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

Velké Meziříčí
od 16 hodin. 

Zvu vás do nově otevřeného
KOSMETICKÉHO STUDIA NK
ve Velkém Meziříčí
ul. Hornoměstská 357 (Podloubí, II. patro)

SLEVA10 %

▶ česká bylinná kosmetika RYOR
▶ francouzská bylinná 
 kosmetika MaryCohr
Objednávky dle dohody na tel. č.: 
777 590 795

Harfistka zahraje 
s varhaníkem Ale-
šem Bártou a  ho-
bojistou Vilémem 
Veverkou. Neděle 
8. 6. v 17.00, kostel 
v  Netíně. Vstupné 
dobrovolné. 

Více strana 9

K. Englichová 
hraje v Netíně
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Novela zákona, která umožní obcím 
a městům zakázat tranzit nákladní dopravy 
přes jejich území, má významnou šanci 
projít českým parlamentem. Dozvěděl se to 
velkomeziříčský starosta Radovan Necid, 
který spolu se starosty obcí na silnici 602 
tuto novelu inicioval. 

„Jde o návrh poslanců ODS, kteří přistoupili 
na naše argumenty a chtějí obcím na objízd-
ných trasách dálnic pomoci. Je to jednoduché 
a  levné opatření pro všechny,“ popisuje sta-
rosta. Novela by umožnila obcím vjezd tran-
zitní dopravy na své území zakázat i v přípa-
dě, že jde o krajské silnice. 
Proti tomu však stojí snahy provozovatele 
mýtného systému, který jako řešení prosa-

zuje rozšíření mýta i  mimo dálnice. „Mýto 
na silnicích nižších tříd, stejně jako mýto pro 
osobní auta, je skutečným zločinem. Sám 
provozovatel mýtného systému i  minister-
stvo dopravy ve svých materiálech uvádějí, že 
mýto nemá regulační funkci. Prakticky tím 
tedy přiznali, že jim jde jen a  jen o naše pe-
níze, nikoliv o naši bezpečnost,“ řekl Necid.
Obce na  silnici 602, která vede souběžně 
s dálnicí D1 a po které kamiony mýtné brá-
ny objíždějí, loni zadaly a  zpracovaly velký 
průzkum frekvence dopravy. Mimo jiné z něj 
vyplynulo, že se například ve Velkém Meziříčí 
počet projíždějících aut za  poslední tři roky 
zvýšil o  dvě stovky procent. „Zvýšení počtu 
projíždějících aut v  našem městě naprosto 
přesně kopíruje dvojnásobné zdražení mýta. 

Kdo chce ještě další argumenty? Vždyť je to 
naprosto jasné,“ uvedl Radovan Necid.
Poslanci ODS proto na základě apelu staros-
tů předložili do  sněmovny novelu zákona, 
která jednak obcím umožní tranzit kamionů 
zakázat dopravní značkou a navíc definitivně 
ukončí snahy rozšířit mýto i na osobní auta. 
Novela má podle sněmovních pozorovatelů 
velkou šanci na přijetí, bude ale čelit rozsáh-
lému útoku ze strany provozovatele systému, 
který má opačný zájem.
„Parlamentní proces budeme pečlivě sle-
dovat a  věříme, že novela získá podporu 
všech poslanců z  našeho kraje bez ohledu 
na politickou příslušnost. Jde totiž o zdra-
vý rozum, nikoliv o politiku,“ uzavřel Ne-
cid. 

Ořechovu je 650 let a má 
zlatý titul Vesnice roku

Starostka Ořechova Petra Slámová připnula stuhu, kde
jsou data o obci. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 
zahradní keramika,  
zakrslé jehličnany, 
okrasné trávy, skalničky, 
kakosty – 10 druhů. 
St, čt, pá 8–12, 13–17

Podpisem smlouvy na výstavbu rozhledny 
na Fajtově kopci devátého května letošní-
ho roku byla zároveň odstartována veřejná 
sbírka. V ní mohou výstavbu rozhledny 
ve tvaru šroubovice od architekta Hla-
váčka podpořit jak fyzické, tak právnické 
osoby. 

Zástupci  Ski klubu Velké Meziříčí podepsali 
smlouvu  s místní firmou Atika, která vyhrá-
la výběrové řízení. Její jednatel Miroslav Lysý 
uvedl, že rozhledna včetně podnože bude stát 
ještě letos a přijde na 8,5 milionu Kč bez daně 
z přidané hodnoty. Lidé tedy mohou přispět 
anonymně do  kasičky ve  vestibulu radnice 
anebo jmenovitě v recepci Hotelu Pod Zám-
kem či na účet sbírky. 
„Občan, který si v  souladu s  pravidly přeje 
být zveřejněn na  tabuli dárců, nebo má zá-

jem o  zveřejnění na  schodu rozhledny, da-
ruje finanční prostředky v  hotovosti nebo 
je zašle na  speciální dárcovský účet číslo 
14140207/0100,“ uvedl předseda Ski klubu 
Jiří Novotný. Firmy mají možnost zakoupit 
si reklamní panel přímo na fasádě rozhledny 
na dobu, která není časově omezená, nebo si 
mohou koupit i schod.  
„Panel bude osazen reklamními deskami 
o  velikosti A5 a  A4. Minimální cena pane-
lů A5 je 10.000 Kč, A4 pak 20.000 Kč, plus 
výroba reklamní kovové tabule 1.000 Kč,“ 
upřesnil, „za  panel bude vystavena faktura 
na reklamu  za rok 2014, půjde tedy o nákla-
dovou položku pro tento rok. Firma navíc 
dostane čtyři volné karty na deset let,“ dodal 
Novotný.
Další info o podmínkách sbírky najdete v člán-
ku na straně 4.

Anonymně lze přispět i do kasičky 
na radnici. Foto: Iva Horká

Lidé přispívají na rozhlednu. 
Firmy mohou mít i panel na fasádě

Iva Horká

Starostové věří, že jim poslanci s kamiony pomohou

-ran-

Hrubá stavba víceúčelového 
sálu Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí je před dokonče-
ním. V tomto týdnu probíhá 
betonování posledního stropu, 
v podstatě střechy.

„Na hrubou stavbu sálu kulturního 
zařízení bylo zpracováno 1 700 ku-
bíků betonu a do něj padlo 160 tun 
železa,“ sdělil stavbyvedoucí firmy 
PKS Stavby Radim Seifer a popsal 
práce, které stavebníci provádějí 
vedle betonování stropu. Jsou to 
veškeré rozvody – zdravotechniky, 
vzduchotechniky, elektřiny, topení. 
Dokončují vyzdívky v jednotlivých 
podlažích, poté nastoupí omítkáři. 
Probíhá také montáž výtahu vyro-
beného zdejší firmou. „A  zhruba 
někdy od 10. června začne montáž 
střešních konstrukcí,“ dodal Seifer.
Po  dokončení hrubé stavby čekají 
stavebníky betonáže podlah, další 
omítky a  rozvody i  včetně audio 
video, montáže oken, fasády a další.

Sál Jupiter clubu bude pomalu pod střechou 

V minulém týdnu stavebníci připravovali podpěry pro betonování střechy nad 
víceúčelovým sálem Jupiter clubu. Více foto str. 4 a na webu. Foto: Martina Strnadová

Šest set padesát let od první písemné zmínky o obci si Ořechovští připo-
mněli oslavami v sobotu 31. května. Slavnostní shromáždění za přítom-
nosti hejtmana kraje Jiřího Běhounka přivítala v  10 hodin dopoledne 
starostka Petra Slámová u kulturního domu v Ořechově. Hejtman hned 
v úvodu tamní pochválil, když uvedl, že obec získala zlatou stuhu za první 
místo v soutěži Vesnice roku 2014 Kraje Vysočina. 
Po krátkém uvítání se průvod místních obyvatel i pozvaných hostů, jemuž 
vévodil kočár tažený koňmi, vydal Ořechovem do místní části Ronov, kde 
program pokračoval mší svatou, společným obědem a kulturním progra-
mem. Během cesty se zástup lidí zastavil u pomníku padlých v Ořechově, 
ale také na návsi v Ronově. Tam vedení kraje i obce položilo věnce a kytice.
V průvodu nechyběl kněz, který požehnal obecní prapor, hasiči, již nesli 
vlajky, ale také muzikanti, vyhrávajíce do pochodu. V ronovském kostelíku 
se duchovní pomodlili za obec, aby se jí i nadále dobře vedlo, a farníkům 
zazpíval soubor pod vedením Milana Čecha. Slavnostně nazdobeným ves-
ničkám, kde děvčata rozdávala přítomným koláče, vévodila výzdoba u ol-
táře (viz foto na straně 3), která znázorňovala znak obce – padací bránu 
a zkřížené ostrve (osekané větve), jež ležely na červenožlutých karafiátech, 
podložených zelenými lístky.
Lidé si sobotní akci užívali, přijeli i z různých koutů kraje. „Máme v Rono-
vě příbuzné, takže se tady cítíme vlastně jako doma,“ řekl kupříkladu Zde-
něk Rozmarín z Vídně. Další oslavy Ořechovské ještě čekají. „Titul Vesnice 
roku budeme slavit letos patnáctého srpna,“ dodala starostka P. Slámová. 
Více o ᾽Zlaté stuze῾ čtěte na straně 3.

Martina Strnadová

Iva Horká
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Již 8. ročník charitativní akce 
Muzikanti dětem, jejímž 
smyslem je finančně pomoci 
potřebným, vynesl letos celkem 
131.440 korun. Na prvním šeku 
od sponzorů se vyjímala částka 
84.233 Kč, druhý šek byl ve výši 
47.207 Kč.

„Ve druhé částce byl výtěžek z ka-
siček, dále z  prodeje reklamních 
předmětů na  našem stánku,  tržba 
z  prodeje placek, míchaných ná-
pojů a  piva vytočeného na  akci,“ 
upřesnili pořadaté. Vybrané peníze 
letos pomohou sociálně aktivizační 
službě (SAS) pro rodiny s  dětmi 
působící pod žďárskou charitou, 
která si za  ně hodlá pořídit nový 
automobil. Zdenka Šrámková, ko-
ordinátorka projektu, uvedla, že 
zmíněná služba pomáhá rodinám 
v krizi i v našem městě. 
SAS vznikla z úspěšného pilotního 
projektu prorodinné poradny Ko-
pretina – centra pro rodiče s dětmi, 
která se zabývá komplexními pro-
rodinnými službami a  aktivitami, 
jež zvyšují rodičovské kompetence, 
a  tím předcházejí negativním je-
vům v rodině. Sociálně aktivizační 
služby se staly samostatnou regis-
trovanou službou od 1. 1. 2013 a je-

jich posláním je pomoc a podpora 
rodinám s  dětmi, jejichž vývoj je 
ohrožen v  důsledku dlouhodobě 
nepříznivé sociální situace, kterou 
rodiny nedokáží samy překonat. 
Terénní pracovníci navštěvují ro-
diny v jejich přirozeném prostředí, 
pomáhají s  různými životními si-
tuacemi. „Nejprve vždy proběhne 
první schůzka, kde dojde ke zma-
pování situace a  zjištění, s  čím by 
terénní pracovníci mohli pomoci,“ 
vysvětluje Petra Válková ze SAS. 
Podle ní jsou pracovníci schop-
ni poradit s  péčí o  děti, vedením 
domácnosti, naučit ekonomicky 

nakupovat či vařit, pomůžou s roz-
počtem rodiny, ale také uživatele 
pomohou při vyřizování běžných 
záležitostí nebo při komunikaci 
s úřady. Jak uvádějí statistiky služby, 
od  ledna do srpna 2013 spolupra-
cuje celkem ve 14 rodinách po ce-
lém okrese ŽR. Polovinu z  počtu 
uživatelů tvoří právě rodiny žijící 
na  území obvodu Velké Meziříčí. 
Služba je uživatelům dostupná pět 
dní v týdnu, pracují v ní 3 pracovni-
ce celkem na 1,7 úvazku. Služba je 
poskytována v  mikroregionu Me-
ziříčsko, Bystřicko a Novoměstsko 
a je bezplatná.

Vlastníci velkomeziříčského 
zámku si pro svoje potřeby, ale 
i pro muzeum a návštěvníky 
hodlají pořídit ve svém objektu 
výtah. O jeho plánované výstavbě 
sdělil podrobnosti jednatel firmy 
Atika Miroslav Lysý.  V současné 
době Atika opravuje vstupní věže 
zámku.

„Momentálně probíhá doprojek-
tování osobního výtahu v  objek-
tu zámku, který bude sloužit pro 
potřeby vlastníka, ale samozřejmě 
i pro potřeby muzea,“ přiblížil zá-
měry Lysý, „zlepší se přístup do pa-
ter a zároveň bude sloužit také jako 
evakuační výtah.“ 
Podle slov Miroslava Lysého bude 
výtah umístěn v  prostoru dnešní 
pokladny. „Místnost dispozičně 
částečně rozdělí, ale využívání zů-
stane stejné, tedy jinými slovy po-
kladna zůstane tam, kde je,“ vysvět-
luje Lysý.  Ten připouští, že realizace 
bude stavebně náročná, neboť šach-
ta výtahu bude založena na klenutí 
stávajícího sklepa zámku. „Kvůli 
tomu proběhlo i  několik jednání 
s  památkáři ohledně dispozičního 
umístění, bylo několik variant, ale 
nakonec se jevila jako nejlepší tato 
již zmíněná,“ říká majitel firmy 
a  dodává, že k  narušení dispozic 
místnosti či stavebních konstruk-

cí však dojde jen minimálně, a  to 
pouze u  jedné klenby. „Památkáři 
s  tímto řešením předběžně sou-
hlasili. Po  doprojektování půjde 
věc na stavební řízení, kde k tomu 
budou dávat příslušné orgány zá-
vazné stanovisko. Současně během 
již zmíněného doprojektování pro-
bíhá i průzkum, zda se nevyskytují 
v daném prostoru například histo-
rické malby apod.  Průzkum těchto 
konstrukcí bude odevzdávat akade-
mický malíř Knor, který už na zám-
ku nyní také pracuje a  věnuje se 
momentálně omítkám z patnácté-
ho století na opravované fasádě.
Hydraulický výtah bude mít tři 

nástupiště, pod podlahou první-
ho nadzemního podlaží musí být 
prohlubeň, která bude zasahovat 
do části násypu a části klenutí skle-
pa a  staticky vlastně spočívá nad 
klenutím sklepa. Projekčně firma 
spolupracuje s místními dodavateli 
výtahů.
Realizace stavby je naplánována 
na dobu po uplynutí sezony v mu-
zeu. Předběžně byl stanoven pod-
zim či zima letošního roku. Dodáv-
ka výtahu trvá zhruba tři měsíce 
od  objednání, vlastní montáž pak 
měsíc a stavební práce na instalaci 
výtahu odhaduje M. Lysý na měsíc 
až měsíc a půl.

Do místnosti, kde je pokladna muzea, by mělo přibýt 
jedno z nástupišť nového výtahu. Foto: Iva Horká

Na zdejším zámku budou mít výtah

Iva Horká

Zasloužilým hasičům poděkovalo 
vedení našeho města
Velkomeziříčští hasiči Lubomír 
Chadim a Zdeněk Kutlvašr 
jsou držiteli nejvyššího ocenění 
za celoživotní práci na úseku 
dobrovolné požární ochrany. 
S díky za vše, co pro Velké Me-
ziříčí na tomto poli vykonali, je 
minulý týden přijalo na radnici 
vedení města.

Vyznamenaní nejvyšším titulem 
Zasloužilý hasič – Z. Kutlvašr a L. 
Chadim – jsou dvěma z  celko-
vé šestice takto oceněných členů 
SDH Velké Meziříčí. Titul udělu-
je Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, většinou na návrh sboru 
dobrovolných hasičů. „Ocenění do-
stávají dlouholetí funkcionáři sbo-
ru za  třech podmínek: musejí do-
sáhnout 65 let věku, minimálně 30 
let být u sboru, a to aktivně činní,“ 
uvedl starosta zdejšího sboru dob-
rovolných hasičů a také radní měs-
ta Miroslav Jágrik. To oba jmenova-
ní samozřejmě splňují. Nejenže se 
stali členy dobrovolných hasičů již 
v  mládí, ale navíc později nastou-
pili i k profesionálům, kde setrvali 
do důchodového věku. Takže jejich 
život byl ale dosud i je s hasičstvím 
spjat. Ve  své aktivní dobrovolné 
činnosti se podíleli na vedení sbo-

ru, práci s  mládeží, stavbě či zve-
lebování hasičské zbrojnice i  celé-
ho zázemí. Samozřejmě za  ta léta 
mají za sebou také spoustu zásahů, 
z nichž některé jsou výjimečné tře-
ba svým rozsahem. 
„Největší požár, který já si pama-
tuji, byl, když hořela pila. Ta byla 
na místě, kde se potom začala stavět 
kablovka,“ zavzpomínal Zdeněk 
Kutlvašr. Lubomír Chadim oproti 
tomu připomněl jiný druh zásahů – 
při dopravních nehodách: „Později 
přibyly zásahy na dálnici. Nejhorší 
to bylo po devětaosmdesátém roce, 
kdy se otevřely hranice. Dálnice 
nebyla připravená na takový počet 

vozidel. Byly tam těžké nehody, 
hlavně na dálničním mostě, něko-
lik smrtelných. Než si řidiči zvykli.“  
Také zdejší velkou povodeň z roku 
1985 oba pamatují, kdy voda rychle 
nastoupila a pak sice rychle opadla, 
ale i  tak bylo ve  Velkém Meziříčí 
spousta práce při likvidaci násled-
ků.
Zmiňovaná šestice zasloužilých 
hasičů místního sboru se do  bu-
doucna rozroste o  dalšího. Sta-
rosta SDH Miroslav Jágrik už zná 
jméno dalšího adepta na titul Za-
sloužilý hasič. Měl by jej obdržet 
v příštím roce.

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Za peníze z akce Muzikanti dětem 
aktivizační služba koupí auto

Lidé, kteří přispěli do kasiček či si zakoupili odznaky 
anebo pivo, přispěli na auto. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Vstupní věže mají zářit novotou již 
koncem června letošního roku

Rodina Podstatzkých-Lich-
tenstein, která je vlastníkem 
jedné z největších kultur-
ních památek ve městě, tedy 
velkomeziříčského zámku, se 
letos pustila do opravy jeho 
vstupních věží.

Intenzivní práce začaly podle 
sdělení Miroslava Lysého, jed-
natele provádějící firmy Ati-
ka, začátkem května a  potrvají 
do  koncem června. „Odstra-

ňujeme staré zdegradované 
omítky, dochází též k obnažení 
omítek, které jsou památkově 
chráněny, a doplnění stávajících 
omítek,“ vyjmenovává Lysý, 
„nutné bylo mimo jiné i static-
ké zajištění objektu, musíme se 
rovněž vypořádat i s trhlinami, 
zejména hlavní prasklinou, kte-
rá rozděluje věž a obytnou část, 
kde je vidět i  přímá souvislost 
s  přístavbou.“ Zároveň s  tím 
pak probíhají i  restaurátorské 

práce na  kamenných prvcích 
vstupního portálu a  pod okny 
a  také erbovních znamení. Ty 
provádí akademický sochař 
Vlasta Douša přímo na  místě. 
Omítkám zhruba z  patnáctého 
století, které stavebníci objevili 
i  v  této části zámku, se věnuje 
akademický malíř Knor, kte-
rý stavbu také dozoruje. Nový 
vzhled dostane i  nárožní kvá-
drování, ač nebude v  původní 
barvě, ta se změní. Kvádrování 
i ostatní plastické prvky na  fa-
sádě budou obdobně barevně 
sladěny k  těm z  jižní strany 
zámku, to znamená v kombina-
ci šedé a bílé.
Podle jednatele Atiky je cena 
bez daně zhruba milion sto ti-
síc korun. Svůj desetiprocentní 
podíl přidá i město Velké Mezi-
říčí v rámci obnovy kulturních 
památek. 
„Rozsah prací se ještě částečně 
zvýšil oproti původnímu plá-
nu, a sice o tu část fasády blíže 
k  přilehlému rybníčku, a  také 
o  statické zajištění konstrukcí, 
které nebyly v  počátku zřejmé, 
ale posléze byly požadovány 
statikem,“ dodal M. Lysý. 

Opravami procházejí vstupní věže zámku (vlevo). 
Vpravo již opravená část objektu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Po Valašském navštívili zástupci místních organizací i České Meziříčí
Velkomeziříčští navštívili v minulém týdnu Česko-
meziříčské. Jde o třetí setkání v tomto roce. Pokračují 
tak v avizovaném navazování bližší spolupráce mezi 
Meziříčími – Velkým, Valašským a Českým.

České Meziříčí navštívila skupina zástupců vedení měs-
ta, úřadu, kulturního zařízení a knihovny. Dostalo se jim 
srdečného přivítání představiteli obce s osmnácti sty oby-
vateli ležící v Královéhradeckém kraji nedaleko Opočna či 
Dobrušky. „Ve spolupráci vidím, a nejen já, oživení spol-
kové a sportovní činnosti,“ vyjádřil starosta Milan Žďárek 
to, co si České Meziříčí od  partnerství s  Velkým slibuje. 
Velkomeziříčští již kolegům poslali návrh smlouvy, který 
obdrželi i Valaši. „Někdy v srpnu by se zástupci všech tří 
Meziříčí měli setkat na naší radnici a smlouvy podepsat,“ 
sdělil místostarosta Josef Komínek.

Českomeziříčští hostitelé měli připravený zajímavý pro-
gram. Na  úvod krátké představení obce. Následovala 
prohlídka knihovny a základní školy, jež sídlí v rozlehlé 
budově z  roku 1935. Po  obědě v  nedalekém Opočně, 
historickém a  krásně opraveném městě, se Velkome-
ziříčští odebrali do sokolovny, kde se krátce seznámili 
s  činností tamního spolku. Hasiči se pochlubili svou 
zbrojnicí s  moderní cisternovou automobilovou stří-
kačkou Tatra po boku s veteránskou stříkačkou Škoda. 
Vedle toho, co se daří, se Českomeziříčští netajili ani se 
svými starostmi – například s kinem (na snímku), které 
sice občas promítá, ale návštěvnost je slabá. I přesto se 
je vedení obce snaží udržet. Před odjezdem ještě návště-
vu přivítal místní farář v barokním kostele sv. Kateřiny, 
jenž patří k nejkrásnějším stavbám venkovské církevní 
architektury v kraji.Více foto na našem webu. Foto: Martina Strnadová

Zleva Lubomír Chadim a Zdeněk Kutlvašr, držitelé 
ocenění za práci u hasičů. Foto: Martina Strnadová
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Krajská porota soutěže Vesnice 
roku Kraje Vysočina zveřejnila 
výsledky krajského kola soutěže. 
Vesnicí Vysočiny roku 2014 se 
stal Ořechov, okres Žďár nad Sá-
zavou., který dostal Zlatou stuhu.

Podle předsedy poroty Jana Sed-
láčka obec o  svých kvalitách kaž-
doročně přesvědčovala a  prezen-
tace aktivit obce měly vzestupnou 
tendenci. Mezi prvními gratulanty 
po  zveřejnění výsledků byl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek: 
„Ocenění pro Ořechov je odměnou 
pro tamní samosprávu a  zprávou 
pro občany, že venkov je dobrým 
místem pro život. Ořechovští jsou 
na svou obec právem hrdí a pyšní.“
V čele stojí starostka Petra Slámová 
a místostarostka Helena Celá. Není 
to tak dávno (13. 5. 2008), co Oře-
chov získal dekret o udělení znaku 

a praporu obce.  Ve znaku má zla-
tou padací bránu se stříbrnými nýty 
a zkřížené ostrve. 

První osídlení obce se datuje do po-
loviny 14. století. Letos slaví 650 let 
od první písemné zmínky.  Toto vý-
ročí si občané připomněli minulou 
sobotu, kdy se konaly v obci oslavy. 
To, že Ořechov získal Zlatou stuhu, 

budou tamní slavit letos v srpnu.
Součástí Ořechova je místní část 
Ronov. V  nadmořské výšce 550 m 
žije zhruba 310 spokojených oby-
vatel. 
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Radostín nad Oslavou
Cena naděje pro živý venkov – 
za  místní spolkový život a  občan-
skou společnost v obcích
Obec: Heřmanov, okres: ZR 
Zlatá cihla v  Programu obno-
vy venkova za  příkladné stavby 
na  venkově, realizované v  duchu 
Programu obnovy venkova
Kategorie A  – obnova či rekon-
strukce památkově chráněných ob-
jektů a památek místního významu 
Obec: Heřmanov. Kategorie B – 
obnova či rekonstrukce staveb ven-
kovské zástavby – obec Blízkov.

Areál velkomeziříčského zám-
ku se v sobotu večer přenesl 
zpátky do sedmnáctého století, 
do doby vlády francouzského 
krále Ludvíka XIII. Úspěšnou 
premiéru si zde odbylo předsta-
vení Tři mušketýři v podání 
divadelního spolku Špatně na-
míchaný bublifuk pod vedením 
Josefa Marka.

Pro návštěvníky byl připraven 
klasický příběh z pera Alexandra 
Dumase převedený do  divadelní 
podoby, kde nechyběl ani šerm, 
humor a nadsázka. Během dvou 
večerních představení se v areálu 
vystřídalo 370 diváků.
Po nádvořích se pohyboval nejen 
král se svojí chotí Annou Rakous-
kou a mocný kardinál Richelieu, 
ale chybět samozřejmě nemohli 
ani D'Artagnan, Athos, Porthos 
a Aramis. Divákům se během dvě 
a půl hodiny trvající hry předsta-
vilo bezmála třicet účinkujících. 
Ačkoli největší část představení 

se odehrála na vnitřním nádvoří, 
kde bylo umístěno hlavní jeviště, 
vystřídali před tím diváci hned 
několik stanovišť. Na závěrečnou 
popravu se pak všichni přesunuli 
na velké nádvoří ke kašně. 
Velkomeziříčské muzeum se 
touto premiérou zapojilo do  de-
sátého ročního Festivalu muzej-
ních nocí. V  uplynulých letech 

byly pro návštěvníky přichystány 
především prohlídky ve stylu oži-
vených obrazů, v  tomto roce si 
mohli užít představení pod širým 
nebem.
Až do  konce prázdnin je naplá-
nováno dalších pět repríz, ta 
nejbližší se uskuteční již v sobo-
tu 7. června 2014 v sedm hodin 
večer.                  Text a foto: -muz-

Vesnicí roku Kraje Vysočina je Ořechov. Další ocenění dostal Heřmanov a Blízkov

(Zdroj:TZ KrÚ Kraje Vysočina)
Zprac.: Iva Horká 

Po Nebi a Peklu přišla Biostory
Divadlo MALÉhRY je autorským 
divadlem tří hereček Daniely Zby-
tovské, Barbory Seidlové a  Niko-
ly Zbytovské. Projekty vznikají 
ve  spolupráci s  Divadlem Bolka 
Polívky, které je zároveň jeho do-
movskou scénou. MALÉhRY mají 
za sebou už čtyři komedie – Nebe?, 
Vepřo knedlo zelo, Peklo a Biosto-
ry. Posledně jmenovanou mohli 
Velkomeziříčští vidět v Jupiter clu-
bu minulý pátek. Na některé před-
chozí si mnozí vzpomenou, neboť 
je divadlo v našem městě uvedlo již 
před časem.
Autorka hry Daniela Zbytov-
ská řekla, že Biostory je komedie 
z  dnešního života, v  němž se řeší 
vztahy, kdo jsme a proč jsme tady. 
„Hledáme smysl života, dříve jsme 
ho hledali v materiálním světě a ne-
našli, a teď se obracíme do duchov-
ních oblastí. Navštěvujeme kurzy 
a  komunity stejně ‚hledajících‘ 
a  občas se dostaneme do  spárů 
těch, kteří našeho ‚hledání‘ chtějí 
využít,“ uvedla D. Zbytovská.  A to 
se právě stalo třem hrdinkám, které 
se dostaly do  spárů mr. duch. (čti 
mistra duchovna) Dušana Hun-
ky, jehož ztvárnil hrající technik J. 
Barin Tichý. Děj hry se odehrával 
na  kurzu ‚Hunkovy metody‘, kde 
se výživová poradkyně na  mateř-
ské dovolené, psychiatrička a zub-
ní hygienistka snažily nalézt samy 
sebe a hlavně důvěřovat samy sobě. 
Divák nepochybně ocenil krom 
důvtipu i prostředí na jevišti, které 
navodilo atmosféru přednáškové 
místnosti či lyžařského svahu.

Opravy na dálnici kolem Meziříčí končí, město nebylo předem informováno
Uzavírka na Karlově má 
za sebou prvních deset dní 
fungování, zatím přinesla 
některé provozní komplikace. 
V posledních dvou dnech jsme 
zaregistrovali dva problémy, 
vážnější byla oprava jednoho 
pruhu dálnice u velkomeziříč-
ského sjezdu na východě a pak 
krátkodobé uzavření místní 
komunikace kolem hřbitova.

Od soboty 31. 5. 2014 byl někte-
rým obyvatelům na Karlově zcela 
zamezen příjezd v prvním úseku 
opravované komunikace.
„Od rána v sobotu 31. 5. až do ne-
děle 1. 6. 2014 včetně byly na ulici 
Karlov v  úseku od  okružní kři-
žovatky u  Kauflandu až po  ulici 
K  Buči prováděny překopy pro 

kanalizaci. Z  tohoto důvodu byl 
zcela zamezen příjezd do  úseku 
od centra města. Žádáli jsme pro-
to všechny obyvatele ulic, jichž 
se toto omezení týkalo (Karlov, 
K  Buči, Na  Spravedlnosti, Nová, 
Křižní, Příční a  Slepá), aby pro 
příjezd domů používali objízd-
nou trasu po dálnici D1 na sjezd 
Velké Meziříčí – východ nebo si 
našli jinou, alternativní cestu“, 
uvedl vedoucí odboru dopravy 
Jiří Pospíchal.
Stejné to bude v  období od  2. 
do  13. 6. 2014. Na  ulici Karlov 
bude probíhat tzv. recyklace 
za studena, podkladní vrstvy vo-
zovky se vytěží, vznikne hluboký 
příkop a  bude následovat po-
kládka podkladních asfaltových 
vrstev. Do  tohoto úseku nebude 

možné vjíždět! „Pro obyvatele 
ulice Karlov v úseku od okruž-
ní křižovatky po  vyústění ulice 
K  Buči bude z  tohoto důvodu 
příjezd vozidel zcela zamezen, 
prosíme proto o  přeparkování 
vašich vozidel do okolních ulic, 
pokud je budete chtít použí-
vat!“dodává Pospíchal.
Dopravu kolem Velkého Meziříčí 
zkomplikovala řidičům i  opra-
va na  dálnici. „Ředitelství silnic 
a  dálnic provedlo dlouhodobě 
plánované opravy na  dálnici 
a výměnu několika panelů v jed-
nom pruhu dálnice u  Velkého 
Meziříčí. Kvůli tomu je na  naší 
dálniční objížďce omezená do-
prava. To pochopitelně k  jedno-
dušší dopravě u  nás nepřispívá, 
naopak. O tomto problému jsme 

ale předem nevěděli. Ihned jsme 
proto kontaktovali Ředitelství 
silnic a  dálnic, a  to nás ujistilo, 
že jde jednak o druhé a zároveň 
poslední omezení na  dálnici bě-
hem uzavírky Karlova. Sami prý 
nemohli tuto akci zrušit či odlo-
žit. Opravy zařadili do  plánu už 
loni a s ohledem na termíny vý-
běrových řízení a následným do-
davatelským závazkům ji nemoh-
li zrušit. Dodavatel měl termín 
do  konce června a  spustili ji až 
teď,“ říká starosta Radovan Necid 
s  tím, že chápe, že šlo o  akutní 
opravu havarijního stavu. „Přesto 
to považuji za chybu, měli nám to 
říct před pár měsíci.“ 
Druhým drobným problémem 
bylo krátkodobé uzavření míst-
ní komunikace kolem hřbitova. 

„O to nás požádali profesionální 
hasiči, kteří potřebovali prořezat 
okolní keře a větve stromů, pro-
tože tam nemohli projet s  těžší 
technikou. Naše technické služ-
by proto rychle silnici uzavřely 
a  během středečního dopoledne 
úpravu provedly,“ popsal omeze-
ní Radovan Necid, „šlo o rychlou 
akci, která měla hlavně umožnit 
hasičům normální průjezd. A  to 
se povedlo. Přesto se omlouvám 
všem, kteří měli v  ty inkrimino-
vané hodiny problém.“
Starosta také vyzval všechny, kte-
ří trvale nebydlí přímo na  Kar-
lově a  v  přilehlých ulicích, aby 
do  stavby nevjížděli. „Prosím 
všechny, aby zachovávali maxi-
mální ohleduplnost a  opatrnost. 
Například nový kruhový objezd 

u Kauflandu a vjezd do stavby je 
kritické a nepřehledné místo, kde 
je třeba opravdu velké obezřet-
nosti. To za  nás řidiče a  chodce 
žádné dopravní značení ani po-
licie nevyřeší, to musíme zvlád-
nout vlastním zodpovědným 
chováním,“ apeloval starosta 
Necid. 
Veškeré důležité informace pro 
obyvatele města, pro všechna 
média a pro řidiče z celé repub-
liky lze najít na dopravním webu 
města. Navíc jsou vyhlašovány 
místním rozhlasem. 
Pokud bydlíte v  lokalitě, kde je 
horší poslech a nerozuměli jste 
hlášení, můžete každou relaci 
najít na  webových stránkách 
v  sekci Praktické informace/
Hlášení rozhlasu.

Sestry Zbytovské a Barbora Seidlová opět zavítaly do 
našeho města, nyní s hrou Biostory. 2x foto: Iva Horká Iva Horká

-ran-

Tři mušketýři vládli mečem i humorem

Hasičská oslava s Čechomorem nebude
Hasiči si v letošním roce připomínají 150. výro-
čí zrodu českého dobrovolného hasičstva. 

Připojit se měl i Sbor dobrovolných hasičů ve Vel-
kém Meziříčí, jenž hodlal v  rámci oslav uspořá-
dat například i koncert skupiny Čechomor. Žádné 
plánované oslavy v našem městě ale nakonec ne-
budou.
„Má to několik důvodů, hlavně finanční zajištění 
akce. Postup ze strany organizátorů z Prahy nebyl 
takový, abychom si to mohli vzít na triko,“ vysvět-

lil starosta zdejšího SDH Miroslav Jágrik s tím, že 
šlo nejen o různé nesrovnalosti, ale třeba i o velké 
finanční požadavky kapely Čechomor. 
„Myslím si, že chtít za charitativní akci pro hasi-
če 150 tisíc korun bez DPH je poměrně dost. Báli 
jsme se, že by to finančně dolehlo na  náš sbor 
a  my jsme teď velké částky investovali do  cvičiš-
tě na Bejkovci,“ dodal ještě. Podle něj tak ze šesti 
plánovaných akcí v republice nakonec zbydou jen 
tři – v Plzni, Svitavách a Ostravě.

Martina Strnadová

Ořechovští si oslavami minulou sobotu připomněli 650. výročí obce. Průvod vyšel 
z Ořechova do Ronova. Oslava Zlaté stuhy tamní teprve čeká. 2x foto: Iva Horká
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Pokračování ze strany 1

Rovnost šancí na Vysočině
Již více než rok je v Kraji Vysočina realizován projekt „Rovnost na Vy-
sočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje” s cílem 
iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina, zabývajících se 
rovností šancí a slaďováním pracovního a rodinného života obyvatel 
regionu. 

Za sebou dnes máme mapování současného stavu ve všech okresech kraje 
a navázání kontaktů s jednotlivými subjekty, které se na tvorbě prorodinné 
politiky podílejí. S některými se pravidelně setkáváme a komunikujeme 
v rámci pracovní skupiny, jež za tímto účelem vznikla. Z jednání vzešly 
návrhy na úpravu a zlepšení stávající situace v oblasti. Ty byly zakompo-
novány do  návrhu činností Akčního plánu Kraje Vysočina pro období 
2014–2015 a předloženy ke schválení. 
Projekt má však již mnoho výstupů. Ráda bych zmínila alespoň ty nej-
novější. Srozumitelně pro širokou veřejnost jsou psány brožury č. 2 a č. 3 
s názvem „Náměty konkrétních opatření na podporu rovných příležitostí 
a slaďování pracovního a rodinného života pro veřejnou správu“ a „Námě-
ty konkrétních opatření pro firmy“. Tyto publikace jsou volně přístupné 
na  rodinném portálu Kraje Vysočina s  možností stažení. Celkem bude 
v rámci projektu vydáno pět brožur. Na téže internetové stránce jsou do-
stupná všechna vydání Informačních listů, která jsou zpravidla tematicky 
zaměřena. Možnost uvést zde svůj názor, informace, zamyšlení, prostě co-
koliv, má každý. Stačí kontaktovat příslušného/ou regionální/ho koordi-
nátora/ku. Příští číslo se bude týkat rovných příležitostí a vyjde přibližně 
v červnu. V březnu začala v Jihlavě série osmi setkání podpůrné skupiny 
pro všechny ženy, které mají potíže s nalezením práce nebo si potřebují 
osvojit, jak skloubit práci a rodinu. První úspěšná série proběhla minulý 
rok v Havlíčkově Brodě. Velmi očekávanou a potřebnou se jeví připravova-
ná konference na téma sociálního bydlení, která proběhne počátkem červ-
na v Jihlavě. Její organizaci má na starosti Mgr. Bc. Ivana Matoušková, me-
todička projektu. Závěrečná dvoudenní konference projektu je plánována 
na 18. a 19. září 2014 a bude úzce propojena s činnostmi Kraje Vysočina 
v oblasti prorodinné politiky. Vše letos skvěle koresponduje s 20. výročím 
Mezinárodního roku rodiny. 

Tereza Červinková, regionální koordinátorka projektu Rovnost šancí na 
Vysočině v okrese Žďár nad Sázavou. Tel: 734 694 503, 

http://www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal.asp

SBÍRKA ROZHLEDna VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Princip sbírky:
• darovat je možno jakoukoli částku, a to i 1 Kč
• dárci od 200 Kč a výše
- budou zveřejněni na tabuli těch, kteří svým pří-
spěvkem pomohli vybudovat rozhlednu (dále jen 
tabule dárců)
• dárci od 500 Kč a výše
- budou dále zvýhodněni tím, že v provozním řádu 
rozhledny bude stanoveno, že tito dárci budou mít 
po dobu  10 let volný vstup na rozhlednu, a to v do-
provodu max. jedné osoby
• dárci z řad fyzických osob od 2000 Kč výše 
- jména těchto dárců budou zveřejněna na jednot-
livých schodech rozhledny, a  to na nerezových ta-
bulkách o velikosti max. 100 cm². Dále budou zvý-
hodněni tím, že v provozním řádu rozhledny bude 
stanoveno, že tito dárci budou mít po dobu  10 let 
volný vstup na  rozhlednu, a  to v  doprovodu max. 
čtyř osob 
• dárci z řad fyzických osob od 3000 Kč výše  
- budou dále zvýhodněni tím, že si budou moci vy-
brat schod, na kterém bude jejich jméno zveřejněno 
(z těch čísel schodů, které budou volné)
• právnické osoby 
- mohou darovat jakoukoli částku. Pokud bu-

dou mít zájem o  zveřejnění názvu a  loga firmy 
na schodech rozhledny je nutno darovat minimál-
ně 5.000 Kč. V opačném případě budou zveřejněni 
na tabuli dárců.
Jak darovat finanční prostředky:
■ Sbírka probíhá ve vestibulu Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí, Radnická 29/1.
■ V budově radnice na infocentru, je umístěna po-
kladnička a dostanete tam veškeré potřebné infor-
mace o sbírce.
■ Občan, který chce věnovat finanční prostředky 
anonymně, vhodí tyto peníze přímo do pokladnič-
ky.
■ Občan, který si přeje v souladu s pravidly být zve-
řejněn na tabuli dárců, nebo má zájem o zveřejnění 
na  schodu rozhledny, daruje finanční prostředky 
v hotovosti nebo je zašle na speciální dárcovský účet 
č. 14140207/0100.
■ Hotovost je 24 hodin denně možno složit na re-
cepci Hotelu Pod Zámkem, Radnická 6, Velké 
Meziříčí. Zde bude zapsán do sběrací listiny (příp. 
i na seznam schodů) a obdrží potvrzení o daru.
■ Veškeré informace o sbírce a jejím průběhu získáte 
na stránkách www.skivm.cz, mailové adrese novot-
ny@vm.cz a na telefonu 602 523 521.

Všem dárcům děkuje Ski klub Velké Meziříčí

Lidé přispívají na rozhlednu. Firmy mohou mít i panel na fasádě

Na sbírku upozorňuje panel před budovou radnice. 
Foto: Iva Horká

Medaili pro nejodvážnější 
získal J. Hubl a Ant. Teplý
Horácké divadlo Jihlava bylo 22. 5. 2014 kulisou předávání Záslužných 
medailí Kraje Vysočina. Ocenění je udělováno od roku 2008, v letoš-
ním roce ho získalo 25 osob, které se zasloužily o rozvoj Integrovaného 
záchranného systému Kraje Vysočina nebo zachránily lidský život. 

Ocenění nominovaní za složku Zdravotnická záchranná služba Kraje Vy-
sočina: Jindřich Hubl , Velké Meziříčí - historicky první řidič-záchranář 
u zdravotnické záchranné služby. Od roku 1984, kdy nastoupil k záchrance 
ve Velkém Meziříčí, má na svém kontě milion kilometrů ujetých bez zavi-
něné nehody. Ve svém volném čase zajišťuje zdravotní asistenci při hokejo-
vých zápasech a automobilových závodech. 
Loni oslavil padesátku, letos si připsal další kulaté výročí – třicet let práce 
pro krajskou zdravotnickou záchrannou službu. 
Antonín Teplý, Velké Meziříčí - mezi dobrovolné hasiče ve  Velkém 
Meziříčí vstoupil v roce 1972. Postupně zastával pozice náměstka starosty 
a preventisty sboru, vedoucího odborné rady při Krajském sboru hasičů 
Kraje Vysočina, je členem Ústřední odborné rady prevence, náměstkem 
starosty krajských dobrovol. hasičů, osvědčeným preventistou předcházení 
vzniku požárů, pořádá besedy pro děti a mládež. Od roku 2011 studuje 
Univerzitu dobrovolného hasiče. V letošním roce oslaví kulaté 60. naro-
zeniny. –KrÚ–

Sál Jupiter clubu bude pomalu pod střechou 

Galerie v novém sále JC se už zřetelně rýsují. Foto: 
Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Pohled do budoucí nové maskérny pro umělce, která 
bude součástí nového sálu JC. Foto: Martina Strnadová

Vendula Příhodová z Tasova se 
suverénně blíží do velkého finále

Ve středu 28. 5. proběhlo první  
kolo přímého přenosu soutěže 
„Hlas Česko Slovenska“.

Venda  postoupila ve své skupině 
hladce jako první a při hodno-

cení koučů zaznělo, že je horkou 
kandidátkou do velkého finále.
Její fan klub jí dnes jede  opět fan-
dit a doufá, že i vy podpoříte svoji
krajanku zasíláním SMSek.

Josef Mladý, foto archiv JM

Čtrnáct jednotek hasičů bojovalo
s požárem seníku v Blízkově
K  požáru v  závěru května vyjelo 
celkem 14 jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů s 15 cister-
novými automobilovými stříkač-
kami, výškovou a  další technikou. 
Vyhlášen byl druhý stupeň požár-
ního poplachu. Oheň zasáhl velko-
kapacitní seník o rozloze přibližně 
55×20 m v  areálu zemědělského 
družstva v  Blízkově. Na  likvida-
ci hasiči nasadili několik vodních 
proudů. V  počáteční fázi zásahu 
mohly být hasební práce provádě-
ny i uvnitř objektu, později se však 
začala konstrukce seníku bortit 
a velitel zásahu rozhodl o provádě-
ní hasebních prací pouze zvenku. 
Jednotky se zaměřily také na ochra-
nu okolí. V těsné blízkosti seníku se 
nacházel  teletník a další zeměděl-

ské objekty. Rozšíření požáru na ně 
hasiči zabránili a zvířata nemusela 
být evakuována. Po dohodě s maji-
telem se nechal seník kontrolovaně 
dohořet, pod dohledem hasičů, což 
mohlo být i několik desítek hodin, 
možná i dní. Aby bylo pro zasahu-
jící hasiče vytvořeno dostatečné zá-
zemí, byl na místo události vyslán 
i  týlový kontejner z  Havl. Brodu 
a pro podporu spojení na místo vy-
jel i  velitelsko-spojový automobil. 
Při požáru ani samotném zásahu 
nebyl nikdo zraněn. Škoda neby-
la dosud přesně vyčíslena, podle 
prvotních odhadů se však bude 
pohybovat do 2 mil. Kč. Požár za-
příčinilo cizí těleso, které se dostalo 
do  stroje, jimž byla uvnitř seníku 
řezána sláma.    HZS Kraje Vysočina

Při nehodě se řidič lehce zranil
Dne 30. května v 13.20 hodin 
došlo na místní komunikaci 
spojující silnici II. třídy č. 354 
mezi obcemi Radostín nad 
Oslavou a Zahradiště s obcí 
Krásněves k dopravní nehodě. 

Šedesátiletý řidič dodávkového 
vozidla Renault Traffic, jedou-
cí k  obci Krásněves, dostal při 
průjezdu levotočivou zatáčkou 
s vozidlem smyk, který nezvlád-
nul. Sjel s  vozidlem vlevo mimo 

komunikaci, kde se dodávka 
převrátila přes střechu a  zůstala 
ležet na levém boku. Při dopravní 
nehodě došlo k lehkému zranění 
řidiče, který byl převezen do ne-
mocnice v Novém Městě na Mo-
ravě. Ke zranění jiných osob ne-
došlo. Policisté u  řidiče provedli 
dechovou zkoušku ke zjištění al-
koholu s  negativním výsledkem. 
Vzniklou škodu na vozidle poli-
cisté odhadli na přibližně 80.000 
korun. –PČR–



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 22 | 4. čeRVna 2014 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 22 | 4. čeRVna 2014

řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 4. 6.: 7.00 mše sv. – host, 19.30 novena k Duchu sv., 20.00 mše 
sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 5. 6.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 19.30 novena k Duchu sv., 20.00 
mše sv. – o. J. B.
Pátek 6. 6.: 8.00 mše sv. – host, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smí-
ření a pokání, 19.30 novena k Duchu sv., 20.00 mše sv. – o. J. B., mše 
sv. v domově pro seniory nebude
Sobota 7. 6.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 10.00 svatba se mší sv. – o. J. B., 
21.00 svatodušní vigilie – o. L. Sz.
Neděle 8. 6.: 7.30 mše sv. – host, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. 
– host, 17.30 svatodušní pobožnost – závěr celodenní adorace, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 6. 6. – Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. J. B., 
7. 6. – 20.00 svatodušní vigilie, 8. 6. – Horní Bory 9.45 mše sv. – host, 
Radenice 11.00 poutní mše sv. – host
Farní oznámení: 
Pátek celodenní a  celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–
15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.00 mše sv., 
21.00 vigilie seslání Ducha sv., 19.30 bude II. příprava na manžel-
ství, 1. sobota v Netíně, autobus pojede v 17.00 od fary ve Velkém 
Meziříčí. Neděle sbírka na charitu. Děkujeme všem, kteří pracovali 
ve farnosti.
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

Jaký plamen nehasit?
Výroční členskou schůzi spojenou s kurzem „Základní normy zdra-
votnických znalostí“ uspořádal ČČK Velké Meziříčí ve  středu 7. 5. 
2014. Český červený kříž již od  první republiky vyvíjí svou činnost 
i ve Velkém Meziříčí. Tato organizace patří mezi nejstarší ve městě, za-
ložená byla 13. 1. 1920. Členskou základnu tvoří 31 členů, vesměs dří-
ve narozených. V organizaci mají zavedenou tradici v tom, že zástup-
kyně výboru chodí blahopřát svým členům, kteří dosáhli životního 
jubilea. Za rok 2013 to činilo 120 hodin. Organizace vlastní materiální 
vybavení (lékárničky a  uniformy), které bylo pořízeno za  laskavého 
přispění Městského úřadu Velké Meziříčí. Členky se zúčastňují růz-
ných veřejných akcí jako zdravotnice. V roce 2013 při zdravotnických 
asistencích odpracovaly 275 hodin.

Bc. David Dvořáček, foto: archiv ČČK VM

Zdejší Český červený kříž je činný od první republiky

Dne 6. 5. navštívil naši školu výjezdní program celorepublikového 
projektu Recyklohraní. Program Recyklace hrou je zaměřen přede-
vším na  pochopení základního principu recyklace. Trénovali jsme 
třídění odpadů, zjišťovali, co všechno je možné recyklovat z elektro-
spotřebičů, a nezapomněli ani na informace o poslední fázi recyklace 
– novém užitečném výrobku ze starých, už nepotřebných věcí. 

Text a foto: ZŠ Lhotky

Recyklace hrou v ZŠ 
Lhotky

Na  začátku března se po  obědě 
vydala dvě děvčata ze 4. třídy 
Zdenička Březková a  Natálka 
Sklenářová do jednoty v Borech. 
Najednou na  dveřích uviděla 
plakát o  soutěži do  Disneylan-
du a  soutěžilo se i  o  další vý-
lety. Podmínkou soutěže bylo 
sbírat účtenky ze všech jednot. 
Děvčata vyjekla radostí. Hned 
si něco koupila a  donesla lístky 
paní učitelce Kateřině Brychto-
vé. Druhý den všechno řekly tří-
dě. Protože mohlo jet až 30 dětí 
a  ve  4. třídě jich je jenom 18, 
rozhodly jsme, že soutěžit bude 
i  7. třída, protože jich je pouze 
11. Všichni sbírali účtenky mě-
síc a  dva týdny. Byla to legrace 
a spočítali jsme přes 51.500 líst-
ků, téměř přes 41 kilogramů, 
jimiž jsme  naplnili velké černé 
pytle. Soutěž skončila 30. dubna 
a lístky jsme poslali do rádia. 7. 
května v 10.50 jsme se dozvědě-
li, že jsme vyhráli druhé místo 
a  výlet do  Jeseníků. Pojedeme 
18.–20. června. Potom jsme 

také mluvili do rádia, ale hlavní 
mluvčí byla Anička Rozmarí-
nová. Říkala jména, kdo sbíral 

nejvíc a kde všude jsme je sbírali. 
Všichni máme obrovskou radost 
a moc se těšíme na výlet.

Zdenička Březková, žáci 4. třídy, 
a paní učitelka K. Brychtová, 

foto: archiv autorky

Borští žáci v soutěži vyhráli výlet do Jeseníků

Cílem projektu je vybudovat přírodní zahradu v okolí Základní ško-
ly a mateřské školy v Tasově. Vzniká pozemek osázený stromy, keři 
a  trvalkami, který bude doplněn geologickou stezkou místních hor-
nin. Součástí zahrady je bylinková zahrádka, meteorologická stanice, 
hmyzí hotely a ptačí budky. V současné době máme osázenou zahradu 
keři, trvalkami, bylinková spirálová zahrádka je provoněná 25 druhy 
bylinek a  vybudováním suché zídky jsme za  pomoci žáků zvelebili 
přední část zahrady. Na budování zahrady se podílejí hlavně žáci a pe-
dagogičtí pracovníci naší školy. Zahrada by měla sloužit především 
k praktickému osvojování znalostí žáků získaných v přírodovědných 
předmětech, v pracovních činnostech, ve výtvarné výchově, v země-
pise a při práci ve školní družině. Velkým přínosem bude zkulturnění 
veřejného prostranství před školou, které bude sloužit také k relaxaci 
a odpočinku pro veřejnost. 

V Tasově budujeme přírodní zahradu

Text a foto: ZŠ a MŠ Tasov

V  sobotu 10. 5. 2014 se v  areálu 
Chlumeckého dvora v obci Chlu-
mek uskutečnil první ročník Chlu-
meckého braňáčku, branného zá-
vodu smíšených rodinných týmů. 
Celá akce je zaměřena především 
na  společné zápolení rodinných 
týmů v  tradičních i  netradičních 
znalostech a  dovednostech. Trať 
závodu byla velmi rozmanitá a čle-
nitá. Svou délkou 5 km byla však 
připravena tak, aby ji zvládli ro-
diče i  s nejmenšími dětmi. Závod 
začal střelbou z praku, vzduchovky 
a  luku. Pokračoval překonáním 
místního Panského rybníka na člu-
nu a  testem požárních znalostí 
včetně použití hasičské stříkačky 
v  plném provozu. Zdravověda 
a první pomoc byla velmi oceňo-
vána nejmenšími dětmi stejně jako 
tábornické znalosti, orientace v te-
rénu a použití morseovky v praxi. 
Hod cvičným granátem na cíl a zá-

věrečný šplh byl velkou zkouškou 
pro děti všech věkových kategorií, 
ale i rodiče. 
Na to, že letošní Chlumecký braňá-
ček  byl prvním ročníkem, zájem 
o účast byl velký. Na start závodu 
se postavilo 20 rodinných družstev 

a  celkový počet účastníků závodu 
dosáhl 80. Nejmladším byl jed-
noroční Štěpán Přibyl, nejstarším 
68letý Peter Farbák. Průběhu závo-
du přispělo mimořádně hezké po-
časí i další doprovodné soutěže pro 
děti, které učinily z celé akce velmi 

příjemný sportovně strávený den. 
Vítězem závodu a  poháru se sta-
lo družstvo „Měříňáci“ z  Měřína, 
na druhém místě se umístili „Tyg-
ři, opička a myška“, na třetím místě 
„Popkorňáci“ z  Chlumku. Chlu-
mecký braňáček je první větší akcí 
Chlumeckého dvora a obce Chlu-
mek, která je zaměřena výhradně 
na malé děti a jejich rodiče. Vedle 
branného závodu se v  Chlumku 
každoročně koná dubnový Chlu-
mecký beďásek, badmintonový 
turnaj dvojic, červnový volejba-
lový turnaj smíšených družstev 
s  třináctiletou tradicí a  říjnový 
Chlumecký košík, turnaj v košíko-
vé smíšených družstev.  Více infor-
mací o  sportovních a  kulturních 
akcích v obci Chlumek lze nalézt 
na  stránkách www.chlumek.cz 
a www.chlumeckydvur.cz 

Radek Kliment, 
foto: archiv pořadatelů

V Chlumku uspořádali branný závod pro rodiny

V neděli budou svatodušní svát-
ky, a tak se pokusím napsat něco 
o Duchu svatém. Duch svatý ne-
patří k naší lidské přirozené vý-
bavě. Žádný gen ho neobsahuje, 
nedědí se, ani nepřebývá ze se-
trvačnosti v  církvi. My ho sami 
ze sebe nemáme, neumíme ho 
vyrobit, jen o  něj můžeme stále 
znovu prosit a doufat, že nám ho 
Bůh opět daruje. Je to Boží moc, 
která k  nám přichází z  druhé 
strany. Je jako oheň, který proni-
ká a zapaluje naši mysl, jednání 
a rozhodování. 
Bible nám radí, abychom pla-
men Ducha nezhášeli. Co to 
konkrétně znamená? Třeba to, 
abychom nechali svítit a  hřát 
to dobré, co jsme v  životě za-
žili a  přijali. Nebo abychom si 
považovali lidí, kteří se k  nám 
hezky chovají, kteří řekli či udě-
lali něco zásadního, vážili si oka-
mžiků, které pro nás byly důleži-
té, které nás ovlivnily. Nebuďme 
těmi, kteří dusí dobré aktivity, 
ale udržujme oheň víry, lásky 

a naděje. Předávejme aktivně dál 
zážitky dobrých slov a  dobrých 
činů. Ve světě, kde nad vším čím 
dál víc panuje obchodování, žij-
me nezištně, obětavě a  velkory-
se. Duch radosti a pokoje ať hoří 
v lidských srdcích.
Na  nás je, abychom se Duchu 
svatému otevřeli a nechali se jím 
zapálit. Když k tomu dojde, pak 
se s  námi něco dobrého děje. 
Přežívání je pryč a  my zakouší-
me, jak náš život rozkvétá. Už 
nás nikdo nemusí nutit, aby-
chom skutečně podporovali to, 
co životu prospívá, i když to tře-
ba jde napříč našim představám 
či zvykům. Něco raší – třeba dů-
věra a  síla něco trpělivě snášet; 
něco se tvoří – třeba vzájemnost 
a  aktivita ve  prospěch druhých; 
něco v  nás sílí – třeba odvaha 
plout proti proudu, přiznat před 
druhými svou slabost nebo se 
někoho zastat. Požehnané svato-
dušní svátky vám všem a plamen 
Ducha ať v nás hoří! 

Pavel Janošík
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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. 

Celý festivalový týden bude tematicky složen z jednotlivých odbor-
ně zaměřených bloků. Organizační výbor navrhl na svém zasedání 
následující rozčlenění: • fyzikální blok • filozofický blok • virtuál-
ní realita • sociologický blok • umělecký blok
Festival jako každý rok bude doplněn i o bohatou programovou 
nabídku. Našim návštěvníkům nabídneme výstavy, hudební vy-
stoupení, divadelní představení, filmová představení atd. 
Festival filozofie se uskuteční v prostorách Jupiter clubu, luterán-
ského gymnázia a velkomeziříčského zámku. Stalo se již tradicí, že 
festival zakončí 22. června koncert v rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Concentus Moraviae.                          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 – 17.00 kinosál JC
FYZIKÁLNÍ BLOK  
17.40 kinosál – přednáška – 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.

18.30 kinosál JC – přednáška
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 rozu-
movém uvažování. Axiomy, na nichž byla za-

ložená, se totiž pokládaly za „samozřejmé pravdy“. Objev neeuklidovské 
geometrie v první polovině devatenáctého století tento názor radikálně 
změnil. Ve dvacátém století se navíc ukázalo, že fyzikální prostor, resp. 
prostoročas, kolem nás lze s  výhodou popisovat právě pomocí neeu-
klidovské geometrie a na ní založené obecné teorii relativity se dostalo 
skvělého empirického potvrzení.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. – působí na Matematicko-fyzikální fa-
kultě UK v Praze. Zabývá se hlavně teorií relativity, je členem pražské 
relativistické skupiny – Centra A. Einsteina pro gravitaci a astrofyziku. 
Vedle základních kurzů fyziky se ve  svých přednáškách zabývá filo-
zofickými, kulturními a  společenskými aspekty vědy. Podobně jako 
prof.  Novotný přeložil mnoho populárně vědeckých knih předních 
světových fyziků.

20.00 předsálí kina JC –výstava a komentovaná projekce – Petr Žů-
rek – 57 (dní na cestě kolem světa) – fotografie z cesty, videoprojekce

Úterý 17. 6. – FILOZOFICKÝ BLOK
17.00 kinosál JC – přednáška – Prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
téma: Čas živých a neživých
Porovnání tří různých konceptů času – klasické fyziky, existenciální filo-
zofie a lidové pojetí a naznačí, jakým směrem by s mohlo ubírat hledání 
možných řešení, která by nabídla jejich sjednocení.
prof. Josef Krob – děkan FF MU v Brně (2006–2014), zabývá se onto-
logií, filozofií ve sci-fi, filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií. 

Přednáška – profesor RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
téma: Geometrické aspekty dějin malířství 
Cílem přednášky bude prodloužit studium vztahu malířství a geometrie 
dále přes manýrismus a baroko až po impresionizmus a kubizmus. 
Ladislav Kvasz – působí na katedře matematiky a didaktiky matema-
tiky PedF UK. Prestižní cena Jana Evangellisty Purkyně Fellowship 
2011–2015 na Filozofickém ústavu AV ČR v Praze. V roce 2011 udělena 

v Lisabonu Cena Fernando Gila za knihu Patterns of Change: Linguis-
tic Innovations in the Development of Classical Mathematics, spojená 
s velkorysou odměnou. Bývá označována Nobelovou cenou za filozofii. 

přednáška – Vladimír Havlík, téma: Cesty časem jako problém vědy 
a filosofie. Problematika cestování v čase není jen oblíbenou součástí sci-
-fi příběhů. Možnost existence uzavřených časových smyček v nám zná-
mém vesmíru je legitimní otázkou, jejíž zodpovězení by vypovídalo něco 
podstatného o struktuře časoprostoru a zároveň o úplnosti či neúplnosti 
našich fyzikálních teorií. Kromě posledních fyzikálních výzkumů, které se 
intenzivně věnovaly možnosti cestovat časem, jsou zde ale také logicko-fi-
lozofické argumenty, které podle některých zastánců jednoznačně popíra-
jí 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. 

20.00 malá scéna JC – divadelní představení  – 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
17.00  kinosál JC – přednáška  Michael Hauser 
téma:  Na obhajobu volného času 
Problém současné kolonizace času a  jejím různým podobám. Volný 
čas mizí, protože i  tzv. volný čas je poměřován kritérii, jako je efek-
tivnost nebo účelnost.  Připomenu paradoxní Aristotelovo pojetí vol-
ného 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, předseda občanského 
sdružení SOK, zabývájící se současným sociálně kritickým myšlením 
a jeho popularizací. Knihy: Adorno: moderna a negativita, Prolegome-
na k filozofii současnosti a rozhovorů se Slavojem Žižkem Humanismus 
nestačí.

přednáška – 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 intenziv-
ně zabývají zkoumáním tzv. „časových struktur modernity“ a především 
otázkou zda moderní svět zrychluje, proč a s jakými následky. Přednáška 
sleduje některé existující pozoruhodné teze pojednávající o  příčinách, 
mechanismech a projevech společenského zrychlení. Mimo to se soustře-
dí na dva důležité, a do značné míry protichůdné aspekty tohoto feno-
ménu: 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 „po-
malého hnutí“; a b) na paralelně se odehrávající a neutuchající potřebu 
zrychlení, která nejenže je pozorovatelná na mnoha společenských úrov-
ních, ale zároveň ztělesňuje silně zakořeněný princip charakterizující mo-
derní představivost spojenou s pokrokem a lepší budoucností. 
Filip Vostál – kombinuje dvě oblasti výzkumu: zkoumání a vyhodno-
cování tvrzení některých současných sociálních a politických teoreti-
ků, kteří deklarují to, že technologické zrychlení, rychlost společenské 
změny, zrychlené tempo života a kulturní zrychlení jsou v centru časo-
vé dynamiky modernity. V obecné rovině se zajímá o sociologii vědy.

20.00 luteránské gymnazium – Autorské čtení a  beseda 
Miroslav Gabriel Částek – Citadela – Antoine de Saint- Exupéry
Meditace o smyslu života, hudba a písně Zdeněk Pololánik
Antoine de Saint–Exupéry je známý široké veřejnosti hlavně literár-
ním dílem Malý princ. Na  díle Citadela pracoval od  roku 1936 až 
do  tragického 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.

Čtvrtek 19. 6. – VIRTUÁLNÍ REALITA
17.00 kinosál – přednáška ing. Petr Koubský, CSc. 
– analytik a publicista na volné noze. Vystudoval 
VŠCHT, pracoval jako programátor, byl spoluza-
kladatelem a šéfredaktorem Softwarových novin 

a časopisu Inside. Organizuje odborné konference, učí na Katedře IT 
VŠE v Praze a na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

přednáška – Josef Šlérka – vede výzkum a vývoj ve společnosti Ata-
xo Interactive, zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. 
Svoje akademické i  praktické zaměření věnuje především otázkám 
data miningu, natural language processingu a problémům sémantiky.

přednáška – 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 
Meziříčí objektivem amatérské kamery

Pátek 20. 6. 
17.00 luteránské gymnázium – přednáška 
Prof. Jiří Kroupa
téma: Místo a okamžik formy: uměleckohistorické 
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 architektonického prostoru na konci 19. stol., Prostor v sou-
časné architektuře

18.00 luteránské gymnázium – přednáška
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., 
téma: Čas a  prostor lidského života pohle-
dem psychlogie
Místo a doba ve které žijeme. Objektivní čas - 
„chronos“, subjektivní prožívání času a úkolů 
života – „kairos“.  Zrychlování času s věkem. 

Vrchol života a věk. Místo, kde žijeme a prostor identity. Jak čas a pro-
stor našeho života souvisí s prožívanou kvalitou života?
Vladimír Smékal – jeden z  předních českých psychologů, emeritní 
profesor Masarykovy univerzity, 15 let se věnuje odborné publicistice 
v oblasti komunikačních technologií a komunikaci mezi lidmi, působí 
jako soukromý lektor a konzultant, členem Syndikátu novinářů a Ma-
sarykovy České Sociologické společnosti.

20.00 luteránské gymnázium – 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 vý-
raz, který stojí na pomezí poezie 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. 
14.00 náměstí – koncert Základní umělecké školy Velké Meziříčí

21.00 nádvoří zámku – Koncert Jaroslava Samsona Lenka a Hop Tropu

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 navazovat 
na přednáškový blok. Změna programu vyhrazena. 

www.festivalfilosofie.cz

Bella Vita nejsou jen moderní domy v krás-
né lokalitě, je to velkoryse koncipovaný areál, 
který je citlivě začleněn do  krajiny a  vzniká 
v  úzké spolupráci s  obcí Lavičky, na  jejímž 
okraji se nachází. Areál Bella Vita má pro-
myšlenou infrastrukturu s množstvím služeb, 
které ocení rodiny s dětmi i senioři. 
Bella Vita – jak sám název napovídá – nabízí 
víc než jen bydlení, nabízí ideální místo pro 
život. Vybrat si můžete z  bydlení ve  vilado-

mech, řadových domech a  samostatných 
rodinných domech. K  dispozici jsou byty 
ke koupi i k pronájmu, řadové a  samostatné 
domy v  osobním vlastnictví nebo finanč-
ně velmi zajímavé družstevní byty a  řadové 
domy s možností splácení anuity až po dobu 
25 let. Areál bude doplněn o  stavbu bytové 
rezidence, která bude s  vilovou částí propo-
jena parkem. Její služby budou moci využívat 
všichni obyvatelé. K  dispozici bude lékařská 

a  ošetřovatelská péče, bazén, sauna, vířivka, 
restaurace, potraviny, drogerie atd. V blízkém 
okolí přírodní park Balinské údolí, Chráněná 
krajinná oblast Žďárské vrchy a  areál v  No-
vém Městě na  Moravě pak nabízí relaxaci 
a sportovní vyžití. 
Více informací získáte na  www.bellavita.cz 
nebo telefonu 777 222 258. 
                     (Článek je součástí placené inzerce 

z titulní strany.)

Bella Vita – bydlení trochu jinak…

Navšt ivte  kostelní  věž
Věž kostela sv. Mikuláše na náměstí je opět otevřena. 

Od 1. června do 31. srpna 
od pondělí do soboty 9 - 18 hodin, 

v neděli 12–18 hodin.
Jednotné vstupné ve výši 10 Kč zůstalo nezměněno. 

6. ROČNÍK HEŘMANICKÉ DECHOVKY
9. SRPNA OD 13.00 

DOLNÍ HEŘMANICE (PŘÍRODNÍ AREÁL)
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Koupím

Nemovitosti

Různé
Pronajmu 

prodáM – koUpíM – různé

Prodám
■ VW Transporter, r. v. 2010. 
Cena dohodou. Tel.: 602 418 493.
■ Skútr Yamaha XC 300 Versi-
ty, r. v. 2004, najeto 25000 km, 
stříbrný, velká plexy kola. Cena 
dohodou. Dále prodám klávesy 
Yamaha PSR – 510 v  dobrém 
stavu, cena 4.500 Kč, dohoda. 
Starší kuchyňskou rohovou lavici 
s úložným prostorem, stůl a židle. 
Cena 1.200 Kč, dohoda. Šrotov-
ník na obilí bez motoru, kamen-
ný – 550 Kč. Skútr Yuki 50, r. v. 
2004, stříbrný, cena 6.000 Kč, do-
hoda. Tel.: 775 390 322.
■ Rohovou dvoupostel s  úlož-
ným prostorem pro lůžkoviny 
a prostornou skříňkou s policemi 
– viz foto. cena 3.900 Kč, včetně 
2 ks matrací. Tel.: 725 166 674.

■ Akordeon chromatiku, levně. 
Pěkný.  Tel.: 566 544 614.
■ 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. 
■ 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.
■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  
■ Kohout k  radiátoru topení 
na Škodu 100–110. Možno i s ra-
diátorem. Za nabídky děkuji. Tel.: 
605 962 232.
■ Německý druhoválečný moto-
cykl. Nejlépe vojenský. NSU 251 
OSL, DKW 351 NZ... Dále kou-
pím německou druhoválečnou 
výstroj. Děkuji za  nabídky. Tel.: 
724 118 379.

■ 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.
■ 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  cih-
lovém domě. Cena 1.320.000 Kč.
Tel.: 731 828 440.

■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, slun-
ný, panelový, 70 m2, částečně zaří-
zený. Ulice Poštovní. Po částečné 
rekonstrukci. Volný od  července 
2014. Tel.: 775 333 449.

■ Pronajmu dvoupokojový byt 
na ulici Krškova. Tel.: 606 956 035.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí v  lokalitě nad 
gymnáziem v  ulici Na  Výsluní. 
Byt o  rozměrech 61 m2 včetně 2 
sklepů, se nachází v 1. poschodí, je 
částečně zařízený, vytápění el. pří-
motopy + krbová kamna. Na ceně 
pronájmu se určitě dohodneme. 
Prosím jen vážné zájemce. Více 
na tel. 605 125 847, po 18. hodině. 
■ Pronájem bytu 3+1 ve Velkém 

Meziříčí, ul. Záviškova, pro-
nájem 5.000 Kč + inkaso. Tel.: 
776 684 440.
■ 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.

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

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.

1. Rada města vzala na vědomí:
• předložené zprávy o  hospodaření školských 
a  kulturních příspěvkových organizací města za  I. 
čtvrtletí 2014
• zprávu o  činnosti a  hospodaření příspěvkové 
organizace Sociální služby města Velké Meziříčí
2. Rada města povolila:
• v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) výjimku z  nejvyššího počtu dětí 
v mateřských školách pro školní rok 2014/2015 takto:
MŠ Sokolovská – 100 dětí (25, 25, 25, 25), 
MŠ Sportovní – 78 dětí  (26, 26, 26), MŠ Čechova 
– 100 dětí (25, 25, 25, 25), MŠ Nad Plovárnou 50 
dětí (25, 25), MŠ Mírová – 84 dětí (28, 28, 28), MŠ 
Mostiště 25 dětí, MŠ Olší 28 dětí 
3. Rada města schválila:
● počínaje 1. 7. 2014 zvyšovat každoročně vždy 
k 1. červenci nájemné v bytových domech na adre-
se Čermákova 2064/8, 2065/10 a 2066/57 ve Velkém 
Meziříčí o  inflaci vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za předcházející kalendářní rok až do oka-
mžiku, kdy nájemné dosáhne výše 49 Kč/m2/měsíc
• podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mi-
kuláše v roce 2014:
1. Bude uzavřena smlouva o  výpůjčce dle návrhu 
s  Římskokatolickou farností Velké Meziříčí, Ná-
městí 16/18.
2. Bude uzavřena pojistná smlouva v rozsahu přilo-
žené nabídky.
3. Provozní doba bude od 1. 6. do 31. 8. 2014, a to 
po–so 9–18 a ne 12–18.
4. Jednotné vstupné 10 Kč.

5. Po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou 
smluvních stran na  její zabezpečení a  radě bude 
předložen návrh na rozdělení tržeb ze vstupného
• rozpočtové opatření: zdroj 12 tis. Kč – § 6409 
rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 12 tis. Kč – § 2212 
statická kontrola můstků v m. č. Mostiště
• se zveřejněním záměru pronájmu nebytových 
prostor v objektu základní školy na ulici Kostelní 1 
– místnosti bývalé vzduchotechniky o výměře 42,7 
m2 u tělocvičny za účelem  sportovního využití
• ve  smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb., o  rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů s  přijetím 
finančního daru v  hodnotě 2.000 Kč od  firmy VV 
SKLO, s. r. o., Křižanov na dopravu školního výle-
tu třídy 5. B Základní školy Velké Meziříčí, Školní 
2055, příspěvkové organizace
• ve  smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů s  přijetím fi-
nančního daru  v  hodnotě 3.500 Kč od  The Duke 
of Edinburghs na  podporu místního centra DofE 
Domu dětí a  mládeže Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace k  pokrytí nákladů účastníků projektu 
jazykového vzdělávání
• s  užíváním veřejného prostranství na  náměstí 
v neděli 1. 6. 2014 v době od 14 do 17 hodin u příle-
žitosti konání akce „Den dětí“ pro Dům dětí a mlá-
deže Velké Meziříčí
• se zapojením transferů účelově určených, přija-
tých na účet města v dubnu–květnu 2014, do upra-
veného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2014

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města z 21. 5.

Zubní pohotovost: 
Sobota 7. 6. a  neděle 8. 6. 
MUDr.  Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 774 430 777. (Zdroj: www.
nnm.cz).
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM),  čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

Nepůjde elektrický 
proud: 

12. 6. od 7.15 do 17.00, čerpací 
stanice DEA, chaty kolem čer-
pací stanice, Fajtův kopec – nad 
dálnicí.                                -E.On-

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

PŘÍPRAVA 
NA OPRAVNOU 

MATURITNÍ ZKOUŠKU 
Z ANGLIČTINY. 

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY 
Zkušenosti a kvalita

Tel.: 731 768 362.

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: hr-cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

PRACOVNÍK QS – INTERNÍ AUDITOR 
VNITŘNÍCH PROCESŮ

Požadujeme:
● SŠ, popř. VŠ vzdělání technického směru podmínkou
● NJ nebo AJ výhodou
● komunikační dovednosti, pečlivost, důslednost
Náplň práce:  
● kontrola dodržování pracovních postupů a interních směrnic
● podpora při provádění interních auditů, auditů výrobků
● komunikace se zaměstnanci
Nabízíme:
● firemní benefity
● jednosměnný provoz
● práce vhodná pro absolventy
Nástup: červen 2014

www.eco-vyukajazyku.cz 
kontakt: p. procházková, tel.: 602 325 108

v malých skupinkách pro 3–6 osob
● intenzivní týdenní ● víkendové ● měsíční 

● celoprázdninové ● s rodilým mluvčím z Anglie 
● příprava ke státní maturitě

● pro děti

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

ZVÝHODNĚNÝ LETNÍ BALÍČEK JAZYKOVÝCH KURZŮ:
 KURZ PRO DVA ZA CENU PRO JEDNOHO 

PLATNÝ V PRŮBĚHU ČERVENCE A SRPNA!!!

FAN CLUB ZÁVIST
MALOSTRÁNSKÉHO 

PIVOVARU HARRACH 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁS ZVE 
NA OSLAVU 
10. VÝROČÍ 
FAN CLUBU 

14. června 2014 
od 14 hodin

Závist–centrum 
▶ soutěžní odpoledne 
pro všechny věkové 

kategorie!
▶ od 20.00 hodin taneční 
zábava se skupinou MEŠ
▶ půlnoční překvapení

inzerce: tel. 566 782 009, 739 100 979
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

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.

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek

předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, 
               přednáší Mgr. J. Skoupý        Změna programu vyhrazena.
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Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 

ROZKVETLÉ MĚSTO  
Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete na 
ic@mestovm.cz nebo osobně odevzdejte 

na Turistickém informačním centru města Velké Meziříčí 
s uvedením adresy vyfotografovaného místa do 15. 8. 2014.

Kategorie:  ▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
  ▶ květinová výzdoba předzahrádky viditelné z ulice

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Do soutěže se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho místních částí. 
Soutěž se týká i firem se sídlem ve Velkém Meziříčí. 

Sponzoři: Město Velké Meziříčí, Zahradnictví Rozmarínek Vídeň.

✳ Cestička života  krásně se vine,
když srdce nejbližších, pro toho druhého bije! ✳

Dne 6. června 2014 oslaví manželé

Marie a Jaromír Rousovi z Velkého Meziříčí 
60. výročí svatby!

Vážení rodiče, připomenutím tohoto výročí přijměte prosím naše bla-
hopřání a také poděkování za výchovu a příklad krásného soužití pro-
tkaného láskou, pokorou a obětavostí!
Ještě jednou Vám z  celého srdce děkujeme a  přejeme do  dalších let 
hodně štěstí a zdraví!  

Vaše děti, dcera Marie a syn Jaromír s rodinami

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 11. 6. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

Čeká vás pracovní pohovor a chcete se na něj dobře 
připravit? Rady a tipy jak zaujmout, časté otázky 

u pohovoru, zlepšení sebeprezentace, na co nezapomenout
Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198

 e-mailem na centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK USPĚT 
U PRACOVNÍHO POHOVORU

POZVÁNKA na oslavy 775 let městyse Křižanova a 140 let založení SDH Křižanov
sobota 28. a neděle 29. června 2014

PROGRAM:
Sobota 28. června 2014
prezentace místních spolků a organizací
FC Sokol Křižanov:
  8.30 turnaj mladších žáků, přípravky
15.00 turnaj starších pánů
20.00 taneční zábava, hraje M.E.Š.
ZŠ a MŠ Křižanov:
10.00–16.00 den otevřených dveří Sdružení rodičů 
a přátel školy.
10.00–12.00 soutěže pro děti na školním hřišti

Aeroklub Křižanov: 
10.00–18.00 prohlídka areálu, techniky a  letadel 
s  průvodcem, možnost vyhlídkových letů, občer-
stvení
Vodotrysk a Klub důchodců:
od 10.00 - výstava fotografií Křižanova, sokolovna, 
občerstvení, skákací hrad pro děti
Katolický dům:
10.00–18.00 prezentace spolku, občerstvení
SDH Křižanov, hasička.
10.00–18.00 výstava techniky, historie ve fotografiích 

ÚSP Křižanov:
10.00–13.00 prohlídka dílen, provozu, parku, 
ukázka terapie, hraje Šafářanka
Sál sokolovny:
13.30 slavnostní setkání občanů, rodáků, hostů 
a zástupců místních organizací a spolků
se starostkou a  zastupiteli městyse Křižanova, 
krátký kulturní program. Hraje Šafářanka a Milan 
Čech, občerstvení zajištěno.
Kostel sv. Václava:
18.00 mše svatá (P. Karel Satoria)

Neděle 29. června 2014
Aeroklub Křižanov:
10.00–18.00 prohlídka areálu, techniky a  letadel 
s  průvodcem, možnost vyhlídkových letů, občer-
stvení
SDH Křižanov:
13.00–14.30 slavnostní žehnání praporů při mši 
svaté, která bude zakončena průvodem do  areálu 
Škrejblík (P. Mgr. Tomáš Holcner, P. ing. Jan Kotík)
15.00 slavnostní zahájení, ukázka hasičské techni-
ky, práce mladých hasičů. K poslechu i tanci hraje 
Bobrůvanka, občerstvení zajištěno.

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 7. 6. 2014 uplyne již 6 let, 
co nás navždy opustil tatínek, 
dědeček, pan 

František Brabec 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka
 a děti s rodinami.

❧ Čas plyne, ale bolest v srdcích 
zůstává.❧

Dne 8. června 2014 uplynou již 4 
roky, kdy nás navždy opustil 
tatínek a dědeček, pan

František Dlouhý
 z Dobré Vody.

S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami 

a vnoučata.

Zveme vás na před-
nášku a  prezentaci 
terapie koherent-
ním multizářením 
coMra k příležitos-
ti znovuotevření 
léčebného studia 
Zlaté Světlo, Dům 
Zdraví, Velké Me-
ziříčí.
Podpořme přirozené schopnosti organismu se léčit. Povzbuďme bio-
chemické procesy potřebné k regeneraci nemocného organismu:
• energie  buněk (syntéza ATP)
• metabolismus
• neurochemická komunikace
Stimulujme imunitní, endokrinní, lymfatický a nervový systém
Přistupujme k našemu zdraví a tělu celostně a neinvazivně.
Dopřejme si léčebnou metodu bez jakýchkoli vedlejších účinků.
Oblasti a příklady úspěšného využití coMra-Terapie:
• úleva od bolesti – chronické a akutní
• regenerace tkáně  – atopické ekzémy a plísně, hojení a regenerace 
po chirurgických operacích, podpora hojení nehojících se ran a další
• ženské problémy – záněty, cysty, poruchy menstruačního cyklu, 
nedostatečná sekrece mléka a další
• pohybový aparát – osteortritída, Dupuytrenova kontraktůra, os-
teoporóza a jiné problémy pohybového aparátu
• děti – zpomalený vývoj, pomočování, atopický ekzém, zažívací 
problémy a další
• chronické nemoci – roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, 
fibromyalgie a další
• ostatní – hemoroidy, neuropatie očního nervu, pásový opar, bron-
chitida, bolesti a  záněty zubů, senná rýma, tenisový a  golfový loket 
a další (www.radiant-life-technologies.com)
Přednáší: Dalibor Kuběna, Radiant Life Technologies                                                                                                
Kde: Studio Zlaté světlo, Pořící 11 (Dům Zdraví), Velké Meziřící
Kdy: 11. 6. 2014, 10.00 a 13.00, cena: 50 Kč. Objednávky na před-
nášku na tel.: 606 657 123.                                                      (placená inzerce) 

Pozvánka na přednášku 
do studia Zlaté světlo

Poděkování za dobrou práci
Děkuji panu Emilu Knorkovi z Borů za poctivou 
a dobrou zednickou práci. 

V. Štipák
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KONCERT 
JAROSLAVA SAMSONA 

LENKA 
A HOP  TROPU

sobota 21. června od 21 hodin
vnitřní nádvoří zámku 

(v případě nepříznivého počasí kinosál JC) 
Předprodej 250 Kč, na místě vstupné 300 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel.: 566 782 004, 001.

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  dalších číslech přineseme ještě tři články, kterými připomeneme 
historii i současnost velkomeziříčského piva a pivovarské restaurace. 
Tyto články mohou také pomoci při zodpovídání soutěžních otázek. 
Na soutěžní poukaz napište správné odpovědi a zašlete jej do redakce 
nebo přímo do Jelínkovy vily. Můžete ho odevzdávat i osobně. 

Podmínky soutěže:
– soutěží pouze  osoby starší 18 let a každý pouze jedenkrát 
– soutěžní poukazy odevzdávejte do 9. července 2014  
– předání cen proběhne v pivovaru Harrach – Jelínkově vile 

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. cena: pobyt v hotelu a pivovaru Jelínkova vila na 1 noc pro dvě oso-
by – 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. cena: sud piva Harrach Světlý ležák 50 l
3. cena: sud piva Harrach Světlý ležák 30 l
a dalších 12 zajímavých hodnotných cen (kompletní seznam cen byl 
otištěn v min. čísle, najdete je také na www.jelinkovavila.cz)

Tematické články k soutěži: článek č. 2
Jelínkova vila a pivo Harrach slaví 10 let poctivé gastronomie (2/5)
Za  deset let existence se podařilo do  paměti vyznavačů dobrého 
jídla a  pití zapsat nejenom velkomeziříčskému pivu Harrach, ale 
i  pivovarské restauraci. Ta se snaží do  gastronomie v  regionu při-
nést něco netradičního a  něco nového, a  tím jsou speciality z  čer-
stvých sladkovodních ryb. Hlavní motivací k  volbě tohoto zamě-
ření je skutečnost, že majitelé restaurace hospodaří na  rybnících 
na Vysočině a v jižních Čechách. Většina ryb podávaných v restau-
raci je tudíž z  vlastních chovů a  v  době výlovů tak restaurace na-
bízí speciality až z  10 druhů sladkovodních ryb – kapra, pstruha, 
amura, tolstolobika, sumce, lína, marény, candáta, štiky a  úhoře. 
V Jelínkově vile si ovšem přijdou na své nejenom milovníci ryb. Chuťo-
vé pohárky můžete pohladit telecími, hovězími, jehněčími, vepřovými, 
kachními a kuřecími pokrmy. 
V  nabídce nového jídelního lístku, který je zákazníkům k  dispozici 
od  letošní května, můžete ochutnat například kapří biftek, amura dle 

pánů z Rožmberka, candáta se zeleninovým julienne, steaky z vyzrálého 
vysokého hovězího roštěnce (rib-eye), kachní prsa Magret de Canard, 
vepřovou panenku Wellington, kuřecí prsa supreme a mnoho dalších 
specialit.

V příštím díle se dočtete o pivních ležácích, speciálech Harrach 
a o pivovaru Jelínkova vila.

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

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

středa 18. 6. ve 20.00, luteránské gymnázium
CITADELA – MEDITACE O SMYSLU ŽIVOTA – divadlo jednoho 
herce, Miroslav Gabriel Částek, vstupné 50 Kč

neděle 22. 6. v 15.00, vnitřní nádvoří zámku
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA – pohádka diva-
delní společnosti Julie Jurištové, vstup zdarma, v případě nepříznivého 
počasí v kinosále JC

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

sobota 14. 6. 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. od 14.00, náměstí 
ZUŠ VM – koncert v rámci Velkomeziříčského kulturního léta

sobota 21. 6. od 21.00, vnitřní nádvoří zámku (v případě nepřízni-
vého 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., více na  webu města www.mestovm.cz/cs/kulturni-
leto.cz 

neděle 22. 6. 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  vio-
loncello
Gideon Klein: 
Smyčcové trio
Hans Krása: Ko-
morní hudba pro 
cembalo, 4 klarinety, trubku, violoncello 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

PROSTOR A ČAS, do 13. 7. 2014, výstavní sál Muzea VM
Práce členů Klubu výtvarných umělců Horácka: Václav Dvořák, Zde-
něk Macháček, Miroslav Štěpánek, Ivo Holán, Milan Nestrojil, Monika 
Vosyková, Antonín Kanta, Bořivoj Pejchal, Jaroslav Vyskočil, Hanuš 
Lamr, Jaroslav Svoboda, Jana Zabloudilová, Zlata Lamrová, Zdeněk 
Šplíchal, Jindřich Zezula, host: Jana Mikysková. Klub sdružuje nejen 
malíře, grafiky, sochaře a skláře, ale členové se věnují také fotografii, 
práci s kovem, textilem, šperkařství a designu.      (www.muzeumvm.cz)

METAMORFÓZY A ISLANDSKÉ DOTEKY, Filip T.A.K – grafika, 
Jaroslav Ptáček – fotografie, 
vernisáž výstavy v neděli 15. 6. v 18.18 hodin, luteránské gymnázium, 
výstava potrvá do 22. 6. 

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

PETR ŽŮREK – 57 DNÍ NA CESTĚ KOLEM SVĚTA, příběh z cesty 
s promítáním, na vernisáž navazující celovečerní pořad od 20.15 ho-
din, potrvá do 22. 6.

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: 

čtvrtek 19. 6. ve 20.00, kinosál JC
HISTORICKÉ UDÁLOSTI VE  VELKÉM MEZIŘÍČÍ OBJEKTI-
VEM AMATÉRSKÉ KAMERY JIŘÍHO MICHLÍČKA
vstup zdarma

neděle 22. 6. od 16.00, park před zámkem
DĚTSKÉ ODPOLEDNE S DDM

FAJTFEST 17.–19. 7. 2014
FAJTŮV KOPEC
www.fajtfest.com
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Sportovní klub Dolní Heřmanice pořádá
3. ročník fotbalového turnaje starých pánů (nad 35 let)

Memoriál Petra Muchy
V sobotu 14. června 2014 od 10 hodin
ve sportovním areálu v Dolních Heřmanicích
Hraje se na jedné polovině fotbalového hřiště
– délka zápasu 2×20 minut
– počet hráčů na hřišti 1+6
– celkem 8 družstev ve dvou skupinách po čtyřech.
Potvrzení účasti volejte na tel.: 724 862 440, kontaktní osoba Josef 
Prudík, Dolní Heřmanice č. 32.

SK Dolní Heřmanice

Velké Meziříčí – Bohdalec 2:2 (1:1)
Branky: Pavel Pruša – 2/Pavel Sklenář, Karel Urbanec
Na penalty zvítězil Bohdalec.
Křižanov – Velká Bíteš 1:2 (0:0)
Branky: Jiří Marek/Václav Kopáček, Alois Chládek
Střelci: 6 – Václav Chalupa (VM), 5 – Jaroslav Smékal (VB), Pavel Skle-
nář (Bohdalec), Pavel Pruša (VM), 4 – Zdeněk Káňa (VB), 3 – Petr 
Tulis (Bohdalec), Aleš Trojan (VB), Václav Kopáček (VB)
Semifinálové zápasy byly velmi vyrovnané. Do finále tedy postoupila 
Velká Bíteš a Bohdalec, mužstva, která v tabulce základní části skon-
čila na prvních dvou místech.  O třetí místo se utkají Velké Meziříčí 
a Křižanov. Obě závěrečná utkání se hrají v úterý 3. 6. na hřišti v Kři-
žanově.

Veteránská fotbalová liga 
pokročila do semifináleLyžařský pohár Vysočiny 

2013/2014
V  neděli 18. 5. 2014 se konalo 
v lyžařském areálu Jalovec u Tře-
bíče slavnostní vyhlášení Lyžař-
ského poháru Vysočiny za  rok 
2013/2014.
Oceněno bývá vždy prvních 
6 závodníků v  každé kategorii 
a mezi nimi byli i členové našeho 
Ski klubu, z  nichž tři vystoupili 
na stupeň nejvyšší.  
Kategorii myšáci vyhrála Kris-
týna Neumanová, v  přípravce 
obhájila loňské prvenství Natálie 
Malcová stejně jako Tereza Neu-
manová ve starších žákyních. 
Celkem jsme získali 3 zlaté, 3 stří-
brné a 4 bronzové medaile.
1. místo: Kristýna Neumanová, Na-
tálie Malcová, Tereza Neumanová; 
2. místo: Petr Vokoun, Filip Voš-
mera, Marek Peštál 3. místo: Oli-
ver Harvey, Hanka Krčálová, Ta-
mara Dušovská, Hana Vrábelová.
Závodníci, kteří se umístili do  6. 
místa: Marek Balej, Zuzana Ra-

šovská, Sára Krbečková, Eliška Ko-
mendová, Kateřina Neumanová, 
Tamara Bočková, Jan Vondráček, 
Samuel Dušovský, Denisa Vošme-
rová, Veronika Mejzlíková.
Všem gratulujeme a  děkujeme 
za  skvělou reprezentaci nejen 

oddílu, ale i  města. Poděkování 
patří i  ostatním závodníkům, 
jejich rodičům a  trenérům.
Přes 430 lyžařů odjelo letos kvůli 
špatným sněhovým podmínkám 
méně závodů, než bývá obvyk-
lé. Těšíme se tedy již na  LPV 

2014/2015, který začne tradičně 
podzimní sérií suchých slalomů 
a  běhů a  bude pak pokračovat 
v lednu lyžařskými závody. Dou-
fejme, že příští ročník již bude 
ve  znamení bílé zachumelené 
zimy. 

Lyžaři mají z poháru Vysočiny zlato, stříbro i bronz

-id-, foto: archiv Ski klubu 

V  pátek 30. května 2014 se 
v Třebíči na stadionu TJ Spartak 
uskutečnilo krajské kolo Štafe-
tového poháru pro družstva 1. 
stupně základních škol. Přihlási-
lo se do něho 20 škol Kraje Vy-
sočina. 
Děti soutěžily v  kategorii žáků 
a žákyň 1.–3. tříd a žáků a žákyň 
4.–5. tříd ve  štafetovém běhu 
na  8×100 m a  také ve  smíšené 
štafetě na 8×200 m. Časy štafet se 
sčítaly. 
Naši závodníci získali v  mladší 
kategorii 3. místo, ve starší kate-
gorii obsadili 1. místo a ve smíše-
né štafetě opět 1. místo. Celkově 
byli tedy nejrychlejší a po zásluze 
zvítězili. Vybojovali si tak postup 
do  republikového finále štafeto-
vého poháru, které se uskuteční 
11. 6. 2014 v  Kolíně. Držte nám 
prosím palce.

Kromě této soutěže proběhl 
na  hřišti ještě atletický trojboj 
– soutěž osmičlenných družstev 
v běhu na 50 m, skoku dalekém 
a  hodu kriketovým míčkem. 
I  zde jsme byli úspěšní a  cel-
kově jsme vyhráli a  dovezli si 
i druhý pohár a mnoho medai-
lí. Na  vítězství se podíleli Sára 
Pavlidu (1. na 50 m a 2. ve sko-
ku dalekém), Lucie Bendová (3. 
na 50 m), Filip Blažek (2. místo 
na  50 m i  v  hodu míčkem), Ja-
kub Rosa (6. v  hodu míčkem), 
Zuzana Rašovská (1. místo 
v  běhu na  50 m), Magdaléna 
Zachová (4. v  běhu na  50 m), 
Daniel Vitešník skončil celkově 
na krásném 4. místě a Jan Rosa 
na 15. místě. 
Ve štafetách dále závodili Emma 
Pistrichová, Karolína Pitříková, 
Karel Šitka, Matěj Kovář, Ven-

dula Švihálková, Sára Strnadová, 
Jan Novák, Jan Rosa a Jan Vani-
ni.

Děkuji všem za  jejich nasazení 
a bojovnost. 

-jr-, foto: archiv ZŠ Školní

ZŠ Školní postupuje do celostátního kola 
štafetového poháru v atletice

-nov-

Základní škola a  Praktická ško-
la Velké Meziříčí letos tradičně 
pořádala okresní a  krajské kolo 
atletického čtyřboje. Tuto akci fi-
nančně podpořil zřizovatel školy 
– Kraj Vysočina – a Město Velké 
Meziříčí.
Slavnostního zahájení okresního 
kola se ujal místostarosta měs-
ta Josef Komínek. Krajské kolo 
bylo zahájeno radní Kraje Vyso-
čina pro odbor školství Ing.  Ja-
nou Fialovou a  starostou města 
Velké Meziříčí Ing.  Radovanem 

Necidem. Pozdravit sportovce 
přišel také vedoucí odboru škol-
ství Ing.  Pavel Stupka a  ředitelé 
základních škol Mgr.  Pavel Hla-
dík a  Mgr.  Petr Blažek. Tímto 
jim za  projevenou podporu dě-
kujeme. Zároveň děkujeme také 
všem sponzorům, jejich zásluhou 
mohli být odměněni všichni zú-
častnění. 
Velké poděkování patří ředi-
telce a  zaměstnancům Domu 
dětí a  mládeže Velké Meziříčí, 
kteří se na  organizaci závodů 

významně podíleli, a  také za-
městnancům Technických slu-
žeb Velké Meziříčí za spolupráci 
a přípravu areálu. Atletické sou-
peření proběhlo ve  sportovním 
areálu Základní školy Školní 
Velké Meziříčí.
Žáci soutěžili v  těchto disciplí-
nách: chlapci – běh na 60 m, skok 
daleký, hod kriketovým míčkem, 
běh na 1500 m.
Dívky – běh na 60 m, skok dale-
ký, hod kriketovým míčkem, běh 
na 800 m.

Do krajského kola se probojovala 
také žákyně naší školy Kateřina 
Kotková, která úspěšně reprezen-
tovala okres Žďár nad Sázavou. 
Nejlepší tři žáci a žákyně z kraj-
ského kola budou reprezentovat 
Kraj Vysočina v kole celostátním. 
Sportovce letos přivítá Hradec 
Králové, a to ve dnech 18.–20. 6. 
2014. Věříme, že se v konkurenci 
nejlepších sportovců z  ostatních 
krajů neztratí a budeme jim držet 
pěsti! 

-mk-, foto: archiv ZŠ a PŠ VM

Žáci základních škol praktických a speciálních 
změřili síly v atletickém čtyřboji

V sobotu 31. května 2014 se na atletickém stadionu v Třebíči konalo 
krajské kolo atletického čtyřboje ČASPV. Tato soutěž je určena pro 
děti neregistrované v atletických oddílech. V letošním roce se tohoto 
krajského kola zúčastnilo asi 150 dětí z celého Kraje Vysočina. Okres 
Žďár nad Sázavou reprezentovali čtyři žáci ZŠ Křižanov pod hlavičkou 
TJ Efekt Křižanov. V  kategorii starších žáků se na  pěkném 6. místě 
umístil Dominik Bajer. V další silně obsazené kategorii starších žákyň 
se na 11. místě umístila Tereza Horká, na 8. místě Adéla Lukášková 
a úplnou senzaci způsobilo vítězství Báry Juračkové. Tímto skvělým 
úspěchem si Bára zajistila účast na mistrovství republiky, které pro-
běhne 7. června na  stadionu v Houštce u Staré Boleslavi. Všem na-
šim atletům děkujeme za  vzornou reprezentaci a  Báře držíme palce 
na mistrovství republiky. 

Žáci z Křižanova uspěli 
v krajské soutěži atletů

-bv-

Bára Juračková přebírá zlato od ředitele závodu 
Vítězslava Hlouška. Foto: archiv TJ Efekt Křižanov
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fotbal dorost

V  neděli 18. 5. pořádal atletický 
oddíl TJ Jiskra Humpolec 1. kolo 
krajského přeboru atletických 
přípravek. Závodů se zúčastni-
ly děti (ročníky 2003 a  mladší) 
z pěti oddílů Kraje Vysočina. 
Závodilo se ve  štafetě 4×60 m 
a v netradičních atletických disci-
plínách – člunkovém běhu, hodu 
medicinbalem, běhu přes žebřík 
a skoku z místa.
Chlapci 2005 a mladší
36. Šimon Rašovský
Chlapci 2003–2004
5. Jáchym Dvořák (2. místo žeb-
řík a medicinbal)
Děvčata 2003–2004
3. Zuzana Rašovská (2. místo me-

dicinbal, 4. místo žebřík)
4. Magdaléna Zachová (4. místo 
medicinbal a žebřík)
18. Natálie Báňová 
20. Eliška Mašterová
24. Vendula Puzrlová
Vendula Švihálková
35. Adéla Cinková
3. štafeta 4×60 m (Mašterová, 
Puzrlová, Zachová, Švihálková)
Děvčata 2005 a mladší
5. Veronika Krčálová (1. místo 
medicinbal, 4. místo žebřík)
21. Lucie Kalinová
22. Eliška Komínková
23. Beata Cinková
1. štafeta 4×60 m (Zachová, Švi-
hálková, Krčálová V., Báňová)

Týden nato, v  sobotu 31. 5. náš 
atletický oddíl uspořádal 2. kolo 
krajského přeboru atletických 
přípravek ve  Velkém Meziříčí. 
Závodů se zúčastnilo 140 dětí 
(ročníky 2003 a  mladší) z  pěti 
oddílů Kraje Vysočina. 
Závodilo se ve  štafetě 4×60 m 
a v disciplínách 50 m, skok dale-
ký, hod míčkem a slalom.
Více se nám dařilo v  katego-
rii děvčat. V  mladších dívkách 
vyhrála Sára Pavlidu, 4. byla 
Veronika Krčálová. Ve  starších 
dívkách Zuzana Rašovská a Mag-
daléna Zachová obsadily 4. a  5. 
místo. Mezi chlapci se v  první 
desítce v mladší kategorii umístil 

Benjamin Rosa (7. místo), mezi 
staršími chlapci byl Petr Vokoun 
celkově na 10. místě.
Chlapci 2005 a mladší
7. Benjamin Rosa 
13. Leoš Vrána
20. Jakub Cerkal
25. Jan Podrábský
Matyáš Mucha
35. Oliver Harvey
40. Štěpán Fiala 
7. štafeta 4×60 m A  (Rosa B., 
Harvey, Vrána, Malec)
8. štafeta 4×60 m B (Cerkal, 
Podrábský, Fiala, Mucha)
Chlapci 2003–2004
10. Petr Vokoun (2. místo 50 m)
20. Karel Šitka

 Jáchym Dvořák 
23. Tomáš Rosa
5. štafeta 4x60 m (Dvořák, Rosa 
T, Šitka, Vokoun)
Děvčata 2003–2004
4. Zuzana Rašovská (2. místo 50 m)
5. Magdaléna Zachová (2. místo 
50 m, 3. místo dálka)
11. Vendula Puzrlová
15. Eliška Mašterová
18. Vendula Švihálková
23. Natálie Malcová
24. Věra Podrábská
29. Natálie Báňová
2. štafeta 4×60 m (Rašovská, 
Puzrlová, Zachová, Švihálková)
Děvčata 2005 a mladší
1. Sára Pavlidu (2. místo na 50m, 

slalom a míček, 3. místo dálka)
4. Veronika Krčálová (1. místo 
míček, 3. místo slalom)
7. Martina Blahová
14. Eliška Řeháčková
15. Adéla Budínová
23. Jolana krejčí
24. Ketty Pacalová
25. Marie Bartošová
26. Kamila Derahová
28. Eliška Komínková
2. štafeta 4×60 m (Krčálová, Ře-
háčková, Pavlidu, Blahová)
5. štafeta 4×60 m (Bartošová, Bu-
dínová, Derahová, Krejčí)
Závody přípravek budou pokra-
čovat 3. kolem 22. 6. v Pacově.

-vill-

FC Dosta Bystrc-Kníničky – FC 
VM 8:3 (7:1)
Sestava: Michut – Pavelec, No-
votný, Hamřík, Kurečka – Jura, 
Havlíček (75. min. Puža), Votou-
pal, Pavlíček – Prchal, Pech (70. 
min. Minařík).
Hosté zavítali na  půdu prvního 
celku soutěže ve značně proříd-
lé sestavě. K  dlouhodobě zra-

něným Vonešovi s  Liškou O. se 
přidal kapitán Nevoral a  vykar-
tovaný Benda. V  prvním polo-
čase připomínal zápas hru kočky 
s myškou. Domácí byli ve všech 
směrech lepší, a tak jejich skóre 
postupně narostlo na  hrozivých 
7:1. 
Ve  druhém poločasu pod hroz-
bou dvojciferného výsledku našli 

hosté v  sobě zbytek nejen fyzic-
kých, ale hlavně i  morálních sil. 
Zvýšeným důrazem a  včasným 
dostupováním domácích hráčů 
částečně eliminovali jejich ofen-
zivu. Když se navíc i brankář Mi-
chut vytasil s  několika excelent-
ními zákroky, zůstalo výsledné 
skóre pod dvojcifernou hranicí. 

-kli-

Atletické přípravky mají za sebou dvě kola krajských přeborů

I. A třída mužů skupina B
TJ Sokol Herálec – FC VM B 5:1 
(2:0)
Rozhodčí: Škorpík – Šrámek, 
Niederle. Diváci: 150. Branky: 3× 
J. Ptaszek (46.), (47.), (52.), Skála 
(9.), Boháč (40.). Karty: žlutá – 
Kameník (21.), Z. Smejkal (37.), 
Halámek (48.) a  (50.), D. Polák 
(84.), červená – Halámek (50.). 
Sestava: Simandl – Láznička, 
Malec, Halámek, Veselý – Bra-
dáč (78. L. Smejkal ml.), Vítek – 
Liška, Z. Smejkal (46. D. Polák), 
Kameník – Večeřa (67. Štourač).

Do Herálce jsme zajížděli ve velmi 
improvizované sestavě, když nás 
na poslední chvíli doplnili 3 hrá-
či z C týmu. Hráli jsme s druhým 
celkem tabulky, který ztrácí bod 
na postup do krajského přeboru.
Hned na  začátku utkání Siman-
dl fantasticky zakročil. V  9. mi-
nutě dostal míč Bureš, sklepl jej 
na  Skálu, který stál v  metrovém 
ofsajdovém postavení, ale po-
mezní nechal hru běžet a  Skála 
skóroval. Následovaly šance Bu-
reše a J. Slováčka. Ve 33. minutě 
utekl opět Slováček, který přihrál 

míč před prázdnou bránu Bure-
šovi, ale ten netrefil. Ve 40. minu-
tě jsme založili po  straně rychlý 
protiútok, ale Kameník poslal 
špatnou přihrávku pod sebe a ná-
sledně z  výhody byla nevýhoda. 
Bureš získal míč a poslal ho rych-
le dopředu k volnému Boháčovi, 
který dokázal překonat Simandla. 
Během pár sekund druhého 
poločasu udělal fatální a  ne-
pochopitelnou chybu Bradáč, 
který přihrál slabý míč dozadu 
k  obráncům. Vystihl to Boháč, 
poslal křižný míč do vápna k úpl-

ně volnému J. Ptaszkovi, jehož 
napoprvé vychytal Simandl. Ale 
na  následnou dorážku už byl 
krátký, 3:0. Neuběhla ani minu-
ta a znovu jsme inkasovali, když 
Ptaszek hlavou zvýšil na 4:0. Bě-
hem dvou minut viděl dvě žluté 
karty Halámek a  musel odejít 
do  sprch. V  52. minutě utekl 
našim obráncům opět Ptaszek, 
který si zaběhl na  dlouhý míč, 
dokázal znovu překonat Siman-
dla, a  tím během sedmi minut 
zkompletoval hattrick, 5:0. V 57. 
minutě byl těsně před hranicí 

vápna faulován Vítek, ale násled-
ný PVK zahraný Liškou letěl těs-
ně vedle spojnice. V  69. minutě 
byl ve  vápně faulován Kameník. 
K penaltě se postavil Liška, který 
nedal brankáři šanci, 5:1. 
„Do  Herálce jsme odcestovali 
s cílem, že nemáme co ztratit, ale 
můžeme jen překvapit. K zápasu 
jsme nastoupili v  nekompletní 
sestavě a bylo to od začátku znát. 
Jak znám osobně Herálec, tak si 
myslím, že dnes jsme měli velkou 
šanci uspět, pokud bychom byli 
v  kompletní sestavě. Díky zavá-

hání Stonařova a Rapotic jsme se 
definitivně zachránili a příští dva 
zápasy můžeme odehrát klidně-
ji,“ řekl po  zápase trenér Libor 
Smejkal mladší. 
1. Žďár n. Sáz. B 24 15 4 5 74:33 49
2. Herálec (ZR) 24 14 6 4 70:32 48
3. Nová Ves 24 14 3 7 48:31 45
4. Želetava 24 13 5 6 63:39 44
5. SFK Vrchovina B 24 12 5 7 44:32 41
6. Rantířov 24 11 4 9 59:65 37
7. Budišov-Nárameč 24 8 9 7 51:50 33
8. Štěpánov n. S. 24 10 3 11 47:46 33
9. HFK Třebíč B 24 9 5 10 43:42 32
10. V. Meziříčí B 24 8 3 13 55:59 27
11. Hrotovice 24 7 5 12 34:55 26
12. Rapotice 24 5 5 14 34:63 20
13. Stonařov 24 6 2 16 31:65 20
14. Křoví 24 5 3 16 37:78 18

IV. třída, sk. B
Sokol Křoví B – FC VM C 2:2 
(2:1)
Rozhodčí: Rotkovský, diváci: 60, 
branky: L. Smejkal ml. (38.), Liš-
ka (57.), sestava:  Klíma – Šlapal, 
Dočkal, Kuřátko, Weiss – Pospí-
šil, Šlitr (62. Štourač), L. Smejkal 
st., L. Smejkal ml. – Liška, Kozina 
(46. Machát) 

-ls-

Fotbalová rezerva sice v Herálci neuspěla, ale je definitivně zachráněna

fotbal c

-ls-

V  neděli 25. května se v  Novém 
Veselí uskutečnil závěrečný tur-
naj Ligy Vysočiny mladších žáků. 
Naše družstvo odjíždělo na  tur-
naj s cílem uhrát minimálně dvě 
výhry, které by nám zajišťovaly 
konečné třetí místo v  soutěži. 
Turnaj se nám velmi povedl a tře-
mi výhrami si tak naši mladší žáci 
zajistili bronzové medaile. 
V  prvních dvou utkáních, kdy 
kluci podali kolektivní výkon, 
jsme přehráli přesvědčivě Nové 
Veselí B a  Chrudim. Následně 
jsme podlehli domácímu „áčku“, 
se kterým jsme drželi krok pou-
ze v  první půli při osobní obra-

ně. Na závěr se podařilo přehrát 
i  Havlíčkův Brod a  po  pove-
dených a  bojovných výkonech 
chlapci obsadili krásné druhé 
místo v  turnaji. Všichni hráči se 
dokázali brankově prosadit. Nej-
více se střelecky dařilo Štěpáno-
vi Fialovi, který vsítil 28 branek. 
Tímto skvělým výsledkem si 
mladší žáci pojistili konečné třetí 
místo v soutěži. 
Po  skončení turnaje byly vyhlá-
šeny celkové výsledky Ligy Vyso-
činy mladších žáků 2013–2014, 
kde chlapci zaslouženě převzali 
z rukou zástupců házenkářského 
krajského svazu pohár a medaile.

Kluky je třeba pochválit za  stále 
se zlepšující výkony. Družstvo se 
dávalo během podzimu dohro-
mady a  až v  jarní části soutěže 
podávalo výkony, jaké si trenéři 
představovali. Jeden turnaj se 
podařilo vyhrát, jinak naše druž-
stvo končilo na  druhém nebo 
třetím místě. Ztrátu z  „podzi-
mu“ na  druhé místo se bohužel 
smazat nepodařilo, ale třetí mís-
to a  zlepšující se výsledky jsou 
dobrým příslibem do  další se-
zony. Individuální ocenění patří 
Vojtovi Svobodovi, který se stal 
nejlepším střelcem soutěže se 159 
vstřelenými brankami.

Výsledky turnaje: VM – Nové Ve-
selí B 18:6 (7:2), – Chrudim 16:8 
(8:4), – Nové Veselí A 16:21 (7:9), 
– Havlíčkův Brod 23:14 (10:5)
Sestava a  branky: Vít Rohovský 
(1), Jan Hnízdil (1) – Štěpán Fiala 
(28), Vojtěch Svoboda (19), Jakub 
Benda (13), Matouš Malec (3), 
Alex Cerkal (3), Jakub Burian (2), 
Dominik Šroler (2), Martin Neufu-
ss (1), trenéři: Petr Kaštan a Pavol 
Živčic.
Konečné pořadí Ligy Vysočiny 
mladších žáků: 1. Nové Veselí 
A, 2. Havlíčkův Brod, 3. Velké Me-
ziříčí, 4. Nové Veselí A, 5. Chru-
dim.

Závěrečný turnaj mladým házenkářům vyšel a slaví bronz

-šid-, foto: TJ Sokol VM

V  uplynulých dvou víkendech odehráli 
poslední dva soutěžní turnaje Ligy Vy-
sočiny naši starší žáci. V obou turnajích 
obsadili shodně čtvrtá místa.
Na  turnaji v  Havlíčkově Brodě jsme 
nejdříve podlehli po  ospalém výkonu 
domácím 9:18. Následně jsme sice opět 
podlehli Dolní Cerekvi (13:22) a  Ledči 
nad Sázavou (13:18), ale herní projev byl 
již lepší především v prvních poločasech, 
kdy jsme drželi se soupeři krok. Střelecky 
tým táhnul Filip Svoboda. Velmi dobře 
fungovala spolupráce Dominik Buchta 
a Štěpán Fiala. V posledním utkání jsme 
si poradili s družstvem Nového Veselí B 
v poměru 21:14. Zde podali kluci velmi 
dobrý kolektivní výkon.

Na závěrečném turnaji v Novém Veselí se 
nám nepodařilo vyhrát ani jedno utkání. 
Bez Filipa Svobody se kluci sice poprali 
o výsledek, ale déle než první desetiminu-
tovku vyrovnaně hrát se silnějšími soupeři 
nedokázali. Domácím jsme podlehli 7:23. 
Ze zápasu s Ledčí nad Sázavou jsme odešli 
poraženi 10:30 a s Dolní Cerekví 7:24. Z vě-
kově starších žáků snese přísnější měřítko 
pouze Dominik Buchta. Ostatní kluci nena-
vázali na slušné výkony z Havlíčkova Bro-
du. Věkově mladší žáci, kteří tvoří polovinu 
týmu, se sice snažili a bojovali, ale fyzicky 
vyspělejší soupeři byli nad jejich síly.
Družstvo starších žáků zakončilo sezonu 
na celkovém pátém místě v Lize Vysoči-
ny. Jelikož polovinu družstva tvoří věko-

vě mladší žáci, není to vyloženě špatný 
výsledek, ale čtvrté místo bylo pro naše 
družstvo dosažitelné.
Sestava a  branky: František Kratochvíl 
– Filip Svoboda (20), Štěpán Fiala (19), 
Kamil Babáček (13), Vojtěch Svoboda 
(10), Václav Rous (8), Dominik Buchta 
(6), Dominik Šroler (2), Samuel Bárta 
(1), Jakub Benda, trenéři Ladislav Šidlo 
a Petr Kaštan.
Konečné pořadí Ligy Vysočiny star-
ších žáků: 1. TJ Sokol Nové Veselí 
A, 2. TJ Sokol Dolní Cerekev, 3. Kovo-
finiš Ledeč nad Sázavou, 4. Havlíčkův 
Brod, 5. TJ Sokol Velké Meziříčí, 6. 
TJ Sokol Nové Veselí B.

-šid-, foto: archiv TJ Sokol

Měřínská padesátka
Sobota 7. 6. 2014, (100 km start v pátek 6. 6.), fotbalový areál

Prezence: pěší turisté: 7.00–9.00, trasa 100 km – start 6. 6. 
2014 19.00–21.00, cykloturisté: 8.00–10.00.

Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy. 
Občerstvení zabezpečeno na trasách a v cíli. Bližší informace 
na e-mailové adrese: jcf@seznam.cz a tel.: 602 129 021. Pochod se 
koná za každého počasí, každý účastník jde na vlastní nebezpečí, 
děti do15 let v doprovodu osoby starší 18 let. 

Starší žáci házené zakončili soutěžní sezonu dvěma turnaji
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Trenéra Smejkala rozzlobili hráči i rozhodčí

Na fotbal na Tržiště
v  sobotu 7. června již ve  14.30 
FC VM muži B – FC Rapotice
v neděli 8. června v 10.15 FC VM 
muži A – FK Blansko
Na  basket do  tělocvičny ZŠ 
Školní 
v  sobotu 7. června v  10.30 BK 
VM junioři – BK Opava

Měřínská padesátka 
v  sobotu 7. června fotbalový 
areál TJ Jiskra Měřín
Křižanovská padesátka
v sobotu 7. června v Křižanově

kdy a kaM

MSD sk. D
TJ Tatran Bohunice – FC VM 
4:0 (0:0)
Hlavní rozhodčí: Řezníček Tomáš, 
AR1 : Slabý Jiří, AR2 Hlubinka Ja-
kub, Delegát: Slabý Ivan. ŽK: Fiala, 
Damborský, Král – hosté nic, góly: 
Kubec, Král, Píšek, Damborský. 
Sestava FC VM: Invald – Mucha 
Z., Simáček, Souček, Krejčí (61. 
Mucha P.) – Vyskočil, Pokorný, 
Caha (75. Havlíček), Smejkal (65. 
Ráček), Dufek – Simr, Nestřádal, 
brankář Michut, trenér Smejkal 
Libor. Diváci: 60.
Utkání se hrálo za velmi pěkného 
fotbalového počasí na vzorně při-

praveném trávníku. První malou 
šanci si připravili domácí, kteří 
poslali ve  3. minutě utkání míč 
do vápna, ale Invald si s centrem 
lehce poradil. V 8. minutě přišla 
první vážnější šance ze strany 
hostů, kdy Smejkal poslal hlavou 
míč do běhu na Vyskočila a jeho 
následný centr ve  vápně dob-
ře postavený Caha netrefil. Ten 
samý hráč dostal do  běhu míč 
v 10. minutě, šel sám na brankáře 
Bohunic, ale v rozhodujícím oka-
mžiku přestřelil. V  tomto oka-
mžiku začali přebírat iniciativu 
hosté, kteří se lépe pohybovali 
po hřišti a tvořili si šance. Ve 13. 

minutě však zbytečně ztratili míč 
ve středu hřiště a následnou akci 
zlikvidoval Invald. V  19. minutě 
podržel hosty Invald, když chytl 
střelu z malého vápna po přede-
šlé odrazce. Ve 28. minutě kopali 
hosté VPK a  Dufek těsně minul 
branku Grubera. Ve  31. minu-
tě přišel krásný centr do  vápna 
od  Muchy a  Caha těsně hlavou 
minul prázdnou branku soupeře. 
Ve  33. minutě zbytečně na  hra-
nici vápna fauloval Caha, ale ná-
sledný VPK Invald Fialovi chytil. 
V  závěru poločasu si domácí 
vytvořili několik slibných šancí 
z  rychlých protiútoků, ale vždy 

je zastavil praporek pomezního 
rozhodčího, který tímto velmi 
nepřesným a  záměrným posou-
zením ovlivnil vývoj utkání.
Druhý poločas začali velmi aktiv-
ně domácí. Sérii několika roho-
vých kopů zakončili v 56. minutě 
šťastným gólem. To pro ně byl 
velmi silný impuls. Začali lépe 
kombinovat, ale hlavně si oproti 
prvnímu poločasu začali tvořit 
šance. V 67. minutě po dlouhém 
autu do vápna se prosadil nejvyš-
ší hráč Píšek (2:0). V 73. minutě 
po  PK Dufka netrefil v  malém 
vápně P.  Mucha míč. Vzápětí 
po naší ztrátě míče přišel rychlý 

protiútok domácích, přečíslení 
a Cupák zvýšil skóre na 3:0. V 84. 
minutě dal z dvoumetrového of-
sajdu 4. gól Damborský. Za takto 
vysokou porážku si mohou hráči 
Velmezu především sami svou 
pasivní hrou ve druhé půli. Nut-
no dodat, že trojice rozhodčích 
by jim stejně nedala žádnou šanci 
se dostat do hry. 
„Dneska by v Bohunicích nevyhrá-
la ani Sparta Praha. Dopředu byly 
rozdány karty, jak má utkání do-
padnout,“ vyjádřil se trenér Smej-
kal a  dodal, to, co předvedli roz-
hodčí, byl výsměch fotbalu. Já se 
ovšem obrovsky zlobím na vlastní 

hráče, kteří odehráli velmi solidně 
první poločas a ve druhém ti samí 
hráči ukázali parodii na  fotbal. 
Udělali sobě a hlavně mně velkou 
ostudu.“ -sme-
1. Vyškov 28 19 6 3 67:28 63
2. Rosice 28 19 2 7 61:32 59
3. Vrchovina 28 15 5 8 38:30 50
4. Líšeň 28 14 6 8 55:26 48
5. Blansko 28 10 9 9 46:44 39
6. Velké Meziříčí 28 11 5 12 40:45 38
7. Polná 28 10 7 11 47:52 37
8. Stará Říše 28 9 9 10 40:48 36
9. Bystřice n. P. 28 10 6 12 36:45 36
10. Pelhřimov 28 10 5 13 56:53 35
11. Uherský Brod 28 8 8 12 27:46 32
12. Hodonín 28 6 13 9 35:40 31
13. Tasovice 28 8 6 14 37:48 30
14. Bystrc-Kníničky 28 7 8 13 44:56 29
15. Bohunice 28 7 7 14 34:51 28
16. Napajedla 28 8 4 16 27:46 28

Historie se opakuje. Před třemi 
lety se povedlo velkomeziříč-
ským mladým hasičům vybojo-
vat vítězství v okresním kole hry 
Plamen v obou kategoriích. A le-
tos úspěch zopakovali.
V sobotu 31. května se uskuteč-
nilo v  Hamrech nad Sázavou 
okresní kolo hry Plamen ročníku 
2013–2014 pro mladé hasiče.
Mladší žáci drželi po podzimním 
kole první místo těsně před Žďá-
rem nad Sázavou. Vstup do  so-
botní soutěže jim nevyšel stejně 
jako jejich starším kolegům. Zbý-
vající disciplíny ovšem zvládli 
na  výbornou a  celkové vítězství 
s náskokem 5 bodů uhájili. Toto 
družstvo startovalo ve  složení: 
Katka Chlubnová, Magda Ha-
vlišová, Katka Mladá, Agátka 
Sýkorová a  Anička Vítková, De-
nis Hotárek, Pavel Kališ, Petr 

Kutlvašr a Filip Tesař. Vedoucími 
mladších žáků jsou Eva Mikiško-
vá a Lenka Jágriková. Na dalších 
místech se umístili mladší hasiči 
z  Radňovic a  Újezdu. Soutěžilo 
celkem 22 družstev.
Starší žáci z  Velkého Meziří-
čí byli po  podzimním závodě 
na  průběžném 1. místě stejně 
jako mladší s  náskokem čtyř 
bodů před druhou Dobrou Vo-
dou. Jarní kolo nezačali dobře, 
když hned na  první překážce 
obdrželi od  rozhodčího pena-
lizaci 10 sekund. Přesto, že se 
během plnění disciplín nevy-
varovali drobných zaváhání, 
nechybovali tolik jako jejich 
soupeři a  zvítězili v  celkovém 
hodnocení o  dva body před 
mladými hasiči z  Dobré Vody, 
kteří budou jako druhý tým re-
prezentovat okres Žďár nad Sá-

zavou na krajském kole v Petro-
vicích. Bronzové medaile za  3. 
místo si odvezli další zástupci 
velkomeziříčského okrsku mla-
dí hasiči z  Laviček. V  kategorii 

starších soutěžilo 28 družstev 
mladých hasičů. Družstvo MH 
Velké Meziříčí startovalo ve slo-
žení: Eliška Bártová, Daniela 
Bíbrová, Eliška Hosnedlová, 

Karolína Kališová, Daniel Frey, 
Adam Jágrik, Mirek Chlouba, 
Jan Kutlvašr, Patrik Prchal a Jan 
Švihálek. Vedoucí kolektivu 
Kristýna a Mirek Jágrikovi.

Všem soutěžícím i  jejich vedou-
cím blahopřejeme a  postupují-
cím přejeme tu důležitou 
trošku sportovního štěstí v Petro-
vicích. -mj-, foto: archiv SDH

Velkomeziříčští mladí hasiči letos zopakovali svůj zlatý „double“ 

V  sobotu proběhlo v  Třinci 2. 
kolo 1. ligy mužů a žen. 
Martina Homolová startova-
la jako hostující v  družstvu žen 
ACP Olymp Brno.
Ve  sprintu na  100 m z  toho byl 
osobní rekord (12,25 s) a 5. mís-
to, na 200 m se Martina opět do-
stala pod hranici 25 s  (24,95 s) 
a obsadila 3. místo.
V  průběžných juniorských re-
publikových tabulkách je v  běhu 
na 200 m na 3. místě, na 100 m jí 
patří 5. místo.

Martina Homolová 
opět startovala 
za Olymp Brno

-vill-

Minulý víkend se v Pardubicích konal kvalifikační turnaj o postup 
do basketbalové ligy juniorů U19. Naši hráči porazili tým BC Spar-
ta Praha 77:64 a ve druhém zápase prohráli s domácí Teslou Par-
dubice. Díky druhému místu na tomto turnaji se junioři BK Velké 
Meziříčí kvalifikovali do dodatečné baráže o postup do 1. ligy ju-
niorů U19. Utkají se s  týmem BK Opava, a  to ve  dvou zápasech. 
Lepší z tohoto dvojzápasu postupuje do ligy. Bude to samozřejmě 
boj proti „větrným mlýnům“, protože Opava je tradičním účast-
níkem všech mládežnických celorepublikových ligových soutěží. 
V dospělé kategorii tým BK Opava získal letos bronzovou medaili. 
Přesto se pokusíme v tomto souboji uspět a ligu vybojovat. Podotý-
kám, že už vítězství nad Spartou Praha je úspěch, o kterém se nám 
před pár lety, kdy jsme s  kluky začínali, ani nesnilo. Přijďte náš 
tým povzbudit v sobotu 7. června v 10.30 na ZŠ Školní. Odveta 
se hraje v neděli 8. června v 10.30 v Opavě.

Basketbaloví junioři 
hrají o postup do ligy

-rap-

Harrach liga mužů
La Bucañeros – Woolloomoo-
loo Bay 4:4 (2:2)
Branky: 18. Dufek Jaroslav, 24. 
Caha Jan, 42. Liška Lukáš, 54. Po-
korný Patrik – 26. Komínek Da-
vid, 28. Malý Pavel (penalta), 35. 
Chlup Jiří, 57. Durajka Roman. 
ŽK 15. Sedláček Petr, ČK 52. Ko-
mínek David (oba hosté).
Atmosféra důležitého zápasu 
na  špici tabulky letošní Ha-
rrach ligy mužů MKVM byla 
znát od  prvních minut. Zkušení 
borci obou mužstev předváděli 
nasazení v  osobních soubojích, 
ale kombinací se diváci hned 
nedočkali. Právě diváků přišlo 
v  intenzivním dešti překvapivě 
mnoho, což podtrhlo prestiž du-

elu. Pod deštníky mohli sledo-
vat celé utkání, které gradovalo 
atraktivním druhým poločasem. 
Prezident domácího týmu po-
psal průběh zápasu takto: „Zápas 
začal z obou stran velmi opatrně 
a čekalo se, kdo dřív udělá chybu. 
Do  první velké šance se dostali 
hosté, ale Vítek nedokázal pře-
konat vyběhnuvšího brankáře L. 
Smejkala. O  dvě minuty později 
se dostal míč k volnému Komín-
kovi, ale toho opět zneškodnil 
reflexním zákrokem L. Smejkal. 
Okamžitě se projevilo pravidlo 
„nedáš, dostaneš“, když dokázal 
překonat Dufek v bráně Simand-
la. Následně vstřelili další branku 
La Bucañeros, když tvrdou stře-
lu poslal na  bránu Caha a dal 

krásný gól od  břevna do  brány. 
Wolloommoolo nesložilo zbraně 
a během dvou minut vstřelilo dva 
rychlé góly. Ve druhém poločase 
vsítil vedoucí gól Jiří Chlup, nová 
posila týmu hostí. Zdálo se, že si 
vítězství pohlídá Wolloommoo-
loo Bay, ale Lukáš Liška byl proti 
ve 42. minutě, 3:3. V 52. minutě 
L. Smejkal vyrazil zákrokem míč 
před sebe, kde do něho zbytečně 
zajel skluzem kapitán Komínek, 
který okamžitě obdržel červe-
nou kartu. O dvě minuty později 
vstřelil gól Pokorný a  poslal do-
mácí do  vedení 4:3. Poté mohli 
udělat tečku za  zápasem Dufek 
a  Caha, ale ve  stoprocentních 
šancích selhali. V  57. minutě 
vstřelil vyrovnávací gól Durajka, 

který se prosadil z  PVK. Utkání 
skončilo zaslouženou remízou,  
a  to dalo Bukanýrům větší šanci 
na titul.“
Remíza stačí domácím na  od-
stup 3 bodů od  pronásledova-
telů a  mají titul ve  svých rukou. 
Do  konce soutěže zbývají ještě 
tři kola a bude zajímavé sledovat 
zda-li si Bukanýři své vedení po-
hlídají.
1. La Bucañeros 17 14 2 1 106:30 44
2. Woolloomooloo Bay 17 13 2 2 112:27 41
3. Slza VM 16 12 2 2 56:28 38
4. Flamengo 16 10 2 4 72:44 32
5. SK Mostiště 18 9 3 6 47:27 30
6. Pobřeží kocoviny 18 6 1 11 40:56 19
7. Kašpaři VM 17 6 1 10 28:50 19
8. Kittydogs United 17 5 1 11 31:89 16
9. FC Wiegel VM 18 4 2 12 26:76 14
10. Oslavice 16 2 4 10 34:63 10
11. The Lost Generation 18 1 4 13 20:82 7

La Bucañeros si drží odstup od pronásledovatelů 
a míří k titulu v malé kopané

-bíl-

I. B třída mužů skupina B
1. Vladislav 24 17 3 4 55:26 54
2. Šebkovice 24 15 3 6 62:43 48
3. Měřín 24 15 2 7 62:34 47
4. Kouty 24 15 1 8 61:33 46
5. Studenec 24 11 2 11 39:39 35
6. Bystřice nad P. B 24 11 1 12 61:62 34
7. Radostín n. O. 24 9 6 9 45:49 33
8. Velká Bíteš B 24 9 5 10 33:41 32
9. Telč 24 7 10 7 34:36 31
10. Kněžice 24 7 6 11 41:47 27
11. Přibyslavice 24 8 3 13 27:61 27
12. Stařeč 24 6 4 14 36:41 22
13. Křižanov 24 6 4 14 34:47 22
14. Jakubov 24 5 4 15 35:66 19

Radostín nad Oslavou – Křiža-
nov 2:0
Jakubov – Měřín 3:0
Velká Bíteš B – Kouty 2:4
OP mužů II. třída
Osová Bítýška – Bobrová 0:2 
(0:0)
Branky: Ambrož Petr, Stupka Ja-
roslav. Rozhodčí: Liška Jiří; žluté 
karty: 1:2.
Moravec – Hamry 4:1 (2:0)

Branky: Kovář František 2, Mi-
čánek Libor, Juračka Petr – Zed-
níček Vojtěch. Rozhodčí: Seifert 
Michal; žluté karty: 1:2.
Radešínská Svratka – Bory 5:1 
(2:0)
Branky: Kříž Pavel 2, Plhal Ivo 2, 
Dvořák Josef – Karásek Jan. Roz-
hodčí: Juda Jaroslav, Kudláček 
Petr; žluté karty: 1:1.

Zdroj: www.fotbal.cz

1. Moravec 23 17 4 2 73:30 55
2. Hamry 23 16 3 4 71:36 51
3. Rozsochy 23 15 4 4 42:22 49
4. Nová Ves B 23 11 5 7 49:28 38
5. Rad. Svratka 23 10 7 6 44:40 37
6. Svratka 23 11 4 8 39:37 37
7. Bory 23 9 2 12 55:55 29
8. Nedvědice 23 9 1 13 40:51 28
9. Os. Bítýška 23 8 3 12 32:46 27
10. Počítky 23 8 2 13 43:55 26
11. Bohdalov 23 7 3 13 41:45 24
12. Bobrová 23 7 3 13 38:47 24
13. Věchnov 23 7 1 15 32:63 22
14. Rovečné 23 4 2 17 31:75 14

Moravec vede tabulku okresního přeboru


