby vjet. 
Padlo několik pokut a  odpoledne 
už to nebylo nutné.“
Někteří řidiči a  obyvatelé se také 
podivovali nad tím, že ačkoliv je 
v první etapě uzavřena jen polovina 
Karlova, stavaři zbrousili celou prv-
ní etapu, která je rozdělena na dvě 
části, aby se frézovací souprava 
nemusela vracet a v úseku od uli-
ce K  Buči po  odbočku na  Dolní 
Radslavice budou probíhat některé 
přípravné práce. Na  Karlově ne-
probíhá jen oprava silnice, ale celé 
ulice, včetně chodníků, obrubníků 
a  veřejného osvětlení. Tyto práce 
probíhají souběžně s  opravou sil-
nice a  je tedy třeba terén připravit 
předem.  První etapa a  zvlášť její 
první část je pro obyvatele a pro ři-
diče nejnáročnější.
„Z dalších připomínek, které se mi 
sešly, můžu jmenovat například 
postesknutí nad délkou objížďky 
pro ty, kdo nemohou jet na dálnici. 
Tato objížďka vede přes Martinice 
a Osovou Bítýšku. Lidé se také po-
zastavili nad tím, že loni se na Kar-
lově dělala kanalizace a  zda se to 

tedy nemohlo udělat naráz letos,“ 
vyjmenoval Radovan Necid. Délka 
objížďky mimo dálnici je nutná, 
jinudy totiž žádná objízdná trasa 
nevede. A je také hlavně pro nákla-
ďáky. Radnice s  dopravním inže-
nýrem a  krajským úřadem situaci 
dlouhodobě připravovali a  hledali 
nejlepší řešení. „Je třeba mít stále 
na paměti, že lidé, kteří se tím pro-
blémem zabývají, jsou především 
Meziříčáci. Nemají přece v úmyslu 
Meziříčákům a tedy i sobě, kompli-
kovat život, ale naopak,“ připomněl 
Radovan Necid s  tím, že místní 
postupně objevují i  lokální objízd-
né trasy. „Všechny objízdné silnice 
a uličky po skončení uzavírky pak 
přiměřeně opravíme,“ dodal.
Loňská oprava kanalizace byla zá-
měrná. „Kdybychom letos na Kar-
lově ještě opravovali kanalizaci, 
byla by uzavírka o dva měsíce delší 
a sotva bychom to stíhali,“ vysvětlil 
starosta Necid. Navíc komunikaci 
opravuje Kraj Vysočina a kanaliza-
ci Svaz vodovodů a kanalizací, tedy 
dva různí vlastníci. Město opravuje 
chodníky, zálivy, přechody a veřej-
né osvětlení.
Necid také znovu vyzval všechny 
řidiče k ohleduplnosti. „Je jasné, že 
tak velký zásah do dopravy v našem 

městě přinese zpočátku problémy. 
Nikdo neumí dohlédnout do všech 
situací a je především na nás, kteří 
zde bydlíme a jezdíme, abychom si 
vzájemnou ohleduplností pomohli. 
Podle mých zkušeností jsou největ-
ší komplikace v prvních dnech, než 

se s  novou situací sžijeme. Čekají 
nás ještě tři zásadní změny v dopra-
vě, a to vždy po dokončení a na za-
čátku každé etapy,“ uzavřel starosta 
a dodal, „přesto se za potíže svým 
sousedům omlouvám a  ujišťuji je, 
že až do  konce uzavírky budeme 

stále připraveni vzniklé problémy 
operativně řešit.“ Radnice také 
spustila speciální dopravní sekci 
na městském webu, kde lidé najdou 
nejen aktuální informace o  po-
stupu prací, ale zejména dopravní 
a organizační informace. 

Herci byli za role v Ledňáčkovi nominováni na Thálii 2008
Divadelní hru od anglického 
autora Williama Douglase Ho-
mea Ledňáček uvedlo Divadlo 
Ungelt v kinosále Jupiter clubu 
v úterý 20. května večer.

V  jednoduché zápletce, okoře-
něné ironickým anglickým hu-
morem, excelovali známí herci 
Alena Vránová v  roli Evelyn, 
František Němec jako slavný 
spisovatel Cecil a  jeho komor-
ník Hawkins, jehož hrál Petr 
Kostka. 
Stylová anglická komedie 
o  vdově, sirovi a  jeho komor-
níkovi trvala 115 minut včetně 
patnáctiminutové přestávky. 
Děj ubíhal tak rychle a zajíma-
vě, že divák ne příliš obvyklou 
délku představení ani nepo-
střehl. Na  jevišti se odehrávaly 
dialogy, které řešily, co by bylo 
kdyby… Kdyby se v mládí Eve-

lyn provdala za Cecila, nedošlo 
by k onomu setkání po padesáti 
letech, jež se řešilo ve hře. Slav-
ný spisovatel Cecil se po  půl 
století znovu potkal se svou 
dávnou láskou Evelyn. Oba si 
přiznali, že se milovali už teh-
dy, i  během celé doby, i  nyní. 
A to i přesto, že ona byla vdaná 
za jiného a měla s ním dokonce 
dvě děti, a on, šarmantní bohatý 
muž střídal bez cíle jednu part-
nerku za druhou. 
„A  jak jsi to udělala, že sis po-
řídila dvě děti s  někým, koho 
jsi vůbec nemilovala, to je tedy 
výkon,“ podivoval se uštěpačně 
spisovatel. „Zavřela jsem oči 
a  myslela na  Tebe,“ odvětila 
s  odzbrojující upřímností stá-
le elegantní žena, již Cecil po-
žádal po  těch dlouhých letech 
konečně o  ruku a  ona řekla: 
Ano. Ovšem tohle nechtěl sly-

šet komorník, který nesl nelibě 
přítomnost Evelyn… A  byl to 
ten komorník, s  nímž hlavní 
hrdina pozoroval tak rád led-
ňáčka u  řeky kousek od  jeho 
honosného sídla. A  zároveň 
ten blízký člověk, jemuž po-
byt v přítomnosti sira dělal tak 
dobře. Každá z osob totiž před-
stavovala jeden dominantní rys 
své postavy a společně je pojila 
skrytá touha vyjádřit konečně 
svou nevyřčenou lásku k  tomu 
druhému... Tam, kde jeden zářil 
štěstím, druhý bohužel zažíval 
zklamání.
F. Němec za roli sira Cecila zís-
kal Cenu Sazky a  Divadelních 
novin za nejlepší herecký výkon 
sezony 2007/2008 bez ohledu 
na  žánr. Všichni tři herci pak 
byli za  své účinkování v  této 
inscenaci nominováni na Cenu 
Thálie 2008. 

Petr Kostka, František Němec a Alena Vránová se sešli v divadelní hře Ledňáček, s níž 
se představili i ve Velkém Meziříčí v úterý 20. května 2014. Foto: Iva Horká Iva Horká

Uzavírka Karlova v prvních dnech přinesla komplikace, dnes už doprava 
běží hladce

Nyní probíhá betonování obrub. V jiných místech se pracuje na odstraňování starých 
krajnic. V ulici je klid, místní už si na objížďku zvykli.  Foto: Martina Strnadová

Studenti restaurují předměty ze sbírek muzea
Šelak, klih či intarzie. S těmito výrazy se restaurátoři 
potkávají každý den, běžnému člověku možná nic ne-
řeknou. Pokud byste se chtěli dozvědět, co znamenají, 
vydejte se do velkomeziříčského muzea. V prohlídkové 
trase uvidíte restaurátory přímo při práci. Během Velko-
meziříčského restaurování, jak se akce nazývá, dostávají 
novou tvář předměty ze sbírek muzea, které byly až do-
posud uloženy v depozitáři.
„Pro tyto účely jsme vybrali psací stůl a židle z původní-
ho zámeckého mobiliáře, které po ukončení akce budou 
umístěny do prohlídkové trasy v prvním patře,“ sdělila 
ředitelka muzea Irena Tronečková.
Návštěvníci se mohou nejen podívat, jak vypadá oprav-
dová práce restaurátorů a jaké nástroje používají, ale 
samozřejmě mohou studentům Vyšší odborné školy re-
staurátorské v Brně pokládat i dotazy. Ti jsou připraveni 
návštěvníkům vše vysvětlit a popsat.
Ačkoli letos jsou studenti ve Velkém Meziříčí poprvé, 
akce jako taková už běží třetí rok. V uplynulých dvou 
letech však studenti svoji práci představovali pouze na 
zámku Slavkov, letos se projekt rozrostl i o Meziříčí. Zá-
štitu nad touto částí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.
„Studenti budou v muzeu pracovat až do 6. června, a to 
vždy od středy do neděle. Vrátí se pak ještě na začátku 
dalšího školního roku,“ upřesnila Irena Tronečková

-muz-, foto: archiv muzea

V Tisnu se představí 
meziříčské soubory
V partnerském chorvatském Tisnu se v červnu představí dva 
pěvecké soubory z Velkého Meziříčí. Chorvatská strana má také 
zájem o nabídku mimosezonních pobytů pro obyvatele Meziříčí. 
Vyplynulo to z květnové návštěvy velkomeziříčských radních 
v Tisnu.

Do Tisna radní jeli na třídenní soukromou cestu, kterou si sami hradili. 
„Pojali jsme to jako odpočinkový pobyt, ale zároveň jsme naší přítom-
nosti v Chorvatsku využili pro setkání s našimi partnery na tisenské rad-
nici. Už proto, že končí volební období a chtěli jsme jaksi zrekapitulovat 
úspěšné partnerství našich měst,“ vysvětlil starosta Radovan Necid.
Obě strany se dohodly na výjezdu dvou meziříčských pěveckých sou-
borů do Tisna. „Chorvatská strana členům souboru zorganizuje kon-
certy. Velké Meziříčí finančně pomůže s dopravou a stravu a ubytování 
si členové souborů uhradí sami,“ popsal akci starosta. Partnerská města 
také projednala možnost mimosezonních pobytů pro obyvatele Meziří-
čí v Chorvatsku. „Jde o věc, kterou je třeba ještě dále promyslet a pro-
pracovat. Nicméně záměr je takový, že by meziříčské spolky a obyvatelé 
dostaly nabídku výhodných pobytů a zprostředkování kontaktů v Tisnu 
s tím, že by organizace pak byla na nich. Znovu ale říkám, že jde o věc 
ve fázi záměru a je ještě třeba ji dále projednat,“ řekl starosta. Partner-
ství s chorvatským Tisnem je hodnocené jako úspěšné a živé. Dnes už 
spolupracují nejen samosprávy, ale i například dobrovolní hasiči a další 
kulturní spolky. „Výměna zkušeností s balkánskou a každou zemí je pro 
všechny velmi poučná,“ uzavřel Necid.  -ran-

-ran-
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fotogalerie muzikanti dětem - 24. 5. 2014

Díky svým zaslouženým úspěchům studentka zcestovala kus světa. 
S evropským projektem 100 vědců do středních škol organizovaným 
Akademií věd ČR se podívala do Los Angeles v USA. „Nevěřila jsem, 
že bych se do  Ameriky podívala, takhle brzo, protože pro mě je to 
samozřejmě finančně nedostupné. Takže jsem byla nadšená už jenom 
z  toho, že jsem se ocitla v  Americe,“ popisuje Hana zážitek. Mimo 
to byla S Vysočinou do Evropy na jazykovém kurzu v Anglii, přímo 
v Londýně, s mezinárodní zeměpisnou olympiádou navštívila němec-
ký Kolín nad Rýnem či Mexiko. Expedice Eurorebus jí zase nabídla 
cesty po střední Evropě: Německo, Rakousko, Chorvatsko.
Jak hodnotí Hana Pařízková svoje roky studia na  zdejším gymná-
ziu? „Určitě jsem získala plno znalostí. Jsem velmi ráda, že jsem šla 
na gympl už z páté třídy. Myslím si, že to má mnohem větší smysl. 
V podstatě k těm všem soutěžím bych se ani nedostala, kdybych šla 
až z devítky. Hodně mi to dalo, poznala jsem spoustu super lidí. Jsem 
moc ráda, že jsem byla tady,“ říká studentka.
Místostarosta Josef Komínek si jejího vyjádření cení. „Je totiž takový 
trend gymnázia omezit a nechat víceletá jenom v okresních městech. 
Musíme za ně bojovat, aby i u nás, ve Velkém Meziříčí, zůstalo. A vy 
jste pro nás důkazem, že to má smysl,“ uzavřel místostarosta.

1. Po vystoupení ve Velkém Meziříčí 24. 5. pak ještě v ten samý den 
hrajete na další akci. Máte hodně nabitý program?
Ano, máme toho letos opravdu hodně. Nyní máme nasmlouvaných 
nějakých sedmdesát koncertů a další pořadatelé stále volají. Není vý-
jimkou, že hrajeme i dvojáky a dokonce i trojáky. Je to náročné, ale 
baví nás to a hlavně fanoušci si to žádají a to nás těší dvojnásob. 
2. Na který koncert za poslední dobu nejraději vzpomínáte?
Přemýšlím a těžko vybrat jeden jediný. Rádi samozřejmě vzpomínáme 
na ty, na kterých je skvělá atmosféra, ale ta je poslední dobou všude.
3) Kde nejraději hrajete? V menších sálech či na festivalech nebo 
společně s velkými legendami (např. Nazareth)?
Festivaly máme samozřejmě hodně oblíbené. Ale nevyhýbáme se niče-
mu. Malý sál nebo klub má také svoji atmosféru. Hrajeme rádi všude!
3. V roce 2012 jste vydali CD Žár. Nechystáte další?
Zatím ne. Ale chtěli bychom. Záleží na skladatelském potenciálu Míry 
Chrástky.
4. Má kapela ještě nějaké nesplněné cíle?
Tak to nevím. Dosáhli jsme všeho. Milion a půl prodaných hudebních 
nosičů, máme nějaké Slavíky, tisíce koncertů doma i v zahraničí, zlaté 
a platinové desky, několik turné se světovými kapelami typu Nazareth, 
Smokie, Suzi Quatro, Slade, Uriah Heep a dalšími…, teď chceme jen 
hrát a vydávat nové písničky.
5. Kde jste doposud nehráli a chtěli byste?
Tak určitě by nás lákaly nějaké koncerty ve Velké Británii. Nechtěl 
bych to zakřiknout, ale něco se rýsuje.

Otázky připravila S. Fňukalová, odpovídal Jirka Lang, bubeník Turbo 

Turbo má nesplněný sen

Město hodlá ocenit...
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Hana Pařízková se svojí profesorkou Irenou Bachrovou, 
která ji doprovodila na radnici. Více foto na našem 
webu. Foto na straně 1 a 4: Martina Strnadová

Místní skupina Second Hand opět 
nezklamala. Foto: Simona Fňukalová

Výteční bubeníci z NeoPercussion předvedli skvělý výkon. Jak náročné je 
jejich bubnování, si vyzkoušeli i někteří posluchači. Foto: Iva Horká

Do sbírky přispěli i návštěvníci koncertu. Ti se na náměstí sešli 
opět v hojném počtu. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Vendula Příhodová postupuje dál a dál!

Turbo ve Vel.Meziříčí. Foto: Simona Fňukalová

Rodačka z nedaleké-
ho Tasova postupuje 
v  pěvecké soutěži 
„Hlas Česko Slo-
venska“  dál a  dál. 
Doposud prochá-
zela soutěží napros-
to hladce a  vedla si 
skvěle. Ve  středu 28. 
5. 2014 ji ovšem čeká 
už malé finále, kde 
budou rozhodovat 
hlasy (SMSky) celé 

veřejnosti. Na  tento  
živý přenos ji jede 
podpořit celý auto-
bus fanoušků, kteří 
se budou snažit fan-
dit ze všech sil. Pro-
síme všechny příz-
nivce Vendy, aby ji 
také podpořili a po-
sílali své SMSky! 
Za „fan klub“ děkuje 
Josef Mladý
Foto: TV Nova

Na Noci kostelů (23. 5.) vystoupil i pěvecký sbor Magna 
Diesis. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Zpěvačka Olga Lou-
nová. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 28. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 Oslavice mše sv. a procesí 
ke kříži – o. J. B., 18.30 Lavičky mše sv. a procesí ke kříži – o. L. Sz.
Čtvrtek 29. 5.: 7.00 mše sv. – host, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.30 
mše sv. a procesí ke kříži – o. J. B. 
Pátek 30. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání a adorace nejsvětější svátosti, 20.00 mše sv. s nove-
nou k Duchu svatému: Za dar moudrosti – o. J. B., domov pro seniory 
13.00 mše sv., – o. J. B., 21.00 –23.00 Nikodémova noc
Sobota 31. 5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. s novenou k Duchu 
svatému: Za dar rozumu – o. L. Sz.
Neděle 1. 6.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – host, 18.00 mše sv. s novenou k Duchu svatému: Za dar rady – o. 
J. B., Lavičky 10.30 poutní mše sv.
Bory mše sv.: 30. 5. Horní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
31. 5. Horní Bory 10.00 mše sv. s biřmováním, 1. 6.  Horní Bory 9. 45 
mše sv. – o. J. B., Sklené nad Osl. 10.00 poutní mše sv.
Farní oznámení: 
Středa od  8.00 návštěva nemocných. Čtvrtek po  večerní mši sv. 
teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti 
a příležitost ke svátosti smíření a pokání, začátek noveny před slav-
ností seslání Ducha svatého, každý všední den ve 20.00, v sobotu 
a  v  neděli v  18.00 bude mše sv. s  rozjímáním. Od  30. 5. do  6. 6. 
večerní a odpolední mše sv. (kromě sobotu a neděle). Sobota 18.30 
příprava na křest, 1. příprava na manželství. Neděle po večerní mši 
sv. setkání spolku Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali ve far-
nosti.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

Svatý, který je všude

Ve čtvrtek 8. května 2014 proběhlo již 8. žehnání motorek ve Velké 
Bíteši. Tentokrát se žehnání konalo na  parkovišti u  První brněnské 
strojírny. Po 14. hodině pronesl tradiční přímluvnou modlitbu Motor-
kář Bob – P. Bohumil Poláček. V průběhu akce hrála rocková kapela 
Robur-rock. Na závěr zdařilé akce proběhla spanilá jízda.

Text a foto: Bc. David Dvořáček

V Bíteši hřměly motory
Již třetím rokem se u nás konala 
besídka ke  Dni matek tentokrát 
s  názvem Z  pohádky do  pohád-
ky. Uskutečnila se 4. května 2014 
v  místním kulturním domě. Při 
příchodu chlapci rozdávali ma-
minkám malou pozornost v  po-
době kytičky.
Na  úvod vystoupily mladší děti 
s pohádkou Lotrando a Zubejda. 
Příběh mladého loupežnického 
synka, putujícího společně s chu-
dým drvoštěpem za prací do země 
Solimánské, doplnily zpěvem pís-
niček. O hudební doprovod se po-
starala R. Uchytilová ml. 
Další část vystoupení patřila 
pásmu krátkých pohádek, které 
zahájily nejmladší děti vystou-
pením včeliček a  čmeláčků. Za-
tancovaly na písničky ze Včelích 
medvídků a znělku ke známému 
příběhu Včelky Máji přišel „za-
zpívat“ malý dvojník Karla Gotta. 
Tato scénka byla zaslouženě 
odměněna srdečným smíchem 
a  bouřlivým potleskem. Nebyla 
by to pohádková besídka, kdy-
by v ní chyběli čerti a princezny. 
Čerty se v pekle pokoušela napra-
vit Káča a tři šíleně smutné prin-

cezny se svými princi společně 
tančili na  známé písničky z  této 
pohádky. Další pohádková posta-
va se objevila v příběhu O Kubo-
vi a  Stázině. Vodník se žabkami 
svými kouzly v podobě veršova-
ných básniček pomohl Stázině. 
Děti se v kostýmech čerta, vodní-
ka a  knížepána pokoušely získat 
srdce princezny ze mlejna. Také 
tato pohádka byla provázena 
zpěvem malých účinkujících.
Potom následovalo vystoupení 
starších dětí. Ty tentokrát sehrály 

pohádku Ať žijí duchové. Na po-
diu se během představení zjevila 
Leontýnka a přišel i  rytíř Brtník 
z  Brtníku. Představení se neslo 
v  duchu známých scén z  tohoto 
filmu. Úryvky písní z  filmu se 
střídaly se zpěvem našich „her-
ců“. Starší děti se svých rolí zhos-
tily znamenitě. Někteří předvedli 
skvělé herecké výkony jak v hlav-
ních rolích, tak i  ve  vedlejších. 
Nesmíme opomenout, že role 
skřítků připadla opět nejmladším 
dětem, které si získaly publikum 

v sále, a tak za potlesku pracovaly 
s  lopatkami a  volaly: „Úkol spl-
něn rytíři Brtníku!“
Poslední vystoupení již tradičně 
patřilo starším dětem. Chlap-
ci v  černých brýlích a  děvčata 
v  růžových sukních a  čelenkách 
předvedli velmi působivý tanec 
na píseň z filmu Pomáda. Na zá-
věr starosta obce Michal Drápe-
la poděkoval všem účinkujícím 
a organizátorům, kteří od publika 
sklidili velký potlesk a obdiv. Pak 
následovalo občerstvení pro ma-
minky v podobě zákusků a kávy. 
O  hezký kulturní zážitek a  pří-
jemně strávené nedělní odpole-
dne se postaralo 50 dětí z  Mar-
tinic ve  věku 3–15 let. Akci 
zorganizovaly místní maminky 
M. Matulová, K. Smejkalová, R. 
Uchytilová a L. Chadimová, kte-
ré s  dětmi nacvičovaly vystou-
pení, malovaly kulisy, šily kos-
týmy a  vyráběly rekvizity. Díky 
patří obci Martinice za finanční 
podporu a  také všem, kteří se 
na  realizaci této vydařené akce 
podíleli.
Marcela Matulová za organizáto-

ry akce, foto: archiv autorky

Martiničtí uspořádali besídku ke Dni matek

Tajuplnou atmosférou přilákal 
bítešský kostel sv. Jana Křtitele 
několik set návštěvníků, kteří si 
nenechali ujít tamní Noc koste-
lů. Podařenou dramaturgii, jejíž 
hlavní autorkou byla Michaela 
Hanzelková, si pochvalovali.
„Noc kostelů tady ve Velké Bíteši 
byla zážitkem. Opravdu se orga-
nizátorům povedla,“ pochválila 
program Jana Dofková. Noc ote-
vřela hra pro děti o svatém Janu 
Křtiteli. Po  divadelním předsta-
vení a prohlídce kostela následo-
vala slavnostní bohoslužba. Při 
mši se kostel výrazně zaplnil i ná-
vštěvníky, kteří do kostela běžně 
nechodí. Zazněly při ní písně 
Jana Badala – bítešského faráře 
a hudebního skladatele. 
Hlavní program se nesl ve  zna-
mení hudby. S  velkým ohlasem 
se setkala zejména místní folko-
vá skupina Žalozpěv, která si vy-
dobyla velké renomé a  bouřlivý 
aplaus návštěvníků. Sladkou teč-
kou byl pak Tišnovský komorní 
orchestr, který předvedl Mozar-
tovu Sinfonii concertante Es dur. 

Ke  zmíněné tajuplnosti přispělo 
nevšední nasvícení kostela. Boč-
ní kapli návštěvníci viděli v mod-
ré barvě a presbytář v sytě žluté, 
což jsou barvy Velké Bíteše. 
Poslední roky přinesly velko-
bítešskému kostelu rozsáhlé 
opravy, pravděpodobně největší 

za  posledních 200 let. Kostel se 
může pochlubit novou střechou, 
vnitřní i vnější fasádou a jeho in-
teriér pravidelně rozezvučí nové 
varhany, na  které Bítešští mezi 
sebou vybírali několik let. Město 
Velká Bíteš od  farnosti převzalo 
do  své správy hradby, které se 

rovněž dočkaly rozsáhlých oprav. 
V  tomto měsíci se naplno roze-
běhla oprava vnitřku kostelních 
věží, které poskytnou adekvátní 
prostředí návštěvníkům. Noc 
kostelů byla poděkováním těm, 
kdo se o opravy kostela zasloužili.

Ladislav Koubek

Bítešská Noc kostelů přilákala stovky návštěvníků

Tišnovský komorní orchestr. Foto: Otto Hasoň

V  pátek 9. května se Křižanovem neslo hou-
kání hasičské a policejní sirény. Ve škole totiž 
probíhal projektový den pod názvem Doprav-
ní výchova. Pozvání do školy přijali křižanov-
ští hasiči a  velkomeziříčští policisté. Žáci se 
seznámili se základními pravidly bezpečnosti 
v silničním provozu, poznávali dopravní znač-
ky, řešili křižovatky, prostřednictvím pokusů si 
ověřili důležitost bezpečnostních pásů a funk-
ci cyklistické přilby. Při besedě s  policisty si 
všichni prohlédli policejní výstroj a  dověděli 
se mnoho zajímavého o práci dopravních po-
licistů. Společně s hasiči si povídali o integro-
vaném záchranném systému a  o  tom, jak se 
zachovat v  krizových situacích. Probrali také 
dopravu v Křižanově. Nejvíce se žákům líbila 
prohlídka hasičského auta a možnost vyzkou-
šet si hasičskou výstroj.
Děkujeme členům SDH Křižanov a Policii ČR 
Velké Meziříčí za ochotu a čas, který věnovali 
našim žákům. 

Hasiči a policisté navštívili v rámci dopravní 
výchovy křižanovskou základní školu

Vedení školy, foto: archiv školy

Dne 16. května jsme znovu 
oslavili svátek sv. Jana Nepo-
muckého. Tento světec se naro-
dil kolem poloviny 14. století. 
V  letech 1369–1380 byl veřej-
ným notářem a zároveň praco-
val v úřadě generálních vikářů. 
Arcibiskup Jan z  Jenštejna ho 
jmenoval svým generálním vi-
kářem.  Když vyvrcholilo na-
pětí mezi králem Václavem IV. 
a  arcibiskupem, stál na  straně 
arcibiskupa a  hájil svobodu 
a  nezávislost církve na  králo-
vě zvůli, zatímco král se sna-
žil ovládnout církev a  získat 
na  svou stranu část vyššího 
duchovenstva. Byl podroben 
výslechu a  mučení za  osob-
ní účasti krále. Jeho tělo bylo 
20. 3. 1393 vhozeno do Vltavy. 
V  následujících letech se mlu-
vilo o  další příčině jeho mu-
čednické smrti, že totiž nechtěl 
porušit zpovědní tajemství. 

Sv. Jan Nepomucký má díky jezu-
itským misiím velký věhlas po ce-
lém světě, především v Bavorsku 
a zemích Latinské Ameriky. Jeho 
vyobrazení lze nalézt na  mnoha 
místech, především na  mostech. 
Svatojánské sochy ještě za baroka 
se staly populární nejenom v Če-
chách a na Moravě, ale i ve Slez-
sku, Rakousku, Španělsku, v Bel-
gii, v Polsku a dalších zemích.
Svatý Jan, nebo spíše jeho znázor-
nění, které existuje skoro v každé 
vesnici a  městě kolem nás, nám 
připomíná nejenom minulost, 
ale je svého druhu výzvou nebo 
znamením, a  to k  dvěma záleži-
tostem. První – mezi tím, co je 
náboženské a státní musí existo-
vat autonomie. Druhá – musíme 
být velmi opatrní co, kdy a  jak 
říkáme a  možná lépe, abychom 
pamatovali, že často je lepší mlčet 
než mluvit.

P. Lukasz Szendzielorz 
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evropský festival filozofie – 8. ročník – 16.–22. 6. 2014 – prostor a čas

PROSTOR A ČAS – tyto nejzákladnější fy-
zikální pojmy se vyvíjely spolu s rozvojem 
poznání konkrétních zákonitostí přírody. 
Otázky o podstatě prostoru, času i hmoty 
se pokoušeli řešit jako první pomocí filo-
zofických spekulací antičtí řečtí myslitelé. 

Problematiku řešily i jiné významné osobnosti: 
Galielo, Newton, jehož absolutní čas byl součástí jeho zákonů me-
chaniky, kterou později ovlivnily  nesrovnalosti mezi představami 
klasické mechaniky a elektrodynamiky. Řešení nabídl A. Einstein 
(1879–1955) svou speciální teorií relativity (STR), v níž prostor a čas 
již nejsou absolutní, ale jsou součástí obecnějšího prostoročasu. 
O těchto, ale i jiných otázkách na téma PROSTOR A ČAS budete 
mít příležitost diskutovat s našimi předními odborníky. Chybět 
nebude ani kulturní programová nabídka.              Mgr. Milan Dufek

Neděle 15. 6.  – výstava, luteránské gymnázium, v 18.18
METAMORFÓZY A ISLANDSKÉ DOTYKY
FILIP T.A.K., grafika & JAROSLAV PTÁČEK, fotografie

Pondělí 16. 6. – Slavnostní zahájení EFF
Fyzikální blok  – přednáší prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
Čas – skutečnost známá i záhadná
Jak řekl svatý Augustin, času člověk rozumí do chvíle, než se ho začne 
na něj někdo ptát. Všimneme si několika otázek spojených s časem. 
Odkud víme, že různé přístroje měří stejný čas? Jak poznáme, že vzdá-
lené události jsou současné? Jak souvisí čas s prostorem? Co dává času 
jeho směr od minulosti k budoucnosti? Postihují naše fyzikální teorie 
čas, jak jej prožíváme? Má čas nějaké nepřekročitelné hranice?
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. – působí jako profesor teoretické fy-
ziky na Přírodovědecké fakultě a na Pedagogické fakultě Masaryko-
vy univerzity. Zabývá se teorií relativity, ale věnuje se i filosofickým 
otázkám a popularizaci fyziky. Kromě odborných publikací a učebnic 
je autorem i mnoha popularizačních textů a překladatelem řady knih 
předních světových fyziků určených pro širší čtenářskou obec.

Přednáší doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. – téma: Podivuhodný příběh 
pátého postulátu
Po dva tisíce let představovala  geometrie založená na pěti Euklidových 
postulátech příklad poznání založeného na čistém rozumovém uvažo-
vání. Axiomy, na nichž byla založená, se totiž pokládaly za „samozřejmé 
pravdy“. Objev neeuklidovské geometrie v  první polovině devatenác-
tého století tento názor radikálně změnil. Ve dvacátém století se navíc 
ukázalo, že fyzikální prostor, resp. prostoročas, kolem nás lze s výhodou 
popisovat právě pomocí neeuklidovské geometrie a na ní založené obec-
né teorii relativity se dostalo skvělého empirického potvrzení.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. – působí na Matematicko-fyzikální fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hlavně teorií relativity, je 
členem pražské relativistické skupiny – Centra A. Einsteina pro gravi-
taci a astrofyziku. Vedle základních kurzů fyziky se ve svých přednáš-
kách zabývá filosofickými, kulturními a společenskými aspekty vědy. 
Podobně jako prof.  Novotný přeložil mnoho populárně vědeckých 
knih předních světových fyziků.

Výstava a komentovaná projekce – Petr Žůrek 
57 (dní na cestě kolem světa) – fotografie z cesty

Úterý 17. 6. – Filosofický blok
Přednáší profesor Josef Krob, téma: Čas živých a neživých
Přednášející porovná tři různé koncepty času – klasické fyziky, existen-
ciální filosofie a lidové pojetí a naznačí, jakým směrem by s mohlo ubí-
rat hledání možných řešení, která by nabídla jejich sjednocení.
Josef Krob – v letech 2006–2014 děkan FF MU v Brně, zabývá se onto-
logií, filozofií ve sci-fi, filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií. 

Přednáší profesor RNDr.  Ladislav Kvasz, Dr., téma: Geometrické 
aspekty dějin malířství 
Cílem přednášky bude prodloužit studium vztahu malířství a geomet-
rie dále přes manýrismus a baroko až po impresionizmus a kubizmus. 
Ladislav Kvasz – působí na katedře matematiky a didaktiky matema-
tiky PedF UK. Prestižní cena Jan Evangellista Purkyně Fellowship 
na období 2011–2015 na Filozofickém ústavu AV ČR v Praze. V roce 
2011 mu byla v Lisabonu udělena Cena Fernando Gila za knihu Pa-
tterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Clas-
sical Mathematics, spojená s velkorysou odměnou. Bývá označována 
Nobelovou cenou za filozofii. 

Přednáší Vladimír Havlík, téma: Cesty časem jako problém vědy a fi-

losofie. Problematika cestování v čase není jen oblíbenou součástí sci-fi 
příběhů. Možnost existence uzavřených časových smyček v nám známém 
vesmíru je legitimní otázkou, jejíž zodpovězení by vypovídalo něco pod-
statného o struktuře časoprostoru a zároveň o úplnosti či neúplnosti na-
šich fyzikálních teorií. Kromě posledních fyzikálních výzkumů, které se 
intenzivně věnovaly možnosti cestovat časem, jsou zde ale také logicko-
-filozofické argumenty, které podle některých zastánců jednoznačně po-
pírají tuto možnost. Nakolik jsou takové úvahy oprávněné, či liché?
Vladimír Havlík – pracuje na  Filozofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 
a přednáší na ZČU v Plzni. Zabývá se filozofickými otázkami vývoje 
vědy a věnuje se filozofické reflexi a  interpretaci soudobých fyzikál-
ních a biologických teorií. 

Divadelní vystoupení  – MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic
Kočovná divadelní společnost při Katedře filozofie FF MU v Brně
MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic je filozofický horor, plný 
krve, příšer a empirické etiky. V rámci představení se mimo jiné do-
zvíte, jaký je strategický význam klišé, co Kant skutečně mínil svými 
posledními slovy a jak dlouho dokáže krvácet průměrný filozof.

Středa 18. 6. – Sociologický blok
Přednáší  Michael Hauser – téma:  Na obhajobu volného času 
O  problému současné kolonizace času a  jejím různým podobám. 
Volný čas mizí, protože i tzv. volný čas je poměřován kritérii, jako je 
efektivnost nebo účelnost.  Připomenu paradoxní Aristotelovo pojetí 
volného času, označovaného jako scholé. Je to volný čas zbavený všech 
vnějších účelů, který je však zároveň podmínkou pro vytvoření smys-
luplnosti lidské aktivity. Není zapotřebí se k této teorii vrátit, abychom 
obhájili význam volného času? 
Michael Hauser – přednáší na PedF UK v Praze. Je předsedou občan-
ského sdružení SOK, které se zabývá současným sociálně kritickým 
myšlením a jeho popularizací. Autor knih Adorno: moderna a nega-
tivita, Prolegomena k filosofii současnosti a  rozhovorů  se Slavojem 
Žižkem Humanismus nestačí.

Přednáší Filip Vostál – téma: Zrychluje náš svět?
Někteří ze současných sociologů (Hartmut Rosa), psychologů (Chris-
tian Korunka), politologů (William Scheuerman), historiků (Reinhart 
Koselleck) a filozofů (Hermann Lübbe) se v posledních letech inten-
zivně zabývají zkoumáním takzvaných „časových struktur modernity“ 
a především pak otázkou zda moderní svět zrychluje, proč a s jakými 
následky. Tento příspěvek sleduje některé existující pozoruhodné teze 
pojednávající o příčinách, mechanismech a projevech společenského 
zrychlení. Mimo to se soustředí na dva důležité, a do značné míry pro-
tichůdné aspekty tohoto fenoménu: a) na převažující pojetí zrychlení, 
jakožto externího patologického a apriorně negativního jevu (patrné 
jak v akademickém, tak populárním diskurzu), proti kterému se rodí 
silná opozice v podobě takzvaného „pomalého hnutí“; a b) na paralel-
ně se odehrávající a neutuchající potřebu zrychlení, která nejenže je 
pozorovatelná na mnoha společenských úrovních, ale zároveň ztěles-
ňuje silně zakořeněný princip charakterizující moderní představivost 
spojenou s pokrokem a lepší budoucností. 
Filip Vostál – ve  své práci kombinuje dvě oblasti výzkumu: zaprvé 
zkoumání a vyhodnocování tvrzení některých současných sociálních 
a politických teoretiků, kteří deklarují to, že technologické zrychlení, 
rychlost společenské změny, zrychlené tempo života a kulturní zrych-
lení jsou v centru časové dynamiky modernity. Za druhé se v obecné 
rovině zajímá o sociologii vědy.

Autorské čtení a  beseda – Miroslav Gabriel Částek, luteránské gymná-
zium, 20.00 – Citadela – Antoine de Saint- Exupéry
Meditace o smyslu života, hudba a písně Zdeněk Pololánik

Antoine de Saint–Exupéry, autor, známý široké veřejnosti hlavně li-
terárním dílem Malý princ, patří k humanisticky orientovaným auto-
rům 20. století. Na díle Citadela pracoval od roku 1936 až do tragic-
kého průzkumného letu dne 31. 7. 1944, ze kterého se už nevrátil…
V Citadele odhaluje smysl věcí, světa, života. Celé dílo je naléhavou 
výzvou autora k člověku jako dědici i spolutvůrci civilizace.
Editoři roztřídili záznamy Citadely do částí o morálce, politice, inte-
ligenci, jazyku, struktuře vesmíru, ekonomice. Citadela je však také 
básní. Saint-Exupérymu záleželo na tom, aby řekl lidem jak mají žít, 
ale nejvíc vypovídal o tom, jak člověk miluje... Napsal vlastně knihu 
o lásce.

Čtvrtek 19. 6. – Virtuální realita
Přednáší Petr Koubský – analytik a publicista na volné noze. Vystudo-
val VŠCHT, pracoval jako programátor, byl spoluzakladatelem a šéfre-
daktorem Softwarových novin a časopisu Inside. Organizuje odborné 
konference, učí na  Katedře IT VŠE v  Praze a  na  Literární akademii 
Josefa Škvoreckého.

Přednáší Josef Šlérka – vede výzkum a vývoj ve společnosti Ataxo In-
teractive, zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. Svoje 
akademické i praktické zaměření věnuje především otázkám data mi-
ningu, natural language processingu a problémům sémantiky.

Přednáší Petr Škyřík – FF MU v Brně, Kabinet informačních studií 
a knihovnictví.  V hledáčku jeho zájmu je konkurenční zpravodajství, 
sociální sítě, virální a WoM marketing, zážitková pedagogika, řízení 
reálných a virtuálních týmů, distanční formy vzdělávání 

Filmová projekce – Jiří Michlíček – Historické události ve Velkém Me-
ziříčí objektivem amatérské kamery

Pátek 20. 6. 
přednáší Prof. Jiří Kroupa, téma: Místo a okamžik formy: umělec-
kohistorické hledání architektonického prostoru
Název je odvozen z výroku moderního holandského architekta Alda 
van Eycka („...i když prostor a čas jsou v architektuře velmi důležité, 
místo a okamžik pro ni znamenají mnohem více...“). Ostereotomnost 
v  raně novověké architektuře, uměleckohistorický koncept architek-
tonického prostoru na konci 19. stol., Prostor v současné architektuře

SLAM POETRY – nelze zaměňovat s autorským čtením či recitační 
soutěží. Autoři-performeři by se měli zaměřit tedy na  to, co sdělují 
a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí po-
ezie a divadla. Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky. Do hry 
přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení textu.
Exhibiční vystoupení nejlepších interpretů poezie naživo v ČR
METODĚJ CONSTANTINE (Mistr  ČR 2013)
BOHDAN BLÁHOVEC (Mistr ČR 2005)
BIO MASHA (Vítězka Tilos Slam Budapest 2011)
LOJZA KVÁDR (Vítěz Pilsner Exhibice 2013)

Sobota 21. 6. 
Koncert Základní umělecké školy Velké Meziříčí, náměstí 
Koncert Jaroslava Samsona Lenka a Hop Tropu, vnitřní nádvoří zám-
ku  21.00

Neděle 22. 6.
Pohádka pro děti – Dobrodružství Hastrmana Tatrmana, Divadelní 
společnost Julie Jurištové 

Dětské odpoledne – DDM Velké Meziříčí, zámek

Koncert v  rámci Mezinárodního hudebního festivalu Concentus 
Moraviae, luteránské gymnázium, 19.30
TEREZÍNSKÉ HVĚZDY – skladby terezínských autorů
Jan Fišer – housle, Tomáš Jamník – violoncello, 
Monika Knoblochová– cembalo

Výstava PROSTOR A ČAS – Klub výtvarných umělců Horácka
výstavní síň Muzea Velké Meziříčí

Výstava MLADÍ FOTÍ – digitální fotografie, zájmový útvar DDM ve Vel-
kém Meziříčí pod vedením Alice Trojanové, luteránské gymnázium

Přednášky budou začínat v 17.00. Doprovodný program bude navazo-
vat na přednáškový blok. Změna programu vyhrazena. 

www.festivalfilosofie.cz

2× zachráněné dítě

Jednotlivá stanoviště v centru města, na zahradě městské knihovny, 
na  koupališti a  v  jeho okolí. Za  nepříznivých podmínek bude akce 
přesunuta do házenkářské haly.
Táborák s kytarou od 17.00 na koupališti ve VM.
Stanoviště:
1. náměstí, Dance zone, taneční workshop
2. náměstí, Kreativ zone, netradiční výroba z plastu
3. zahrada Městské knihovny VM, Večerníčky z knížky
4. koupaliště, Kin-ball, nová pohybová hra
5. koupaliště, Benjamini, tanečky a hry pro nejmenší
6. Wellmez (u obchodního domu Billa), Zamotaný slalom
Více informací v Domě dětí a mládeže VM, www.ddmvm.cz
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodám – koupím – různé

Prodám
■ Harmoniku Chromatiku, lev-
ně. Pěkná.  Tel.: 566 544 614.
■ Stavební materiál: speciální 
zdící směs pro komíny 021 UNI 
Schiedel 25 kg – 3 ks, spárovací 
hmotu Schiedel FM Rapid 310 ml 
– 5 ks, komínové vložky Schiedel 
(prům. 20 cm) 4 ks, komínovou 
tvárnici 36×67 cm, cihly pálené 
z bouračky, očištěné, 500 ks. Ceny 
dohodou. Tel.: 739 094 327.
■ Ohýbačku plechu do  1 m, síla 
do 1 mm, cena 4.500 Kč, výborná 
na zhotovení různých plechových 
výrobků. Tel.: 776 008 310.
■ Kamna větší na vytápění dílny 
nebo menšího domku či chaty. 
Cena 550 Kč, dohoda možná. 
V dobrém stavu. Tel.: 776 008 210. 
■ Favorit, r. v. 1993, najeto 93 tis. 
km, pěkný stav, zimní kola, za-
hrádka, závěs. Cena 7.000 Kč. Tel.: 
777 835 062. 
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Horala obsah cca 25 m3 a ob-
sah cca 12 m3. Pavouka na obra-
cení sena – tažený. Sekačku MF 
70, záběr 140 cm. Smyk nesený 
+ brány. Transportér laťkový, 
délka 4 m. Transportér klasický, 
délka 6 m. Ceny dohodou. Tel.: 
607 299 168.
■ Smrkové palivové dřevo v dél-
kách 1 m. Cena 750 Kč/prm rov-
naný. Místo Stáj. Tel.: 702 062 923.
■ Peugeot 306, Roland Garos, 
r. v. 1998, 1,6 benzín, STK 9/14, 
zelená metalíza, dobrý stav, taž-
né zařízení + zimní pneu na dis-
cích, najeto 198  060 km, cena 
22.000 Kč. Tel.: 776  250  226, e-
-mail: janazbitysky@seznam.cz
■ Cirkulárku na  kolečkách, ko-
vová konstrukce i  deska, mo-
tor 5 kW. Cena dohodou. Tel.: 
733 545 111.
■ Líheň novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

■ Brány na  brambory, 3 
kusy. Obloukové i  s  roz-

porkou. Tel.: 603  713  892.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sezonní zeleninu a  ovoce 
od soukromého pěstitele z Velké-
ho Meziříčí a okolí. Nejlépe s mi-
nimálním použitím pesticidů. 
Stálý odběr. Nabídněte prosím 
na telefon: 732 203 787.

■ Dětský kočárek. Cena 
do  1.500 Kč, případně hledám, 
kdo by zachovalý kočárek daro-
val. Tel.: 773 184 213.
■ Sběratel koupí předválečné 
i  poválečné motocykly, sideca-
ry, návěsné vozíky značek Jawa, 
ČZ, Ogar, Ariel, PAV a  jiné 
do  roku výroby 1970. Solid-
ní jednání, platba v  hotovosti 
hned na místě. Tel.: 739 067 695.
■ Lednici Calex 450 v  dob-
rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 2 + 1 + komora + 2 
sklepy v OV ve Velkém Meziříčí, 
ul. Kolmá. Byt se nachází v cihlo-
vém domě. Cena 1.320.000 Kč.
Tel.: 731 828 440.

■ Pronajmu byt 2+kk v  centru 
VM. Tel.: 775 714 714.
■ Pronájem v  rodinném domě 
pro 1 osobu. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 3+1 na  ul. 
Gen. Jaroše. Nájem 3.800 Kč + in-
kaso. Tel.: 606 188 687.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM. Tel.: 
777 294 794.
■ Pronajmu větší garáž na  ul. 

Čechova o rozměrech 2,5 × 7,5 m. 
Možno parkovat až 2 auta. Garáž  
je v  bytovém domě, má vlast-
ní elektřinu. Volná ihned, cena 
1.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 834 418.
■ Pronajmu byt 2+kk v  centru 
VM. Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  VM. 
Volejte 18–20 hodin, tel.: 
608 882 252.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí, cena 4.000 Kč + služ-
by 3.500 Kč. Tel.: 604  469  551.

■ Nehledám prince, ale obyčej-
ného chlapa, třeba i  z  vesnice, 
kterému chybí rodina. Do  50 let 

– VM a  okolí. Rozvedená 46letá 
mamča. Léto ve  třech opravdu 
vážně. Tel.: 733 432 626.

■ Hledáme zpěváka/zpěvačku 
a  bubeníka/bubenici do  nově 
založné kapely. Žánr: hard rock, 
alternative metal, nu-metal. Za-
měření: Stone Sour, Black Light 
Burns, Korn, Love and Death, 
Mastodon, The White Stripes, 
Volbeat, Inflames... Věk 17–25 let. 
E-mail: MITCH6@email.cz
■ Poukazy na dovolenou. Do Itá-
lie na  dovolenou přenechám 4 
poukazy v termínu 4.–13. 7. Cena 
5.600 Kč/os. Platná penze. Odjezd 

a příjezd VM. Tel.: 723 305 070.
■  Sečení trávníků, údržba a čiš-
tění lesů, štípání dřeva, drobné 
domácí opravy, zámečnictví. Tel.: 
777 282 473

■ Daruji staršího pejska čivavy, 
nejlépe do domku. Majitel je těžce 
nemocen a nemůže se o něj starat. 
Tel.. 731 569 197, 724 189 186.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Pronajmu  byt 3+1 v  blízkos-
ti centra ve  Velkém Meziříčí. 
Bytový dům má plastová okna 
a je zateplen. Garáž a zahrádka 
k  dispozici. Prohlídky dle do-
hody. Tel.: 724 025 983.

HLAVNÍ ÚČETNÍ

PBS Turbo s. r. o. 
strojírenská společnost z koncernu MAN, výrobce 

turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrová řízení na následující volné pozice:

Požadavky:
•	 SŠ/VŠ	ekonomického	směru
•	 Znalost	daňové	a účetní	problematiky,	lokální	i IFRS
•	 Velmi	dobrá	znalost	MS	Office	s důrazem	na Exel
•	 Nutná	aktivní		znalost	NJ	nebo	AJ	
•	 Samostatnost,	pečlivost,	odolnost	vůči	stresu
•	 Praxe		na obdobné	pozici		podmínkou
•	 Nástup	dle	dohody

Náplň práce: 
•	 Komplexní	odpovědnost	za účetní,	finanční	a daňovou	oblast
•	 Vedení	účetnictví	podle	lokáních	předpisů	a IFRS,	
	 řízení	firemních	nákladů
•	 Komunikace	s mateřskou	společností	v Německu
•	 Jednání	s auditory,	bankami	a orgány	státní	správy

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo, s.r.o.,	Ivona	Lundová,	Vlkovská	279,	

595 01	Velká	Bíteš
E-mail:		ivona.lundova@pbsturbo.eu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Zaměstnanecké benefity pro pozice výše:
•	 Odpovídající	finanční	ohodnocení
•	 Perspektiva	nadnárodní	společnosti
•	 Výkonnostní	odměny	2×	ročně
•	 Příspěvek	na penzijní/životní	připojištění
•	 Příspěvek	na závodní	stravování
•	 24	dnů	dovolené

TECHNIK KVALITY

OBSLUHA 3D MĚŘICÍHO STROJE

Požadavky:
•	 SOU,	SŠ	nebo	VŠ	technického	směru
•	 Znalost	čtení	technických	výkresů	a problematiky	měření
•	 Pečlivost,	samostatnost,	flexibilita
•	 AJ	na komunikativní	úrovni
•	 Praxe	v měření	dílů	/	vzorkování	vítána

Výhodou je:
•	 Praxe	ve strojírenství,	praxe	v zajištění	kvality	
	 ve výrobě/dodavatelské	kvalitě,	znalost	systému	řízení	
	 dle	TS	16949

Náplň práce:
•	 Vzorkování	výrobků	dle	požadavků	zákazníka	PPAP/EMPB.
•	 Vzorkování	dílů	/	odlitků	od dodavatelů
•	 Reklamační	řízení	s dodavateli
•	 Dvousměnný	provoz

Požadavky:
•	 SOU		nebo	SŠ	technického	směru
•	 Znalost	principů	měření	na 3D	měřících	strojích	vítána
•	 Znalost	čtení	technických	výkresů	a problematiky	měření
•	 Praxe	výhodou
•	 Pečlivost,	samostatnost,	flexibilita
•	 Dvousměnný	provoz

Náplň práce:
•	 Provádění	měření	na 3D	měřícím	stroji		nebo	za použití	
	 jiných	prostředků	a metod	měření	a vyhodnocování
•	 Tvorba	programů	pro	měření
•	 Vyhodnocování	měření	a zpracování	měřících	protokolů

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníky 

na pozice:

u všech pozic nabízíme:
● velmi dobré mzdové podmínky ● 1,5 násobek mzdy ročně 
navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy ● 5-6 týdnů  

dovolené ● příspěvek na stravování ● další zaměstnanecké výhody  
(masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

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

teCHnik  3d  měření
požadujeme:

● SŠ technického směru ukončené maturitou, VŠ technického 
směru vítána  ● znalost práce na 3D měřicím přístroji výhodou ● 

pokročilá znalost práce na PC ● ochota pracovat na směny 
● znalost čtení technických výkresů, prostorová představivost  

● znalost anglického nebo německého jazyka výhodou

náplň práce:
● programování 3D měřícího přístroje ● měření na 3D měřícím 

přístroji ● analýza a prezentace výsledků měření 
● práce v konstrukčních programech

nástroJař 
ve  dvousměnném  provozu

požadujeme:
● vyučení v oboru nástrojař ● praxe v oboru minimálně 2 roky 
● manuelní zručnost, přesnost ● schopnost týmové spolupráce

náplň práce:
● opravy a  údržba forem a nástrojů 

● zajištění plynulého toku výroby ● provádění záznamů

seřizovač vstřikovaCíCH lisů 
  v  nepřetrŽitém  provozu

požadujeme:
● SOU/SŠ technického směru ● manuální zručnost, přesnost  

● praxe v oboru vítána  ● zkušenosti s problematikou zpracování 
plastů vítány ● schopnost týmové spolupráce

náplň práce:
● upevňování forem ● seřizování  vstřikovacích lisů a manipulátorů  
● spouštění výroby konkrétního výrobku ● dohled na kvalitativní 

parametry ● optimalizace výrobního procesu

Zubní 
pohotovost: 

Sobota 31. 5. MDDr.  V. Ší-
rová, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na Moravě, tel.: 
566 616 901. 
Neděle 1. 6.  MUDr. M. Zrie-
ka, Tyršova 223, Velká Bí-
teš, tel.: 566 533 129 (Zdroj: 
www.nnm.cz).
Víkendová pohotovost 
MUDr.  Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  VM),  čtvrtek 17.00–ne-
děle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Nepůjde 
elektrický proud: 
29. 5. – od 7.30 do 13.30, ul. 
Oslavická, Zd. Vorlové, Mí-
rová (po  Demlovu), Školní, 
ZŠ Oslavická, Dům s  pečo-
vatelskou službou.      -E.On-

SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů), 

každou středu 14–16 hodin, 
nová budova MěÚ (obecní 

živnostenský úřad, dveře č. 4).
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Vzpomínky

Poděkování

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla→

společenská rubrika

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
pomocných provozů Kablo, 

které se koná 13. 6. 2014 od 14.30 na Tržišti.

❧ Odešel jsi, ale zůstal jsi v srd-
cích těch, kteří Tě milovali. ❧

Dne 2. června 2014 vzpomene-
me 5. smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustil drahý syn 

Martin Paul.

S láskou vzpomínají rodiče, 
sourozenci, prarodiče a ostatní 

příbuzní.❧ Kdo ve svém srdci pro nás tolik 
lásky měl, ten s námi žije dál,
ten nikdy nezemřel. ❧

Dne 26. května 2014 jsme si při-
pomněli 6. výročí, kdy nás opus-
til a  zároveň 30. května 2014 
by se dožil 72 let náš drahý syn, 
manžel, tatínek a  dědeček, pan 

Josef Urban 
ze Stránecké Zhoře.

Prosíme všechny, kdo jste ho 
znali a vážili si ho, abyste si dne 
31. 5. vzpomněli, 
že je to již 13 let, co nás navždy 
opustil pan 

Miroslav Navrátil 
z Velkého Meziříčí.

Děkujeme.
Manželka, děti, vnuci a pravnuci

❧ Byl jsem ještě mladý a chtělo se 
mi žít, přece jsem vás, moji drazí, 
musel navždy opustit. ❧

Dnes, 28. 5. 2014, tomu bude 10 
let, kdy nás navždy opustil pan 

Jaroslav Simandl 
z Měřína.

S láskou stále vzpomínají 
manželka Dagmar, 

děti Ester a Erik, maminka, 
bratr a sestra s rodinami.

Dne 30. května 2014 si připomeneme 14. výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní

Anny Valíkové

a 19. června 2014 vzpomeneme 7. výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Jana Valíka z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

V těchto dnech si s bolestí v srdci připomeneme smutná výročí úmrtí 
našich drahých a milovaných rodičů.
Dne 22. května, před 12 lety, nás opustila maminka, paní

Marie Škárková
a
1. června tomu bude rok, co od nás odešel tatínek, pan

Antonín Škárek.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
S láskou a vděčností dcera Marie

❧ Měla jsi nás ráda a  chtěla jsi 
žít. Přišla zlá nemoc 
a tys musela odejít.
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, chybíš nám, 
maminko, chybíš nám všem. ❧ 

Dne 2. června by se dožila 70 
roků naše maminka, babička 
a prababička, paní 

Jarmila Syslová 
z Oslavice.

V sobotu 17. května se uskutečnil u Happy sport clubu den se záchra-
náři nazvaný DÁVEJ POZOR!
Před Happy sport club přijely prezentovat svoji náročnou práci slož-
ky meziříčského integrovaného záchranného systému. Šlo o  hasiče, 
policisty a záchranáře. Moderátorem zábavného odpoledne byl Jirka 
Doležal z Hitrádia Vysočina, který všechny přivítal stylově za zvuků 
sirén krátce po 13. hodině.
Menší a větší děti nejprve soutěžily v jízdních dovednostech přes pře-
kážkovou dráhu na kolech. JK cyklo zde prezentovalo nejnovější mo-
dely jízdních kola značek Giant, Superior, Haibike.
Po celý čas všichni mohli využít možnosti prohlédnout si záchranářské 
i hasičské vozy a občerstvit se v Happy sport clubu. V sanitce vrchní 
sestra Mgr. Michaela Kubišová rozdávala příručky pro rychlou laickou 
první pomoc. Po 14. hodině došlo na hlavní hřeb celého programu – 
zásah u simulované nehody.
Tímto děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří nás v akci pod-
pořili. Mediální partneři: Hitrádio Vysočina, týdeník Velkomeziříč-
sko, Noviny VM, Obchody VM, 
Sponzoři:  Agados s. r. o., Poex Velké Meziříčí, a. s., DDM Velké Me-
ziříčí, Happy Sport club Velké Meziříčí, JK cyklo, Vemax auto, s. r. o.   

-jh-

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery s rodinami a synové.

S láskou vzpomínají maminka, manželka a dcera s rodinou.

Děkujeme paní učitelce Alici Trojanové za  velkou trpělivost, kterou 
s námi měla po celý školní rok v kurzu Práce s počítačem.
Děkujeme i vedení Domu dětí a mládeže VM, že nám umožnilo kurz 
absolvovat.                                                                                Účastníci kurzu

Poděkování za počítačový kurz

Poděkování za podporu akce Dávej pozor!

Poděkování

Dne 30. května 2014 vzpome-
neme 15. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a  dědeček, pan 

Vladimír Zeman 
ze Závisti.

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka 

a děti s rodinami.
AQUEKO, spol. s r. o.,	Lavičky	čp.	122,	

Velké	Meziříčí	přijme	
do trvalého	pracovního	poměru	

PŘÍPRAVÁŘE VÝROBY – ROZPOČTÁŘE
Vzdělání:	SŠ,	VŠ.	Požadované	znalosti:	práce	

na PC	–	Excel,	Word,	rozpočtové	programy	RTS,	
KROSPLUS,	znalost	zákona	

a zadávání	veřejných	zakázek.	
Nástup:	ihned.	Písemné	žádosti	včetně	

životopisu	zasílejte	na výše	uvedenou	adresu.
Kontakt:	566 523 431,	jurek@aqueko.cz

PŘÍPRAVA NA OPRAVNOU 
MATURITNÍ ZKOUŠKU 

Z ANGLIČTINY. 
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY. 

Zkušenosti a kvalita.
Tel.: 731 768 362.

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

DŘEVO, družstvo Měřín
Brněnská 232, Měřín

přijme do pracovního poměru 
schopného TRUHLÁŘE.

Požadavky: samostatnost, spolehlivost, 
zodpovědnost

Místo výkonu práce: Velké Meziříčí, Měřín
Nástup možný ihned.

Informace: ing. Ladislav Fiala, tel.: 731 471 070,
e-mail: Info@drevomerin.cz

Dům zdraví spol. s r. o.,
 Velké Meziříčí nabízí   

k pronájmu 
garážové státní.  

 Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel. 566 522 442.

Společnost 
Evropské vody, s. r. o.

hledá ROZVOZCE
s vlastním autem 

pro distribuci barelové vody 
na Vysočině.

Podrobné informace 
na tel.: 778 041 730.

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735 Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat 
na oslavy 775 let městyse Křižanova
a 140 let založení SDH Křižanov.
Oslavy se budou konat 

v sobotu 28. a v neděli 29. června 2014.

SPONZOŘI:  Městys Křižanov Řeznictví Bobrová Vodotrysk 
 Řeznictví  U kostela -  Iva Šotnerová Potraviny Jiří Bajer Klub důchodců 
 Ovoce - Zelenina Jaroslav Engelhart Mini Market Křižanov  František Musil - Výroba oděvů Křižanov

Pozvánka
na oslavy 775 let 
městyse Křižanova
a 140 let založení SDH Křižanov.
Oslavy se budou konat
v sobotu 28. a v neděli 29. června 2014.

Přijmeme 
do pracovního poměru 

ZÁMEČNÍKY. 
Možnost i pro absolventy 
nebo na živnostenský list. 

Nástup možný ihned.
Další informace na tel.: 

777 454 248,  e-mail: 
martin.krejci@vytahy.com
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O soutěži...
Velkomeziříčské pivo Harrach 
a pivovar s restaurací a hotelem 
Jelínkova vila slaví v letošním 
létě 10 let své existence. 
K této příležitosti uspořádal 
pivovar Harrach soutěž o hodnot-
né ceny.

V následujících pěti týdnech vám 
na  našich stránkách přineseme pět článků, kterými připomeneme 
historii i současnost velkomeziříčského piva a pivovarské restaurace. 
Tyto články mohou také pomoci při zodpovídání soutěžních otázek. 
Na soutěžní poukaz na konci článku napište správné odpovědi a zašle-
te jej do redakce nebo přímo do Jelínkovy vily. Můžete je odevzdávat 
i osobně. 

Podmínky soutěže:
– soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let a každý pouze 
jedenkrát 
– soutěžní poukazy budou přijímány do 9. července 2014  
– předání cen proběhne v pivovaru Harrach – Jelínkově vile za účasti 
naší redakce
Adresa pivovaru: Jelínkova vila hotel – pivovar, Třebíčská 342/10, 
594 01 Velké Meziříčí, www.jelinkovavila.cz
Adresa redakce: Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594  01 Velké 
Meziříčí

Soutěžní otázky:
1) Od koho nebo od čeho je odvozen název velkomeziříčského piva 
Harrach?
2) Vypište minimálně 10 rybích a nebo  jiných druhů mas, které jsou 
v nabídce pivovarské restaurace Harrach – Jelínkova vila.
3) Vypište minimálně 7 druhů piv z produkce velkomeziříčského pi-
vovaru Harrach.
4) Ve kterých receptech z pivovarské restaurace JV je použito pivo 
Harrach jako jedna z gastronomických surovin? (min. 2 recepty)
5) Kde se uchovávají živé ryby pro pivovarskou restauraci Harrach – Je-
línkova vila?

Ceny pro výherce: 
1) Pobyt v hotelu a pivovaru Jelínkova vila na 1 noc pro dvě osoby 
– ubytování v  historickém de luxe pokoji s  vířivou vanou, vstupem 
do  hotelového bazénu a  sauny a  poukazem na  konzumaci piva Ha-
rrach a pokrmů v hodnotě 500 Kč
2) Sud piva Harrach Světlý ležák 50 l
3) Sud piva Harrach Světlý ležák 30 l
4) Country pípa s ruční pumpičkou
5) Poukaz na  konzumaci jídel a  nápojů v  pivovarské restauraci 
v hodnotě 1.000 Kč
6) Sud piva Harrach Světlý ležák 15 l
7) Poukaz na  exkurzi v  pivovaru Harrach s  ochutnávkou piv pro 
1–15 osob.
8) Poukaz na  konzumaci jídel a  nápojů v  pivovarské restauraci 
v hodnotě 500 Kč
9) Džbán 2 l s pivem Harrach Světlý ležák
10) Párty soudek 5 l s pivem Harrach Světlý ležák
11) Poukaz na  konzumaci jídel a  nápojů v  pivovarské restauraci 
v hodnotě 300 Kč
12) Ručně vyrobený křišťálový půllitr s logem piva Harrach a 1,5 l lah-
ví piva Harrach Světlý ležák
13) Ručně vyrobený křišťálový půllitr s logem piva Harrach a 1,5 l lah-
ví piva Harrach Světlý ležák
14) Ručně vyrobený křišťálový půllitr s logem piva Harrach a 1,5 l lah-
ví piva Harrach Světlý ležák
15) Ručně vyrobený křišťálový půllitr s logem piva Harrach a 1,5 l lah-
ví piva Harrach Světlý ležák

Tematické články k soutěži: článek č. 1
Velkomeziříčské pivo Harrach slaví 10 let (1/5)
V letošním roce je tomu 10 let, kdy byla ve Velkém Meziříčí obnovena 
tradice vaření piva. Stalo se tak v dubnu 2004 v novém minipivova-
ru Jelínkova vila a  pivo dostalo název Harrach. Pivovar tak navázal 
na staletou tradici vaření piva ve Velkém Meziříčí, která zanikla v úno-
ru 1949. Maximální možnou produkcí 1800 hektolitrů piva ročně se 
velkomeziříčský pivovar řadí do kategorie minipivovarů. Pivo se vaří 
tradiční rukodělnou metodou a  poctivou českou cestou, tedy varna 
– spilka – sklep. Všechna piva jsou nefiltrovaná a  nepasterizovaná. 
Samotný název piva byl zvolen na základě ankety, která byla vypsána 

před spuštěním minipivovaru. Z ní vzešel název piva –  Harrach. Jmé-
no odkazuje na bývalého majitele velkomeziříčského panství a pivova-
ru v luteránském gymnáziu Františka Maria Alfréda hraběte Harracha, 
který byl představitelem rakouské rodinné větve Harrachů. Hrabě Ha-
rrach byl pobočníkem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a  při 
manévrech v Sarajevu, kde byl na následnický pár spáchán atentát, vezl 
arcivévodu a jeho choť ve svém autě. Harrach se snažil následnický pár 
chránit svým vlastním tělem a po atentátu svým batistovým kapesníkem 
smrtelně zraněnému arcivévodovi setřel krev ze rtů. Kapesník, coby vel-
mi vzácnou relikvii, poté uschoval. Dodnes ji mohou spatřit návštěvnici 
velkomeziříčského zámku během prohlídky zámeckých pokojů. Sou-
časní majitelé zámku – rodina Podstatzky-Lichtenstein jsou vnoučata 
hraběte Harracha.                Příště o pivovarské restauraci v Jelínkově vile.

pivo HarraCH a Jelínkova vila Hotel – pivovar – 10 let s vámi – soutěŽ o Hodnotné Ceny
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Soutěžní kupon týdeníku 

ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

JMÉNO
BYDLIŠTĚ
E-MAIL NEBO TEL.

č. 1

č. 2

 a Jelínkovy vily hotel – pivovar

č. 3

č. 4

č. 5

divadelní představení

pátek 30. 5. 2014 v 19.30, kinosál Jupiter clubu Velké Meziříčí
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY, hrají: Bára Seidlová, Daniela Zby-
tovská, Nikola Zbytovská. Více informací získáte na programovém od-
dělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné 300 Kč.  
Elevace sedadel (odstupňované hlediště).  Změna programu vyhrazena!  

sobota 31. 5. 2014 v 18.00 a 21.30, sobota 7. 6.  v 19.00, zámek Velké 
Meziříčí
TŘI MUŠKETÝŘI – v  podání ochotnického souboru Špatně namí-
chaný bublifuk, vstupné 100 Kč, prodej v pokladně muzea

Dobrovolné vstupné bude použito na podporu hudebního 
vzdělávání dětí Netínského chrámového sboru. 

Koncert pořádá obec Netín ve spolupráci 
s Františkem Podstatzkým a Ivou Horkou.

Mediální partner: 

konCerty

úterý 3. 6. 2014 v 17.00, kinosál JC
Pěvecky sbor SMAJLÍCI a SLUNÍČKA při ZŠ Školní VM ve spolupráci 
s Jupiter clubem vás srdečně zvou na koncert HITY TROCHU JINAK.
Vstupné: děti, senioři 30 Kč, dospělí 50 Kč

sobota 14. 6. 2014 v 19.30, zámek Velké Meziříčí
ZEMLINSKÉHO KVARTETO (festival Concentus Moraviae)
František Souček, Petr Střížek – housle, 
Petr Holman – Viola,  Vladimír Fortin – violoncello
Program:  Joaquín Turina: La Oracion del torrero op. 34, Trygve Mad-
sen kvartet c moll op. 70
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“
Vstupné: 200 Kč/100 Kč (studenti, senioři, děti)

sobota 21. 6. 2014 od 21.00, vnitřní nádvoří zámku (v případě ne-
příznivého počasí v kinosále Jupiter clubu
JAROSLAV SAMSON LENK A HOP TROP
Vstupné: předprodej 250 Kč, na  místě 300 Kč. Rezervace a  předpro-
dej na  programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, VM, tel: 
566 782 004, 001.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2014
od soboty 21. 6. 2014, více na webu města www.mestovm.cz/cs/kul-
turnileto.cz

neděle 22. 6. 2014 v 19.30, luteránské gymnázium
JAN FIŠER – housle, TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello, 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo
Program: Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Smyčcové trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 4 klarinety, trubku, vio-
loncello a kontrabas. Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae)
Vstupné: 250 Kč/150 Kč (studenti, senioři, děti). Prodej vstupenek na pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

výstavyostatní akCe

pátek 30. 5.–neděle 1. 6. 2014, Lavičky, výletiště
POUŤOVÝ VÍKEND V LAVIČKÁCH – ACCORT – 30. 5. ve 20.00, 
BEAT BAND – 31. 5. ve 21.00, JK BAND – 1. 6. v 15.00, pořádá SDH 
Lavičky

neděle 1. 6. 2014, 13.00–16.00, jízdárna ve Stránecké Zhoři (směr 
Kochánov – BEZPLATNÁ JÍZDA NA KONI PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
pořádá ke dni dětí jezdecká stáj Granus, občerstvení zajištěno

neděle 1. 6. 2014, 14.00–17.00, zahrada Městské knihovny VM 
(v případě deště v budově knihovny)
VEČERNÍČKY Z KNÍŽKY – oslava dětského dne pro děti i dospělé, 
zábavné úkoly pro dvojice ve složení dítě od 2 do 7 let a dospělák. Při-
pravte se na jízdu s kolečkem, skok v pytli, běh v obřích holinkách... 
Stavění komínu z  knížek, skládání čepice, malování poslepu... Maxi 
pexeso, poslouchání krátkých pohádek... Pro děti malá odměla. 

středa 4. 6. 2014 v 9.00, hokejový stadion VM
SPORTOVNÍ HRY PŘEDŠKOLÁKŮ – pořádají MŠ VM a HHK VM

DOTEKY, výtvarné práce studentů GVM, do  30. 5. 2014,  městská 
knihovna www.knihovnavm.cz

DVA STEJNÉ NEBO ODLIŠNÉ SVĚTY?, výstava fotografií a kreseb,  
od 30. 5. do 1. 6. 2014, Domov pro seniory VM 
www.domovvelkemezirici.cz

PROSTOR A ČAS, Klub výtvarných umělců Horácka, od 3. 6. do 13. 
7. 2014, výstavní sál Muzea VM, vernisáž 3. 6. 2014 v 17 hodin

MLADÍ FOTÍ – Anička, Terka, Peťa, Milan, Danča, Julča, Vanda, Voj-
ta, Nikča, od 16. do 23. 6. 2014, luteránské gymnázium VM, ZÚ DDM 
VM digitální fotografie pod vedením Alice Trojanové

DĚTSKÉHO��DNE��S��MYSLIVCI
V�NEDĚLI�8.6.2014�VE�12�HODIN

PŘIJĎTE�ZA MYSLIVCI�Z�OLŠÍ�NAD�OSLAVOU,�KTEŘÍ
PRO�VÁS�DĚTSKÝ�DEN,�KRÁSNÉ�SOUTĚŽE,

ODMĚNY I�TOMBOLU�CHYSTAJÍ

ČEKÁ�VÁS�NAUČNÁ�STEZKA LESEM�SE
SPOUSTOU�ZAJÍMAVÝCH�SOUTĚŽÍ

S�KONÍKY SE�POVOZÍTE,�NA HRADECH�ZASKÁČETE,
NA STŘELNICI�SI�ZASTŘÍLÍTE,�ZUMBU�SI�S�DĚVČATY ZATANČÍTE,

PŘEKVAPENÍ�S�MALOVÁNÍM�NA TVÁŘE�OBDRŽÍTE
DÁLE�VÁM�LOVECKÉ�PEJSKY UKÁŽEME A CO�VÍC?�VŠAK�UVIDÍTE

VEMTE�SI�SEBOU�NA POMOC�VŠECHNY ZNÁMÉ...
MAMINKY,�TATÍNKY,�BABIČKY,�DĚDEČKY,�TETY,

STRÝCE,�KAMARÁDY... AŤ VÁM�FANDÍ ČI�SE�S�VÁMI�POBAVÍ!

POHOŠTĚNÍ�ZAJIŠTĚNO!�...�LIMO,�PIVO...�I�MŇAMKY ZE�ZVĚŘINY ...

NA FOTBALOVÉM�HŘIŠTI�V�OLŠÍ�NAD�OSLAVOU

2.ročník

MEDIÁLNÍ	PARTNER:	

středa 28. 5. 2014 v 9.30, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
ZVÍŘÁTKA ANI PŘINCEZNY NEKOUŘÍ – divadelní představení
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veteránská fotbalová liga Měřínská padesátka
Sobota 7. 6. (100 km start 
v pátek 6. 6.), fotbalový areál 
TJ Jiskra Měřín 
Prezence: pěší 7.00–9.00, trasa 
100 km – start 6. 6. v  19.00–
21.00; cykloturisté 8.00–10.00. 
Trasy pro pěší: 15 až 100 km.
Cyklotrasy: 25  až 100 km.
Bližší informace na  e-mailové 
adrese: jcf@seznam.cz a  tel.: 
602 129 021. 

TJ Sokol Tasov pořádá

TASOVSKÝ VEJŠLAP
V SOBOTU 31. KVĚTNA 2014
Prezence: 7.00–10.00. Místo startu: sokolovna Tasov.
Trasy: 10 km – rodiny, kočárky, kola, 13 km – rodiny,  20 km – dospě-
lí, kola, kočárky, 50 km – pěší, kola, 100 km – kola a 200 km na kole 
(do 18 let helma)
Startovné: děti do 15–20 Kč, dospělí 40 Kč. V ceně startovného je 
sladkost pro děti, pro dospělé nápoj dle vlastního výběru – pivo, 
limo, káva. Možnost nákupu „vejšlapových“ triček. Občerstvení je 
zajištěno přímo na trase i v cíli (oběd – nutno zamluvit ráno). 
K dobré pohodě v cíli hraje skupina Meandr.

V pěkném třiadvacátém květno-
vém dni se uskutečnil finálový 
turnaj školních lig miniházené. 
Na turnaji se poprvé sešly všechny 
školy najednou a  mohly tak po-
měřit svůj um s gumovým míčem. 
Tentokrát se turnaj prodloužil až 
do  13. hodiny a  i  přes poměrně 
velké teplo všechna družstva hrála 

neúnavně každé utkání s  velkým 
zápalem a nasazením.
Příjemný sportovní den dětem 
zpestřil tým pracovníků z  domu 
dětí a  mládeže, kteří připravili 
soutěže a hry na venkovním hři-
šti. Při pohodové hudbě si děti 
mezi zápasy zasoutěžily o sladké 
odměny.

Ve  finálovém turnaji se utkala 
ve  velkomeziříčské školní lize 
(1.–3. třída) družstva Žraloci (ZŠ 
Školní), Buldoci (ZŠ Sokolov-
ská), Mišánci (ZŠ Křižanov), Hy-
eny (ZŠ Oslavická), Lvi a  Zebry 
(ZŠ Měřín).
V měřínské školní lize (4.–5. třída) 
hrála družstva Rejnoci (ZŠ Školní), 

Tygři (ZŠ Sokolovská), Surikaty 
(ZŠ Křižanov), Klokani (ZŠ Měřín) 
a Pumy (ZŠ Oslavická).
Měřínskou ŠL opanovalo druž-
stvo Klokanů, které svedlo 
velmi napínavý souboj s  druž-
stvem Rejnoků, ve kterém pad-
lo za  dvacet minut neuvěřitel-
ných 43 branek.

Ve velkomeziříčské ŠL bylo nejú-
spěšnější družstvo Žraloků, které 
podávalo velmi pěkné kolektivní 
výkony.
Všechna družstva byla za své vý-
kony odměněna. Hráčky a  hrá-
či obdrželi účastnické diplomy 
a z každého družstva byli vybráni 
nejlepší jednotlivci. Jmenovitě 

Denisa Čejková (Surikaty), Petr 
Kavka (Tygři), Jan Rosa (Rejno-
ci), Tadeáš Bíbr (Pumy), Vít Ro-
hovský (Klokani), Lucie Bendová 
(Žraloci), Aneta Trojanová (Bul-
doci), Lukáš Kobylka (Mišánci), 
Šimon Čech (Hyeny), Fanda Hla-
váč (Lvi) a Jan Klíma (Zebry).
Finálového turnaje se zúčastnilo 
přes 120 dětí a v 25 utkáních na-
střílely dohromady 478 branek. 
Na dětech bylo vidět velké zlepše-
ní, především v pohybu po hřišti 
a v osobní obraně, za což patří po-
děkování všem školním trenérům.
Poděkování patří také hráčům 
a  hráčkám mládežnických týmů 
oddílu házené TJ Sokol Velké Me-
ziříčí a  pracovníkům DDM Velké 
Meziříčí za zajištění organizace tur-
naje a doprovodného programu. 
-šid-, 3× foto: Martina Strnadová

Finálový turnaj školních lig miniházené se vydařil

V sobotu 17. května se v pivnici 
Na  Lipnici na  ulici Sokolovská 
ve  Velkém Meziříčí uskuteč-
nil I. ročník přeboru v  karetní 
hře „Prší“. A  bylo příznačné, 
ba přímo symbolické, že venku 
za  okny opravdu pršelo – např. 
v době zahájení této akce lilo té-
měř jako z konve. Turnaje, který 

trval čtyři hodiny (od 17 do 21), 
se zúčastnilo celkem sedmnáct 
zájemců, mezi nimiž se objevila 
i  jedna žena. Pořadateli toho-
to setkání byli Lenka Marková 
a  Stanislav Dočkal. Pro účast-
níky bylo připraveno klobásové 
občerstvení a pro nejlepší z nich 
také pěkné věcné ceny. Po  ur-

putných postupových bojích 
ve  skupinách (postupka podle 
systému „pavouk“) vykrystali-
zovala finálové čtveřice, která 
svedla závěrečnou sérii rozhodu-
jících bitev.
Konečné pořadí bodového tur-
naje: 1. Michal Babák, 2. Jiří Hy-
bášek, 3. Zdeněk „Jim“ Pospíšil, 

4. David Navrátil, 5. Pavel Jane-
ček, 6. Soňa Štosková, 7. Zdeněk 
Bobek, 8. Jiří Vaňkát, 9. Dušan 
Valenta, 10. Jan Vaňkát, 11. Ja-
roslav Chytka, 12. Martin Bez-
děk… atd.
Tato vydařená akce se určitě bude 
opakovat – a  tak na  shledanou 
příště!

Proběhl turnaj v karetní hře ‚Prší‘

-vp-

Sekali trávu na čas ručně i s pomocí strojů

25. 5. 2014 Fajtův kopec, VM
Ruční kosa: kategorie I. Seni-
or – muži do  50 let – 1. Sláma 
Bohumil Nové Město n. Mor., 
2. Chalupa Tomáš Mělkovice, 3. 
Jiří Fruhbauer Nížkov,  4. Roman 
Mašek VM, 5. Leoš Seryn Mladě-

jov, 6. Vlastimil Beran Mostiště, 
7. Stanislav Dvořák Martinice
Kategorie II. Veterán – muži nad 
50 let – 1. Miroslav Pelikán Ko-
šíkov, 2. Jaroslav Doležal VM, 3. 
Vlastimil Beran Mostiště, 4. Zde-
něk Fruhbauer Nížkov, 5. Franti-

šek Janů Hlinné, 6. Václav Nečas 
Nové Město n. Mor.
Motorový traktůrek: 1. Martin 
Požár Žďár n. Sáz, 2. Stanislav 
Dvořák Martinice, 3. Jiří Pálka 
VM, 4. Michal Dvořák Budišov, 
Ruční pojezdová sekačka: 1. Ra-

dek Martinec VM, 2. Lukáš Čuno 
VM, 3. Michaela Floumová VM, 
4. Radim Slabý VM
Křovinořez: 1. Marcel Blažek 
Žďár n. Sáz., 2. Jiří Pálka VM, 3. 
Martin Požár Žďár n. Sáz.

Text a 2× foto: Petr Zezula

V. Meziříčí – Bohdalec 1:3 (1:2)
Branky: Pavel Pruša/2 Petr Tulis, 
Pavel Sklenář
Křižanov – Velká Bíteš 2:5 (1:3)
Branky: M. Hořínek, Petr Těšík/2 
Zdeněk Káňa, Aleš Trojan, Vác-
lav Kopáček, Jaroslav Smékal, Jan 
Bureš
1. Velká Bíteš 6 4 0 2 16:12 12
2. Bohdalec 6 3 1 2 11:9 10
3. Velké Meziříčí 6 2 1 3 12:13 7
4. Křižanov 6 2 0 4 8:14 6

Střelci: 6 – Václav Chalupa (VM), 
5 – Jaroslav Smékal (VB), 4 – Pavel 
Sklenář (Bohdalec), Zdeněk Káňa 
(VB), 3 – Petr Tulis (Bohdalec), Pa-
vel Pruša (VM), Aleš Trojan (VB)
V  základní části tedy zvítězi-
la Velká Bíteš. V  příštím kole se 
utkají 1. se 4. a 2. se 3. o postup 
do  finále. Závěrečná utkání o  3. 
a  1. místo se hrají v  úterý 3. 6. 
na hřišti v Křižanově. -nov-

fotbal

IV. třída, sk. B
FC VM C – Strážek 6:1 (3:1)
Rozhodčí: Nebola. Diváci: 10, 
branky: 2× Pospíšil (15.), (58. 
pen.) a Kozina (57.), (70.), Do-
čkal (26.), Machát (38.)
Sestava: Sysel – Večeřa, Do-
čkal, Kuřátko, Malec – Pospíšil, 
L. Smejkal ml., L. Smejkal st., 
Štourač – Liška, Machát (46. Ko-
zina) -ls-
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HokeJbalová
ligaFC VM – FC Boskovice 0:2 (0:0)

Sestava: Klíma – Michut, Novotný, 
Ráček, Chalupa (46. min. Mol-
nár) – Nevoral, Havlíček (70. min. 
Puža), Votoupal (46. min. Pech) – 
Pavlíček, Prchal (75. min. Pavelec).
V souboji se sousedem v tabulce 
měli více ze hry domácí. Již v 8. 
min. Prchal tváří v tvář brankáři 
jen těsně minul branku. Hosté se 
ke slovu dostali ve 22. min., kdy 
po  kombinaci u  rohového pra-
porku útočník jen těsně minul. 
V závěru poločasu si domácí vy-
pracovali dvě stoprocentní šance. 
Nejprve Havlíček po  přesném 
vysunutí Chalupy v samostatném 
nájezdu minul. A  nakonec ani 
Pavlíček, který svým napadáním 

obral hostujícího brankáře o míč, 
z úhlu prázdnou branku netrefil. 
Druhý poločas začal po vynuceném 
dvojím střídání katastrofálně. Nej-
prve se z ničeho nic objevil hostující 
hráč sám před brankářem a domá-
cím ukázal, jak se v  takové situaci 
zachovat 0:1. Neuběhly ani dvě mi-
nuty a  dezorientovaný Kurečka si 
zády srazil centrovaný míč do vlast-
ní branky. Velkomeziříčští hráči byli 
v tu chvíli jak opaření. Od 60. min. 
se z  prvotního šoku oklepali. Je-
jich snaha o korekci výsledku však 
ztroskotala buď na skvělém zákroku 
hostujícího brankáře, jako v přípa-
dě úniku Pecha, nebo malého dů-
razu ve vápně při stříleném centru 
Ráčka. 

I. B třída mužů skupina B
Křižanov – Jakubov 0:1
Měřín – Velká Bíteš B 1:2
Vladislav – Radostín n. O. 1:3
1. Vladislav 23 16 3 4 52:25 51
2. Měřín 23 15 2 6 62:31 47
3. Šebkovice 23 14 3 6 58:41 45
4. Kouty 23 14 1 8 57:31 43
5. Bystřice n. P. B 23 11 1 11 59:58 34
6. Studenec 23 10 2 11 38:39 32
7. Velká Bíteš B 23 9 5 9 31:37 32
8. Telč 23 7 10 6 33:33 31
9. Radostín n. O. 23 8 6 9 43:49 30
10. Přibyslavice 23 8 3 12 26:57 27
11. Kněžice 23 6 6 11 37:46 24
12. Stařeč 23 6 4 13 36:40 22
13. Křižanov 23 6 4 13 34:45 22
14. Jakubov 23 4 4 15 32:66 16

OP mužů II. třída
Bory – Moravec 0:4 (0:0)
Branky: Mičánek Libor, Černý 
Martin, Červinka Pavel, Ku-

diovský Filip. Rozhodčí: Šoustar 
Jaroslav, Rotkovský Petr, Prokop 
Pavel; ŽK: 2:1.
Nová Ves B – O. Bítýška 0:1 (0:0)
Branky: Žák Vlastimil. Rozhodčí: 
Mička Adam, Hromádka Miro-
slav, Hořínek Tomáš; ŽK: 0:4.
1. Moravec 22 16 4 2 69:29 52
2. Hamry 22 16 3 3 70:32 51
3. Rozsochy 22 14 4 4 40:21 46
4. Nová Ves B 22 11 5 6 49:27 38
5. Svratka 22 10 4 8 38:37 34
6. Rad. Svratka 22 9 7 6 39:39 34
7. Bory 22 9 2 11 54:50 29
8. Nedvědice 22 9 1 12 39:49 28
9. Os. Bítýška 22 8 3 11 32:44 27
10. Počítky 22 8 2 12 43:54 26
11. Věchnov 22 7 1 14 29:58 22
12. Bohdalov 22 6 3 13 40:45 21
13. Bobrová 22 6 3 13 36:47 21
14. Rovečné 22 3 2 17 26:72 11

Zdroj: www.fotbal.cz

Wollongong – HBC Morrgan 
VM 1:2
Abrhám Jan – Kožený Ladislav, 
Weiss Petr
Hokejbal Oslavice – Drabaři 9:0
Kudláček Martin 2, Polák Lukáš 2, 
Kavina Michal 2, Pelíšek Tomáš, 
Střecha Tomáš, Stávek Tomáš
1. Hokejbal Oslavice 2 2 0 0 12:2 6
2. HBC Morgan VM 3 2 0 1 9:4 6
3. Wollongong 3 2 0 1 4:4 6
4. Drabaři 3 0 0 1 1:11 0
5. Rossoneri  2 0 0 2 1:6 0

-ros-

Fotbalový dorost prohrál fotbal

Nábor dětí do házené (ročníky 1995–2003). 
Tréninky: pondělí až pátek 15.30–19.30 ve sportovní hale za Světlou. 

Ve čtvrtek 22. května uspořádali 
učitelé tělesné výchovy pod pat-
ronací Asociace školních spor-
tovních klubů okresní atletický 
čtyřboj pro starší žactvo základ-
ních škol a  víceletých gymná-
zií. Atletický stadion ve  Velkém 
Meziříčí přivítal dvacet dva pěti-
členných soutěžních týmů dívek 
a  chlapců. Soutěžní disciplíny: 
běh 60 m, běh 800 a 1000 m, skok 
daleký, skok vysoký, hod míčkem 

a vrh koulí probíhaly za krásné-
ho slunného počasí. Nejlepšími 
vícebojaři se stali chlapci z 1. ZŠ 
Nové Město na  Moravě před ZŠ 
Komenského Žďár nad Sázavou, 
bronzové medaile získali žáci ZŠ 
TGM Bystřice nad Pernštejnem. 
V soutěži jednotlivců velmi dob-
rým výkonem 2156 bodů získal 
zlatou medaili Matěj Urban – 
Gymnázium Bystřice nad Pern-
štejnem, stříbro patří Tomáši Ur-

bánkovi 2106 bodů – 1. ZŠ Nové 
Město na Moravě před Milanem 
Štěrbou 1925 bodů – ZŠ Komen-
ského Žďár nad Sázavou. 
V  kategorii dívek se staly suve-
rénkami soutěže žákyně ZŠ Osla-
vická Velké Meziříčí před ZŠ Mě-
řín a  ZŠ Komenského Žďár nad 
Sázavou. Nejlepší vícebojařka 
Eliška Běhounková ze ZŠ Osla-
vická Velké Meziříčí získala cel-
kem 1903 bodů, stříbrná skončila 

Lenka Švestková 1846 bodů – ZŠ 
Měřín, bronzovou příčku obsa-
dila Lenka Horká – ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí ziskem 1663 bodů.
Družstva na  prvních dvou mís-
tech si vybojovala právo startu 
v krajském kole 27. května v Tře-
bíči. 
Ceny do  soutěže věnovala OR 
AŠSK.
-záv-, 3× foto: Martina Strnadová
(Více fotografií na našem webu.)

Starší žáci – družstva
1. 1. ZŠ Nové M. n. M. 7 216
2. ZŠ Kom. 2 Žďár n. S. 6 761
3. ZŠ TGM Bystřice n. P. 6 527
4. ZŠ Školní VM 6 358
5. ZŠ Nádr. Bystřice n. P. 6 246
6. ZŠ Sokolovská VM 6 205
7. G Bystřice n. P. 6 192
8. ZŠ Oslavická VM 5 990
9. ZŠ Šverm. Žďár n. S. 5 855
10. ZŠ Velká Bíteš 5 269
11. ZŠ Měřín 5 268

Starší žákyně družstva
1. ZŠ Oslavická VM 6 149
2. ZŠ Měřín 5 868
3. ZŠ Kom. 2 Žďár n. S. 5 537
4. G Bystřice n. P. 5 256
5. ZŠ TGM Bystřice n. P. 5 210
6. ZŠ Šverm. Žďár n. S. 4 949
7. ZŠ Velká Bíteš 4 930
8. ZŠ Sokolovská VM 4 767
9. ZŠ Školní VM 4 716
10. 1. ZŠ Nové M. n. M. 4 595
11. ZŠ Nádr. Bystřice n. P. 4 233

Žákyně pořádající Základní školy Oslavická vyhrály okresní atletický čtyřboj

Martina Homolová absolvovala 
svůj druhý letošní start v Břeclavi 
na 2. kole soutěže dorosteneckých 
a  juniorských družstev jako hos-
tující v dresu ACP Olymp Brno.
Na  100 m byla příliš netrpělivá, 
start „ulila“ a  byla startérem vy-
loučena.
Vše si vynahradila v  běhu 
na 200 m. Zaběhla skvělý osobní 
rekord 24,79 s  a  v  průběžných 
juniorských republikových ta-
bulkách je na 3. místě, v kategorii 
žen jí patří 8. místo. 
Tímto časem se nominovala 
do  extraligového družstva žen 
ACP Olymp Brno a v sobotu 31. 
května bude startovat na  2. kole 
této soutěže v Třinci.

-vill-, foto: archiv atletiky

Martina Homolová bude startovat 
v atletické extralize

Odchovanec velkomeziříčské házené Martin Janí-
ček v dresu HC Zubří, ve kterém letos hostoval z na-
šeho oddílu do nejvyšší soutěže mladšího dorostu, 
získal mistrovský titul. 
Cestu za zlatými medailemi si zuberský celek zkompli-
koval několika zbytečnými prohrami na začátku sezo-
ny. I přes to, že svého největšího rivala HBC Karvinou 
dvakrát během roku porazil, scházel jim před závěreč-
ným kolem jediný bod. V  závěrečném kole vyhrálo 
Zubří přesvědčivě v Jičíně a Karviná famózně podlehla 
na vlastní palubovce týmu z Vysočiny Novému Veselí. 
Martin se tak se svými spoluhráči o zisku mistra ČR 
dozvěděl v autobuse na cestě z Jičína.
Martin, jakožto mladší hráč v této kategorii, se v cel-
ku Zubří postupně prosazoval do sestavy a v závěru 
sezony již pravidelně nastupoval v utkáních a přispí-
val k  zisku titulu mistra ČR. Celkově tak nastoupil 
v 1. lize ke 12 utkáním, ve kterých nastřílel 15 branek.
Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí Martinovi 
gratuluje! 

Házenkář Martin Janíček slaví s HC 
Zubří zisk mistrovského titulu

-šid-, foto: archiv házené

Březejčtí atleti mají za sebou letos již dva atletické výjezdy za medai-
lemi. Závodní sezonu zahájili 10. 5. 2014 atletickým mítinkem v Brně. 
Počasí přálo, měli sluníčko, ale k tomu foukal vítr, a tak se rekordy 
nekonaly. Diplom si odvezla pouze Jana Paulíková za 2. místo v hodu 
kuželkou – háže se speciální dřevěnou kuželkou odpovídající mezi-
národním pravidlům určenou pro více postižené vrhače – vozíčkáře.
Úspěšnější byla 2. letošní mise atletů na Pohár rozhlasu, konaný tak-
též v Brně. Naši handicapovaní atleti si zde tentokrát zazávodili mezi 
zdravými. Konkurence postižených kamarádů byla menší, a tak přes-
tože vítr byl silnější, tentokrát přijeli s více medailemi. Za zmínku stojí 
zlato Lukáše Brončeka v běhu na 60 m v čase 8,76. Z dívek vrhaček 
byla nejlepší Petra Pokorná, která uhájila zlato v kouli i disku.

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

Březejčtí handicapovaní atleti závodili v Brně

-kli-
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Velmez si připsal teprve druhé jarní vítězství

Na fotbal 
do Bohunic v sobotu 31. května 
v 16.30 TJ Tatran Bohunice – FC 
muži A
do  Herálce v  neděli 1. června 
v 16.30 Sokol Herálec – FC muži 
B
Na malou kopanou 
na umělou trávu za 3. ZŠ Škol-
ní ve čtvrtek 29. května v 19.30 
La Bucañeros – Woolloomooloo 
Bay
v pondělí 2. června v 19.00 Woo-
lloomooloo Bay – Kittydogs 
United a  Oslavice – SK Mostiště; 
ve 20.10 Slza VM – Kašpaři Velké 
Meziříčí a  The Lost Generation – 
Flamengo
v úterý 3. června ve 20.00 La Bu-
cañeros – Slza Velké Meziříčí

kdy a kam
o víkendu

MSD sk. D
FC VM – Slavoj TKZ Polná 5:0 
(3:0)
Střelci: 37., 59., 60. Simr, 26. Z. 
Mucha, 43. Caha. Rozhodčí: Sme-
kal, Soukal, Chabiča. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Souček, 
Šimáček, Krejčí (30. Vyskočil), 
Smejkal E. (46. Bradáč), Pokor-
ný, Caha (80. Láznička), Dufek – 
Simr na lavičce Simandl, Smejkal 
L., trenér Smejkal. Diváci: 182. 
ŽK: Pokorný – Fadrný, Lacina.
V úvodu utkání zahrozili hosté, ale 
jednou přestřelili a  podruhé byl 
Roman Invald pozorný. Domácí 
se dostali k  zakončení v  7. min, 
když Pavel Simr hlavou gólmana 
Zimolu nepřekonal. V 17. min hle-
dal Pavel Simr nabíhajícího Hynka 
Ráčka, Caha jeho přihrávku zblo-
koval na  rohový kop. V  18. min 
poslal nebezpečný centr do  váp-
na Fadrný a  opět z  toho byl roh. 
Ve 22. min našel Honza Caha na-
bíhajícího Jardu Dufka, jeho cen-
tr odvrátili hosté na  rohový kop. 
Ve  23. min fauloval Eda Smejkal 
u  lajny protihráče, míč si postavil 

Lovětinský, jeho centr náš gólman 
vyrazil. Dorážku mu vykopl z ru-
kou Holub, ale obrana odvrátila 
nebezpečí na  rohový kop. Ve  26. 
min se po přímém kopu a hlavičce 
Pavla Simra dostal k odraženému 
míči Zdeněk Mucha a míč dorazil 
do brány – 1:0. Tato branka domá-
cím pomohla, zpřesnili přihrávky 
a  zatlačili hosty na  jejich polovi-
nu. Ve 27. min našel Jarda Dufek 
ve  vápně Honzu Cahu, ten však 
z  dobré pozice bránu přestřelil. 
Ve  31. min se po  přímém kopu 
Lovětinského na zadní tyč prosadil 
v souboji s Černým náš Roman In-
vald. Ve 34. min našel z rohového 
kopu Jarda Dufek hlavu Zdeňka 
Muchy, ale gólman si s  jeho za-
končením poradil. Ve  35. min se 
dostal za naši obranu Holub, jeho 
kličku Roman Invald vystihl a jeho 
následný pád rozhodčí jako nedo-
volený neposoudil. Ve 36. min na-
šel Honza Caha nabíhajícího Pavla 
Simra, a ten nedal Zimolovi šanci 
– 2:0. Ve 38. min našel Jarda Du-
fek na zadní tyči Pavla Simra, ten 
však trefil jen boční síť. Ve 43. min 

poslal Honza Šimáček za  obranu 
přihrávku na nabíhajícího Honzu 
Cahu, a ten trefil míč přesně k tyči 
– 3:0. 
Do druhé půle provedli oba trenéři 
změny. V 52. min našel centr Hyn-
ka Ráčka hlavu Pavla Simra, ale 
ten bránu minul. V 56. min vystře-
lil nebezpečně Adamec na  zadní 
tyč, k dorážce se dostal Hron, ale 
jeho střelu Roman Invald do brány 
nepustil. V  58. min našel Roman 
Vyskočil nabíhajícího Pavla Si-

mra, ale ten jen těsně minul zadní 
tyč Zimolovy brány. V 59. min se 
po  přihrávce od  Romana Vysko-
čila dostal před hostující bránu 
opět náš kanonýr, a  tentokrát už 
zakončil přesně – 4:0. V 60. min to 
byl znovu Roman Vyskočil, který 
po získání míče našel Pavla Simra, 
a  ten byl opět v  souboji s gólma-
nem Zimolou úspěšný – 5:0. O vý-
sledku utkání bylo rozhodnuto, 
a  tak i  když si obě mužstva při-
pravila ještě několik brankových 

příležitostí, ke změně skóre již ne-
došlo a domácí odcházeli do kabin 
spokojení.
„I  když začátek utkání neprobíhal 
podle mých představ a  bylo tam 
hodně nepřesností a individuálních 
chyb, postupně jsme převzali aktivi-
tu a zcela zaslouženě si dnes připsali 
teprve druhé jarní vítězství, za kte-
ré chci našim hráčům poděkovat,“ 
zhodnotil trenér Smejkal.
Nejlepší hráči: Caha, Simr, Invald

-myn-

1. Vyškov 27 18 6 3 62:26 60
2. Rosice 27 18 2 7 59:31 56
3. Vrchovina 27 15 5 7 38:29 50
4. Líšeň 27 14 5 8 55:26 47
5. V. Meziříčí 27 11 5 11 40:41 38

6. Blansko 27 9 9 9 45:44 36
7. Polná 27 10 6 11 47:52 36
8. Stará Říše 27 9 9 9 38:43 36
9. Pelhřimov 27 10 5 12 55:50 35
10. Bystřice n. P. 27 9 6 12 32:45 33
11. Hodonín 27 6 13 8 34:38 31
12. Bystrc-Kníničky 27 7 8 12 44:52 29
13. Uherský Brod 27 7 8 12 24:45 29
14. Napajedla 27 8 4 15 26:43 28
15. Tasovice 27 7 6 14 34:47 27
16. Bohunice 27 6 7 14 30:51 25

Krajský přebor družstev
V  neděli 25. května 2014 se 
v  Třebíči uskutečnilo závěreč-
né, třetí kolo krajského přebo-
ru družstev juniorů, juniorek, 
dorostenců, dorostenek, žáků 
a žákyň.
Většina našich atletů si opět 
vytvořila nové osobní rekor-
dy, což potvrzuje i  umístění 
v  průběžných republikových 
tabulkách – Martin Veselý 
je třináctý v  kategorii junio-
rů na  100 metrů, Elišce Bě-
hounkové patří páté místo 
na 200 metrů překážek.
Z výsledků: 
žactvo
60 m 
5. Eliška Běhounková 8,57 s
5. Karel Sedláček 8,13 s
200 m překážek 
2. Eliška Běhounková 31,45 s
800 m 

5. Eliška Maloušková (mladší 
žákyně) 2:49,27
výška
2. Pavel Hekrdla 160 cm
dorost
100 m
2. Petra Macková 13,23 s
3. Julie Ráčková 13,86 s
200 m
2. Petra Macková 28,05 s
3. Julie Ráčková 28,45 s
dálka
2. Petra Macková 424 cm
junioři
100 m
1. Martin Veselý 11,21 s
tyč
1. Martin Veselý 320 cm
Krajský přebor mladšího žactva 
ve vícebojích
V sobotu 24. května 2014 pro-
běhlo na  atletickém stadionu 
v  Humpolci druhé kolo kraj-
ského přeboru mladšího žac-

tva (ročníky 2001 až 2002) 
ve  vícebojích. Pro toto kolo 
byly určeny disciplíny: 60 m, 
150 m, výška a  koule a  štafeta 
družstev 4 × 60 m. 
V  této soutěži mohou star-
tovat i  malí atleti z  přípravek 
(ročníky 2003 a 2004). 
Z výsledků: 
pětiboj děvčata
18. Magdaléna Zachová (r. 2004) 
1396 bodů
20. Hanka Krčálová 1257 bodů 
28. Eliška Mašterová (r. 2003) 
1055 bodů 
38. Sára Strnadová 959 bodů
pětiboj chlapci
18. Petr Vokoun (r. 2003) 731 
bodů
40. Jáchym Dvořák (r. 2004) 273 
bodů
6. štafeta děvčat 4 × 60 m (Krčá-
lová, Mašterová, Strnadová, Za-
chová) 38,55 s -vill-

Družstva atletů startovala 
na přeborech v Třebíči a Humpolci

Harrach liga MKVM
1. La Bucañeros 16 14 1 1 102:26 43
2. Woolloomooloo Bay 16 13 1 2 108:23 40
3. Slza VM 15 11 2 2 54:28 35
4. Flamengo 16 10 2 4 72:44 32
5. SK Mostiště 16 9 2 5 47:25 29
6. Pobřeží kocoviny 17 6 1 10 40:53 19
7. Kašpaři VM 16 5 1 10 25:48 16
8. Kittydogs United 16 4 1 11 28:87 13
9. Oslavice 15 2 4 9 32:60 10
10. FC Wiegel VM 16 3 1 12 23:76 10
11. The Lost Generation 17 1 4 12 18:79 7

Střelci nad 12 branek včetně:
Durda R. W. Bay 10 38
Votoupal M. Flamengo 14 16
Liška L. La Bucañeros 14 14
Špaček M. Slza VM 14 14
Pospíšil A. La Bucañeros 14 13
Benda L. Flamengo 14 12
Rekordmani žlutých karet:
Rosický J. Oslavice 6

Liška P. Oslavice 6
Všechny červené karty:
Smejkal L. La Bucañeros 2
Novotný J. Flamengo 1
Studýnka M. FC Wiegel VM 1
Smejkal Z. FC Wiegel VM 1
Střecha F. Kittydogs United 1
Netolický M. SK Mostiště 1

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Harrach liga malé kopané pokračuje

1. A tř., sk. B 
FC VM B – TJ Ježek Rantířov 
10:0 (5:0)
Rozhodčí: P.  Tomášek – Porup-
ka, Budín. Diváci: 30. Branky: 3× 
Krejčí (34.), (40.), (49.), 2× Caha 
(77.), (80.), E. Smejkal (19.), Z. 
Mucha (30.), Dufek (33.), Bradáč 
(64.), Vítek (76.). Karty: červe-
ná – Fous (18.). Sestava: Siman-
dl – Z. Mucha (56. Netolický), 
Souček, Halámek, Veselý – Krejčí 
(50. Pokorný) – Dufek (46. Láz-
nička), Vítek, E. Smejkal (46. 
Caha), Bradáč – Simr (46. Liška).
Důležité utkání o záchranu jsme 
sehráli na  přírodní trávě. Hráči, 
kteří minule utrpěli vysokou pro-
hru, chtěli vše doma odčinit.
Hned na  začátku utkání jsme 
měli gólovou šanci, ale Vítek ne-
dokázal dopravit míč do  brány. 

V 18. minutě zahrál malou domů 
Vaněk. Tu vystihl Simr a  oka-
mžitě se snažil přehodit vyběhlé-
ho brankáře. Ten zachytil míč 
rukou mimo bránu a  následně 
obdržel rovnou červenou kartu. 
Do brány se proto postavil hráč 
z pole Kubík. Následný PVK po-
trestal E. Smejkal, který dopravil 
míč letící nad zdí do brány, 1:0. 
Ve  30. minutě E. Smejkal poslal 
ostrý míč do vápna na Z. Muchu, 
který jej ve skluzu poslal do brá-
ny, 2:0. Ve 33. minutě Krejčí kopl 
dlouhý centr za  obranu na  na-
bíhajícího Dufka, jenž následně 
obešel brankáře a  poté skóroval 
do  prázdné brány, 3:0. Ve  34. 
minutě Dufek dokázal projít 
lehce po straně až do vápna a ná-
sledně poslal míč na  zadní tyč 
k  volnému Krejčímu, který bez 

větších problémů vstřelil gól, 
4:0. Ve  40. minutě hodil Veselý 
dlouhý aut za  obranu na  nabí-
hajícího Krejčího, který postu-
poval skoro z  půlky na  bránu 
a  následně dokázal svoje sólo 
proměnit v branku, 5:0. Ve  42. 
minutě Krejčí přešel přes Vaňka 
a poté svým perfektním centrem 
našel ve  vápně Simra, ale jeho 
zakončení vystihl Kubík a noha-
ma zneškodnil Simrovu gólovku. 
Minutu před koncem poločasu 
se dostal do  velké šance Obe-
rreiter, ale jeho šanci zneškodnil 
Simandl. 
Na  začátku druhého poločasu 
ve  49. minutě Liška vyslal kol-
micí do  brejku Krejčího. Míč se 
dostal k  brankáři Kubíkovi, kte-
rý jej odkopl, ale nešťastně trefil 
Krejčího, jenž postupoval sám 

k otevřené bráně a zkompletoval 
svůj hattrick, 6:0. V  64. minutě 
Souček nakopl dlouhý křižný 
míč na Bradáče, který postupoval 
s  míčem ze strany až do  vápna 
a zvýšil na 7:0. V 76. minutě Liš-
ka prošel vápnem přes Kalného 
a  následně poslal míč pod sebe 
na  nabíhajícího Vítka, který ne-
kompromisní střelou k tyči nedal 
brankáři šanci, 8:0. O  minutu 
později Liška získal míč na půlce 
a  okamžitě vyslal do  samotného 
úniku Cahu, který opět nedal 
brankáři Kubíkovi šanci, 9:0. 
V 80. minutě udělal tečku za vel-
mi povedeným zápasem Caha, 
který tvrdou ránou stanovil vý-
sledek na  10:0. V  závěru zápasu 
jsme si vytvořili ještě několik gó-
lových šancí, ale ty jsme nedoká-
zali proměnit v góly.

„Jsem velmi rád, že jsme doká-
zali reagovat na  minulý výsledek 
a po zásluze jsme i vysoko vyhráli. 
Hráči hráli disciplinovaně a hlav-
ně ve  velké pohodě. Na  druhou 
stranu je mi soupeře líto, že ob-
držel mnoho gólů, protože to byl 
sympatický tým. Do dalších zápa-
sů půjdeme už s  velkým klidem, 
protože na 99 % jsme se zachráni-
li,“ řekl po zápase velmi spokojený 
trenér Libor Smejkal mladší.

Benfika se svým posledním zdařilým výkonem nejspíš zachránila

1. Žďár n. Sáz. B 23 14 4 5 70:32 46
2. Herálec (ZR) 23 13 6 4 65:31 45
3. Nová Ves 23 13 3 7 45:31 42
4. Želetava 23 12 5 6 61:39 41
5. Vrchovina B 23 11 5 7 42:31 38
6. Rantířov 23 10 4 9 53:64 34
7. Budišov-Nárameč 23 8 9 6 49:46 33
8. Štěpánov n. S. 23 10 3 10 47:44 33
9. Třebíč B 23 8 5 10 39:40 29
10. V. Meziříčí B 23 8 3 12 54:54 27
11. Hrotovice 23 7 5 11 33:51 26
12. Rapotice 23 5 5 13 34:60 20
13. Stonařov 23 6 2 15 30:63 20
14. Křoví 23 5 3 15 36:72 18

 -ls-

Do brány hostující Polné míří třetí gól z kopačky J. Cahy. Foto: Antonín Dvořák


