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CONCENTUS 
MORAVIAE

▶ ▶ 14. 6., 19.30, zámek 
ZEMLINSKÉHO KVARTETO 

housle,  viola,  violoncello
▶ ▶ 22. 6., 19.30 

luteránské gymnázium
Jan Fišer – housle 

Tomáš Jamník – violoncello 
M. Knoblochová – cembalo

více na straně 9

8. ročník
16.–22. 6. 2014

P R O S T O R  A  Č A S
více na str. 6

SÁZKOVÁ
KANCELÁŘ
F O R T U N A
M A X I  T I P

0 % manipulačního
poplatku
v trafice

na horní straně
náměstí

NOVĚ NOVĚ
Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 

R O Z K V E T L É  M Ě S T O
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.

O tomto
víkendu

je
v našem 

městě pouť

Úpravna vody Mostiště prošla celkovou rekon-
strukcí a běží ve zkušebním provozu. Ten začal 
od 1. května 2014 a potrvá do 30. dubna 2015.

Rekonstrukce úpravny vody Mostiště, která funguje 
již padesát let, trvala dva roky. „Byla náročná, neboť 
probíhala za  plného provozu. Úpravna je totiž pro 
zdejší region nezastupitelná – pitnou vodou zásobuje 
asi osmdesát tisíc obyvatel Žďárska i Třebíčska,“ uved-
la zástupkyně investora akce – předsedkyně Svazu vo-
dovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.
Nutnost rekonstruovat a  doplnit technologickou 
linku úpravny vody vyplynula z nevyhovující a zhor-
šující se jakosti surové vody, špatného technického 
stavu úpravny, jisté morální zastaralosti celé tech-
nologické linky a především z problematické jakosti 
vyrobené vody v určitých ukazatelích. Stavební opra-
vou prošly všechny budovy úpravny, technologie pro 
úpravu vody byla zmodernizována a navíc i doplně-
na. Přibylo zařízení pro dávkování ozonu, filtrace 
přes granulované aktivní uhlí a dezinfekce vody UV 
zářením. Zrekonstruován je výtlačný řad z úpravny 
do vodojemu Vídeň včetně něj. Nově je upraven i te-
rén včetně osázení a zatravnění.
„Teď máme v  Mostištích jednu z  nejmodernějších úpraven vody 
v  České republice,“ podotkl ředitel provozovatele – žďárské divize 
VAS – Karel Fuchs. „Zavedli jsme tu opravdu supermoderní tech-

nologii. Jako první v republice jsme ji tu už měli a teď jsme ji ještě 
doplnili,“ dodala D. Zvěřinová, která ocenila výbornou spolupráci 
provozovatele se zhotovitelem. 
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Úpravna vody už běží ve zkušebním provozu

Pod uzavřeným Karlovem bude o příštím víkendu neprůjezdný kruhový 
objezd kvůli pokládce asfaltu
Od příští soboty 14. června 
od páté hodiny ranní do neděle 
15. června do půlnoci nebude 
možné ve Velkém Meziříčí 
projet přes zatím nedokončený 
kruháč u Kauflandu. Důvo-
dem dvoudenního omezení je 
pokládka povrchu právě nového 
kruhového objezdu u budoucí 
obchodní zóny.

„Obyvatele budeme informovat 
i  hlášením místního rozhlasu 
tak, aby svá auta, pokud je budou 
o  víkendu potřebovat, zaparko-
vali jinde,“ říká starosta Rado-
van Necid. Příjezd do  ulic Nová, 

Na  Spravedlnosti, K  Buči a  Příč-
ní zůstane zachován směrem 
od  hřbitova. Na  Františkov, tedy 
i  směrem na  Tasov a  zpátky, se 
osobní auta a autobusy dostanou 
po Nábřeží a ulicí U Tržiště. Uza-
vřený kruhový objezd bude ozna-
čený orientačními tabulemi s daty 
zahájení a ukončení uzavírky. 
Jde o  dvoudenní úplné uzavření 
Karlova i pro auta místních. Kar-
lov je jinak uzavřený už více než 
dva týdny, protože zde probíhá 
kompletní rekonstrukce celé uli-
ce, včetně chodníků, přechodů, 
zálivů a veřejného osvětlení. Tato 
uzavírka je jednou z  největších 

dopravních komplikací ve  městě 
v  jeho novodobé historii. Karlov, 
tedy i město Velké Meziříčí, je ne-
průjezdné pro tranzitní dopravu 
a  objíždí se bezplatně po  dálnici 
D1. Obyvatelé Karlova mohou 
do  stavby vjet, radnice ale stále 
apeluje na jejich opatrnost a vzá-
jemnou ohleduplnost. 
„Dva dny jsem na  stavbě strávil 
pár hodin, abych viděl, jak práce 
postupují. Firma pracuje na  sil-
nici, mají už hotovou první část 
první etapy takzvané recyklace 
za studena a celý povrch teď bude 
asi týden tvrdnout. Informovali 
mne, že pak udělají spodní as-

faltovou vrstvu. Zároveň nyní 
pracovníci instalují nové veřej-
né osvětlení a  až budou sloupy 
na místě, začnou dělat chodníky,“ 
popsal probíhající činnost na Kar-
lově starosta Necid s  tím, že pro 
tamní obyvatele je to velmi nároč-
né. Pěší musí chodit mezi stavební 
technikou, a  to vyžaduje velkou 
opatrnost a trpělivost, zvlášť, když 
chodníky teď v podstatě neexistu-
jí. Na cestě kolem hřbitova, kudy 
se dá Karlov objet, technické služ-
by tento týden opět provizorně 
zpevnily povrch a  zasypaly díry. 
„Je to úzká cesta, která nebyla ni-
kdy zamýšlená pro velký provoz. 

Proto i  zde apeluji na maximální 
opatrnost. Naše technické služby 
se budou snažit ji průběžně udr-
žovat ve sjízdném stavu, ale je tře-
ba dbát na to, abychom si vzájem-
né dali přednost a pomohli. Přeci 
jen se zde dvě auta vyhýbají jen 
s obtížemi,“ řekl starosta. 
Ten se prý také setkal se stíž-
nostmi na  policii, která za  vjezd 
do  uzavírky pokutuje i  místní 
obyvatele. „Ano, vyskytly se i  ta-
kové případy, ale jsou často opráv-
něné a  nesouvisí s  uzavírkou. Je 
jasné, že policie i  naši strážníci 
uzavírku kontrolují, ale proto, aby 
do  ní nevjížděli ti, co na  Karlo-

vě nebydlí a nemají na  stavbě co 
dělat - hlavně řidiči, kteří městem 
jen projíždějí. S  častější přítom-
ností policie je tedy nutné počítat, 
zvlášť pokud se najde odvážlivec, 
který při tomto vědomí tam jede 
s telefonem u ucha, porušuje další 
předpisy, nemá technickou a  vů-
bec na Karlově nebydlí. Pak si stě-
žovat, je nehoráznost,“ řekl staros-
ta Necid. Policie skutečně drtivou 
případů řeší domluvou.
Všechny aktuální informace 
k uzavírce Karlova najdou obyva-
telé Velkého Meziříčí na speciální 
záložce městských webových strá-
nek www.mestovm.cz.

Snímek zachycuje novou čerpací stanici úpravny vody. Více foto na 
webu. Foto: Martina Strnadová

-ran-

 Pokračování na straně 4

Muzeum otevřelo v Praze 
výstavu o sarajevském atentátu
Velkomeziříčské muzeum 
připravilo ve spolupráci se 
španělským Institutem Cer-
vantes výstavu připomínající 
sté výročí od vypuknutí první 
světové války. Výstava „Kap-
ka, která převrhla pohár“ je 
přístupná až do konce června 
v pražském sídle Institutu 
Cervantes.

Byla slavnostně otevřena v pon-
dělí 2. června za  přítomnosti 
pravnuka Františka Ferdinan-
da Nikolause Hohenberga, 
vnuka hraběte Harracha Jana 
Podstatzkého-Lichtensteina či 
španělského velvyslance Pascu-
ala Ignácia Navarro Ríose. Před 
otevřením výstavy se uskuteč-
nila beseda moderovaná publi-
cistou Jiřím Peňásem. Během ní 
mohli návštěvníci vyslechnout 
osobní vzpomínky a  postře-
hy obou přítomných potomků 
účastníků atentátu. Širší kon-

text, dobové souvislosti a  teh-
dejší politickou situaci přiblížili 
historik Jaroslav Šebek a odbor-
ník na střední Evropu a Balkán 
Ricardo Estarriol.
Samotnou výstavu pak hostům 
přestavila a okomentovala ředi-
telka velkomeziříčského muzea 
Irena Tronečková, která je au-
torkou scénáře.
Výstava má za cíl přiblížit ve-
řejnosti události, které před-
cházely sarajevskému atentátu. 
Mapuje období od roku 1909, 
kdy se u Velkého Meziříčí ko-
naly císařské manévry, až do 
vypuknutí první světové války 
o pět let později. „Pokouší se 
nastínit, za jakých okolností se 
hlavní aktéři, následník trůnu 
František Ferdinand d´Este, 
hrabě František Harrach a řidič 
Leopold Lojka, setkali, předsta-
ví jejich osobnosti,“ sdělila ře-
ditelka zdejšního muzea.

 Pokračování na straně 3

V těchto dnech byla dokončena digitalizace kina v Jupiter clubu
V  čem spočívá přechod změny 
z klasického promítání na digitál-
ní?
Kinosál JUPITER, představoval 
klasický kinosál s  35mm projekcí 
s  kapacitou 280 osob. V  sále byly 
doposud využívány pro klasické 
projekce filmů dvě 35mm promí-
tačky  MEO5XB. Stávající ozvučení 
sálu bylo v provedení  MONO. Pro 
zesílení zvuku byla použita zesi-
lovací souprava TESLA AKT216. 
35mm promítačky MEO5XB měly 
pouze monofonní zvuk. Reprosou-
stavy za plátnem v počtu dvou kusů 
byly z produkce TESLA konkrétně 
AKR153. 
Aby kino splňovalo DCI specifi-
kaci, bylo třeba provést následné 

úpravy. K  digitálnímu promítání 
byl nainstalován projekční systém, 
který se skládá z  DCI projektoru 
včetně napájení, lampy a  objekti-
vu.  Projekční systém byl doplněn 
zvukovým řetězcem, který je tvo-
řen digitálním kinoprocesorem se 
zvukovým výstupem 7.1. Kom-
pletně byly vyměněny všechny re-
prosoustavy za  plátnem (L, C, R, 
Sub) i reprosoustavy okolí. Všech-
ny reprosoustavy jsou napájeny 
z  nových výkonových zesilovačů 
umístěných v technologickém sto-
janu v  kabině. S  výměnou repro-
soustav se váže taktéž použití nové 
kabeláže k  reprosestavám. Tyto 
dvě základní složky jsou doplněny 
dalšími pomocnými systémy, na-

příklad zařízením pro vzdálenou 
správu a příjem klíčů KDM (nutné 
k otevření digitálních filmů), nebo 
BluRay přehrávačem s  možností 
přehrávání DVD / BR medií. Pro 
potřeby konferencí, festivalů, kde 
je vyžadováno ovládání prezentace 
z  prostoru u  plátna připravujeme 
instalaci převodníku pro HDMI 
po UTP kabelu od plátna do pro-
mítací kabiny. Toto zařízení umí 
převádět až Full HD obraz (1080p) 
včetně případného vícekanálového 
zvuku a  je HDCP kompatibilní, 
tedy lze promítat i z BR nebo DVD 
přehrávače. 
Vlastní práce na digitalizaci za-
hájila firma D-cinema, s. r. o., 14. 
května a celý proces byl dokončen 

28. května. Ve středu 3. června pro-
běhlo zaškolení promítačů a  bylo 
dokončeno vyladění a  nastavení 
celého systému.
Po  ukončení vlastní digitalizace 
byly zahájeny práce, které by měly 
přispět k lepšímu kulturnímu pro-
středí kina; oprava pánských WC 
a výměna koberce v kinosále. Tím 
však celý proces digitalizace nekon-
čí. Připravujeme instalaci rezervač-
ního systému, který návštěvníci na-
leznou na webovém portálu Jupiter 
clubu. Nabídne možnost rezervace 
vstupenek z domova, nákup vstu-
penky prostřednictvím bankovní 
karty, případně tzv. chytrého tele-
fonu. Více na webových stránkách 
kina.  Pokračování na straně 2

Foto: Martina Strnadová
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Červnové setkání starosty Radovana Necida 
s občany proběhlo tentokrát přímo ve Velkém 
Meziříčí. Do diskuze s ním se zapojili tři lidé. 
Týkala se například partnerských měst, okružní kři-
žovatky, starého hřbitova, katovny, archeologického 

výzkumu, malého obchvatu, kašny, údržby cesty 
na hřbitov i Desatera problémů města.
Zásadní část diskuze probíhala mezi starostou a An-
tonínem Dvořákem. Ten přišel s  řadou kritických 
připomínek, například k  právě budované okružní 
křižovatce, kterou považuje za nebezpečnou. Dota-
zoval se také na návštěvy Velkomeziříčských v bu-
doucích partnerských městech – Valašském a Čes-
kém Meziříčí –, o  nichž již přinesl informace náš 
týdeník v  předchozích vydáních. Poukázal na  ne-
činnost města v nápravě stavu hřbitova na Moráni. 
„V jiných městech mají člověka, který stav pomníků 
sleduje. Je to důležité i  z hlediska bezpečnosti, aby 
uvolněný pomník na  někoho nespadl. V  případě, 
že se k tomu nepřihlásí majitel, pak za to zodpovídá 
město,“ uvedl mimo jiné A. Dvořák. Necid vysvět-
lil, že v první fázi město hodlá odvézt zcela zničené 
prvky, opravit obrubníky, zachovalé svalené pomní-
ky postavit. Další kroky přijdou na řadu později, a to 
i z finančních důvodů.
Dle A. Dvořáka nedostatečný archeologický prů-
zkum v lokalitě u řeky Balinky za domy na náměstí 

byl další vznesenou připomínkou. „Nešlo se při něm 
do hloubky, do spodních vrstev z nejstaršího období. 
Je to chyba, neboť už to nejde opakovat,“ namítl. Sta-
rosta opáčil, že smluvený termín průzkumu v mís-
tě sálu Jupiter clubu zkrácen nebyl a  archeologové 
šli třemi sondami do hloubky 2,5 metru. „Za jeden 
měsíc nás to stálo 400 tisíc korun. Kdybyste chtěl 
odkrýt celou plochu, trvalo by to tak rok a kolik by 
to stálo?“ dodal. Kritizovaný malý obchvat města, 
s nímž mnozí nesouhlasí, se stal dalším bodem de-
baty. A. Dvořák na toto téma napsal i článek do tý-
deníku Velkomeziříčsko. Starosta znovu připomněl, 
že jde o rozhodnutí, které učinili zastupitelé již v de-
vadesátých letech a od té doby s obchvatem počítá 
územní plán města. „Já sám jsem otevřel novou dis-
kuzi o možné změně Bílou knihou dopravy, ke které 
měl každý možnost se vyjádřit,“ připomněl starosta.
„Město si neváží ani katovny, hodlá zničit poslední 
barokní budovu ve Velkém Meziříčí. Přitom katov-
na, později rasovna, nemá jinde v ČR obdoby,“ po-
kračoval dále Dvořák, který se snaží objekt přihlásit 
na ministerstvu kultury jako kulturní památku, aby 

zůstal zachován. Starosta podotkl, že bourání této 
budovy, která je již v majetku města, zatím nehrozí. 
Připomněl však, že podle památkářů nejde o barok-
ní stavbu.
Dvěma dotazy či náměty k řešení se dostalo i na zbý-
vající účastníky setkání. Jeden z nich se zajímal o vý-
sledek ankety vzešlé z Desatera problémů města. Její 
vyhodnocení připadá na následující veřejné fórum, 
které proběhlo teď, v pondělí 9. června, v Jupiter clu-
bu. O výsledcích ankety a nových problémech bude-
me informovat.
Druhá otázka pak směřovala na  technické služby. 
Tazatelka požadovala, aby upravily pěšinu ze sídliště 
nad gymnáziem na  hřbitov na  Karlově, která vede 
těsně pod železniční tratí a  je nyní zcela zarostlá, 
místy lemovaná nepořádkem, a přitom je lidmi hoj-
ně využívaná.
Příští setkání starosty s  občany bude v  srpnu – 
v místní části Olší nad Oslavou. Na Velké Meziříčí se 
do konce volebního období dostane ještě v říjnu, a to 
po zářijové diskuzi v Hrbově, Svařenově.

Martina Strnadová

Diskuze se starostou: málo lidí, hodně kritiky

Ještě jedno setkání bude ve Velkém 
Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Kriminalita a nehodovost

Vlak srazil v kolejišti muže
Dne 5. 6. v půl desáté dopoledne přijali poli-
cisté na tísňové lince 158 oznámení o nehodě 
na železniční trati Velké Meziříčí – Křižanov. 
Vlak v tunelu pod dálnicí D1 srazil muže po-
hybujícího se v  kolejišti. Třiatřicetiletý muž 
z Jihlavska utrpěným zraněním na místě pod-
lehl. 
Provoz na trati byl po tragické události zasta-
ven, opět obnoven byl ve  12 hodin. Policisté 
přesné příčiny a okolnosti události prověřují, 
podle dosavadních šetření šlo ale s  největší 
pravděpodobností o sebevraždu.

Muž neplatí alimenty 
na syna
Policisté z  Velkého Meziříčí prověřují případ 
zanedbání povinné výživy. Dvaačtyřicetiletý 
muž z  Velkomeziříčska neplatí od  listopadu 
roku 2012 do současné doby soudem stanove-
né výživné na svého syna. Částka, kterou nyní 
dluží, je už bezmála 27 tisíc korun. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro po-
dezření z  přečinu zanedbání povinné výživy. 
Muži v  případě prokázání viny hrozí až dva 
roky vězení.

Policisté dopadli sprejera 
z Velké Bíteše
Policisté dopadli mladého muže, který od kon-
ce loňského roku do letošního března pospre-
joval velké množství budov ve  Velké Bíteši. 
Svým jednáním způsobil škodu přes 300 tisíc 
korun. Policisté muže zadrželi v polovině břez-
na krátce po spáchání dalšího činu a stíhají ho 
pro přečin poškození cizí věci. Osmadvaceti-
letý muž z  Velké Bíteše je obviněn z  toho, že 
v době od začátku loňského prosince do začát-
ku měsíce února letošního roku posprejoval 
omítky a vrata různých budov, například byto-
vých domů, garáží, prodejen, ale také budovu 

domu s pečovatelskou službou nebo oplocení 
zimního stadionu. Používal spreje různých ba-
rev a na budovy stříkal různé nápisy. V trestné 
činnosti pak pokračoval v  březnu, konkrétně 
v době od 11. do 14. Tentokrát kromě budov 
soukromých vlastníků posprejoval i  budo-
vu městského úřadu, polikliniky, kulturního 
domu, základních škol, mateřské školy a dal-
ších subjektů. Škoda, kterou muž na  budo-
vách způsobil, byla vyčíslena na  téměř 308 
tisíc korun. Čtrnáctého března ve  večerních 
hodinách ho zadrželi policisté z policejní sta-
nice ve Velké Bíteši poté, co přijali oznámení 
o  muži, který sprejuje na  budovu kulturního 
domu ve  Vlkovské ulici. Hlídka ihned vyjela 
na  místo a  podezřelého muže zadržela. Poli-
cisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření z přečinu poškození cizí věci a veš-
keré okolnosti případu prověřovali. Následně 
kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro 
uvedený přečin. V případě prokázání viny mu 
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.  

Policie objasnila krádež 
motocyklu
Policistům z Velkého Meziříčí se podařilo ob-
jasnit krádež motocyklu ze začátku dubna le-
tošního roku. Tehdy neznámý pachatel v noci 
ze 7. na 8. dubna odcizil malý motocykl znač-
ky JMSTAR Kentoya i s přilbou, který byl za-
parkovaný před rodinným domem v obci Ví-
deň. Majiteli způsobil škodu za  jedenáct tisíc 
korun. Policisté ve  věci zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření z  přečinu krádeže 
a  při následném prověřování se jim podařilo 
dopadnout pachatele. Podezřelými jsou tři 
muži ve  věku 25, 29 a  30 let, kteří motocykl 
odcizili společně. Jeden z  nich ho pak ukryl 
ve své garáži. Policisté u něho motocykl zajis-
tili a vrátili majiteli. Mužům sdělili podezření 
z přečinu krádeže a případ řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. -PČR-

Letošní sportovní hry předškoláků byly zaměřeny na lední hokej

Iva Horká

Po loňských ‚olympijských‘ hrách 
na fotbalovém hřišti připravila 
Mateřská škola (MŠ) Velké Me-
ziříčí sportovní hry na zdejším 
zimním stadionu. 

Loni na  akci spolupracovali fot-
balisté, letos oslovilo vedení MŠ 
Horácký hokejový klub (HHK) 
ve  Velkém Meziříčí. Po  fotbalové 
tematice tedy přišel minulý týden 
ke slovu pro změnu hokej. Na 120 
předškoláčků z  mateřských škol 
ve  městě se mohlo dozvědět více 
o  jednom z  nejpopulárnějších 
sportů u nás, a  sice o  ledním ho-
keji. Ač si vyzkoušeli hru bez ledu, 
i  přesto je to evidentně bavilo. 
Mohli si jak zahrát hokej s míčky, 

tak střílet na brankáře či do malého 
otvoru na dřevěné stěně. Pokud se 
dítě trefilo, sestřelilo zároveň při-
pevněný balíček s  bonbony, které 
pak dostalo za odměnu. U dalších 
disciplín si děti vyzkoušely podlé-
zání malých branek, házení s  mí-
čem či kruhy a  další. Krom toho 
si poslechly hymnu HHK, kterou 
pro klub složili členové skupiny 
Alkehol. Co je ale také mimořádně 
zaujalo, bylo i to, jak a co si na zá-
pas musí obléknout kupříkladu 
brankař. Že toho není málo a že to 
nějakou chvíli trvá, se přesvědčily 
na vlastní oči. Gólmanovi totiž po-
máhal jeden z asistentů a  i přesto 
jim to vzalo dobrých deset minut. 
Po  soutěžení na  pěti stanovištích 

se pak školáčci dočkali kýženého 
vyhlašování a  odměňování. Mezi 
cenami se pochopitelně mimo jiné 
objevila i  stolní hra Lední hokej, 
puky či hokejky. A jako na správ-
ném hokejovém turnaji se na závěr 
rozdávaly i nezbytné medaile. 
„Sportovní disciplíny byly zamě-
řeny na rychlost, vytrvalost a přes-
nost, a byly obohaceny mimo jiné 
i  o  ukázku hokejové přípravky 
HHK. Dopolednem nás provázela 
příjemná pohodová atmosféra, ra-
dost dětí ze sportování a mohutná 
zvuková kulisa ostatních dětí, které 
přišly své starší kamarády povzbu-
dit,“ doplnily učitelky Blanka Kad-
líková a Naďa Krčová. Ty připojily 
také poděkování sponzorům a me-

diálním partnerům (viz strana 8).
Mateřská škola v čele s ředitelkou 
Boženou Suchánkovou zaslouží 
uznání za  organizování podob-
ných akcí, neboť je důležité, aby 
byly děti vedeny ke  sportu již 
od útlého mládí, a je jedno zda bu-
dou hrát fotbal, hokej či házenou. 
A  pokud některého předškoláčka 
hokej zaujal, v  přípravce ho tre-
néři rádi uvítají. Také proto dětem 
HHK rozdával diplomy s pozván-
kou do řad hokejistů. 
Rodiče pak podle slov trenérů ne-
musejí mít obavy z finanční nároč-
nosti výstroje, neboť ta se dá v po-
čátcích pořídit za rozumné peníze 
– zhruba do čtyř tisíc korun. Děti nacvičovaly střelbu do brány pod vedením 

trenérů HHK. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

V těchto dnech byla dokončena 
digitalizace kina v Jupiter clubu

Pokračování ze strany 1
Kdy bude zahájen provoz?
Slavnostní otevření jsme plánovali na 26. červen.  Zahá-
jit jsme chtěli promítáním filmů pro děti, jako odměnu 
za  jejich vysvědčení, a  následně celovečerním filmem 
pro dospělé.
Nad otevřením kina však visí jeden velký otazník
Při závěrečném testování obrazu a zvuku odborným per-
sonálem byl zjištěn jeden zásadní problém v oblasti zvu-
ku. Nově nainstalovaný digitální kinoprocesor se zvuko-
vým výstupem 7.1. má daleko vyšší kvalitu a výkonnost, 
než předchozí ozvučení. Při zesílení v některých obra-
zech způsobuje hladina basů (objevuje se především 

v akčních scénách) rušivý zvuk způsobený rozkmitáním 
umělohmotných mřížek, které jsou součástí podhledů 
po obou stranách sálu a zakrývají potrubí vzduchotech-
niky sálu. Tyto mřížky výrazně narušují kvalitu zvuku.  
A  za  těchto podmínek nelze promítání spustit. Situaci 
jsme ihned po zjištění začali řešit. Ke konzultaci byli po-
voláni vzduchaři, aby posoudili a navrhli řešení, jak tento 
problém odstranit.
Stanovení definitivního termínu znovuotevření kina 
je odvislé od jejich verdiktu a času, který si odstranění 
problému vyžádá. O řešení problému vás budeme infor-
movat.                                                                     Milan Dufek

Vlevo je vidět stará promítačka. Tu nahradila nová, kterou zachycuje fotografie vpravo. 
Kino Jupiter tak přechází z klasického promítání na digitální. 2x foto: Martina Strnadová
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Nový cyklus koncer-
tů pod názvem Tóny 
vévodkyně Eleonory 
odstartoval minulou 
neděli v netínském kos-
tele s předními českými 
umělci Kateřinou Engli-
chovou, Alešem Bártou 
a Vilémem Veverkou. 

Připravila ho Obec Netín, 
František Podstatzký-
-Lichtenstein a  Iva Hor-
ká. Výtěžek z  dobrovol-
ného vstupného, který 
činil 7570 korun, půjde 
na  hudební vzdělávání 
dětí z  Netínského chrá-
mového sboru pod vede-
ním Martiny a Vladimíra 
Sklenářových z  Netína. 
Cyklus navazuje na  pro-
běhnuvše charitativní 
koncerty na  opravu ne-
tínských varhan, které 
se konaly od  roku 2006 
do  loňska — zpočátku 
na  velkomeziříčském 
zámku, poté v  Netíně. 

Nástroj byl zkolaudován 
minulý rok a  slavnostně 
ho do provozu uvedl špič-
kový varhaník Jaroslav 
Tůma o Vánocích.
S  nápadem, pokračovat 
v  koncertech dál, když 
jsou varhany opraveny, 
přišel iniciátor myšlen-
ky celé akce František 
Podstatzký-Lichtenstein. 
„Chtěli jsme, aby dal-
ší koncert měl svůj ná-
zev, a  proto jsme hledali 
pojítko mezi zámkem 
a  Netínem. To jsme našli 
díky pověsti, jež se váže 
k předkům F. Podstatzké-
ho,“ přiblížila vznik názvu 
Iva Horká, také moderá-
torka koncertu. 
Vévodkyně Marie Eleono-
ra zdědila panství a zámek 
po  svém otci, vévodovi 
Leopoldu Holštýnském. 
Zemřela v  roce 1760 při 
pádu ze svého koně, jím 
doslova usmýkána. Je 
pochována v  netínském 

kostele, obuta do  zlatých 
střevíčků, a  v  dochované 
pověsti je bílou paní vel-
komeziříčského zámku. 
Vypráví se, že se v  noci 
zvedá deska jejího hrobu, 
ona vychází ve svých stře-
víčcích ven a jako stín se 

nese od Netína k Velkému 
Meziříčí. Ze zámku se dívá 
na  město a  za  úsvitu se 
vrací zpět do Netína. 
Hvězdné trio poslucha-
čům nabídlo skvosty 
klasické hudby od  Debu-
ssyho, přes Vivaldiho až 

po Bacha. Harfa se střídala 
s  hobojem či varhanami 
anebo v kombinaci ně-
kterého z nich. Na konci 
v písni Ave Maria zazněly 
všechny tři nástroje po-
spolu. Skvostný a působi-
vý závěr.

Kateřina Englichová odstartovala nový cyklus koncertů Tóny vévodkyně Eleonory

Hvězdné trio v netínském kostele. Zleva A. Bárta, 
V. Veverka a K. Englichová. Foto: Iva Horká

Zámecký smrk je 
napaden škůdcem. 
Čeká ho skácení

Vzrostlý smrk pichlavý, který stojí před branami velkomeziříčského 
zámku, začal nápadně usychat. Podle odborníků je napaden škůdcem. 
Vzhledem k rozsahu poškození ho budou muset jeho majitelé skácet. 
Povolení by mělo být vydáno tento týden. 

„Jde o  jedince s odhadovaným věkem kolem šedesáti let.  Část stromu, 
zhruba jedna třetina, uschla vlivem hniloby  boční větve. Smrk je  viditelně 
oslaben emisemi, což se projevilo prosycháním větví  ve zbytku koruny,  
a druhotně napaden škůdci kmene a větví jehličnatých stromů, lýkožrouty 
aj.,“ sdělil za rodinu Podstatzkých ing. Karel Jahoda, „existuje i podezření 
na možné napadení houbovou chorobou napadající smrky (gemmamyces) 
a z tohoto důvodu majitelé uvažují větve a kůru obsahující škůdce zlikvido-
vat spálením, aby se předešlo napadení okolních zdravých stromů.“
Strom bude pokácen z toho důvodu, aby se předešlo nebezpečí pádu větví  
nebo celého kmene na procházející návštěvníky. „V případě tohoto zámec-
kého smrku není zanedbatelné ani estetické hledisko, tj. celkový pohled 
na vstupní věž zámku,“ dodal Karel Jahoda.
Smrk pichlavý, který pochází původně z jihozápadu Severní Ameriky, je je-
den z nejoblíbenějších zahradních smrků, s nímž se u nás setkáváme skoro 
všude, a to jak v parcích, tak i malých zahrádkách. Hlavně odrůdy se sivým 
nebo modrosivým jehličím jsou dekorativní, většinou ovšem v mladém 
věku, tj. do 20 až 30 let. Roste poměrně dobře i ve znečištěném ovzdu-
ší velkých měst, kde jiné jehličnany trpí. Díky svému pomalému růstu se 
hodí i do malých zahrádek. Pro svoji barvu bývá často nesprávně nazýván 
smrkem stříbrným.

Harfistka Kateřina Englichová s kolegy svojí hrou oslnila 
netínské posluchače. Více fotek na našem webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Výstavu hostům představila ředitelka muzea Irena 
Tronečková. Zahájení se zúčastnil i ředitel Institutu 
Cervantes Ramiro Villapadierna (druhý zprava).

Připravují staveniště pro 
rozhlednu

Muzeum otevřelo v Praze...

Část výstavy je pak věnována přímo velkomeziříčským manévrům, pro-
tože právě tady se společný příběh zmíněných osob začal odvíjet. Nechybí 
samozřejmě ani popis událostí, které se před sto lety v Sarajevu udály. Vše 
je pak doplněno zhruba padesáti fotografiemi.
Vystaveny jsou i  trojrozměrné předměty. Největším exponátem je barokní 
postel španělského rodu hrabat z Ugarte, v níž přespal při velkomeziříč-
ských manévrech císař Vilém II.                      -muz-, foto: archiv Muzea VM

Nejde o stavbu rozhledny, ale o přípravu staveniště 
demontáží anténního sloupu radioamatérů 
a odstranění původní budovy vleku. Text a foto: -pz-

Pokračování ze strany 1

Kraj Vysočina včera zveřejnil 
výsledky soutěže Skutek roku 
2013. Už popáté v historii 
Kraje Vysočina byly vyzdvi-
ženy aktivity těch, kteří pro 
občany udělali něco mimo-
řádného nad rámec svých 
povinností. 

Vedení kraje vyjádřilo potě-
šení, že stále existuje řada lidí 
v  našem regionu, kteří pomá-
hají se zvýšením kvality živo-
ta jeho obyvatel a  poděkovalo 
za  jejich obrovský osobní pří-
nos pro rozvoj regionu, jejich 

stálou invenci a  elán. V  kate-
gorii fyzických osob byl v  so-
ciálně zdravotní oblasti oceněn 
také Jiří Charvát z Vídně u Vel-
kého Meziříčí za  vedení klubu 
handicapovaných sportovců 
HSCVM. 
Slavnostní předání cen se ode-
hrálo v reprezentačních prosto-
rách zámku v  Telči za  přítom-
nosti hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka a dalších hos-
tů.
V některém z příštích čísel 
hodláme Jiřího Charváta před-
stavit.

Jiří Charvát byl oceněn 
v soutěži Skutek roku

Iva Horká

Hasiči již začínají cvičit 
na Bejkovci
Velkomeziříčští dobrovolní 
hasiči už mohou využívat své 
nové cvičiště na Bejkovci. Od 
příštího roku se tam budou 
konat i hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů 
(SDH) Velké Meziříčí budu-
je nové cvičiště na Bejkovci. 
První etapa akce, tedy terénní 
práce i stavba zpevněné plochy, 
jsou hotovy. „Terénní práce 
byly poměrně náročné z důvo-
du velkého převýšení více než 
šest metrů. Také tam bylo mok-
ro, takže bylo nutno odvodnit 
plochu, zajistit svah,“ vyjme-
noval starosta SDH Miroslav 
Jágrik. Následovala výstavba 
parkoviště a zatravnění cvičiš-
tě. Tato část akce byla nejdražší 

a vyšla na 1,2 milionu korun. 
Sbor dobrovolných hasičů dal 
na cvičiště ze svého rozpočtu 
částku 310.000 Kč, do čehož je 
zahrnuta i travní sekačka. Měs-
to přispělo 330 tisíci korunami. 
Hasičům se podařilo získat ješ-
tě dotaci z ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ve 
výši 550.000 Kč. 
Cvičiště čeká ještě přivedení 
elektrické energie a vody. „Ale 
už máme kde cvičit. Myslím 
si, že to bude vyhovovat jak 
dětem, tak dospělým,“ dodal 
Jágrik. 
Hasiči plánují i druhou etapu 
akce, v níž hodlají postavit bu-
dovu na uskladnění nářadí, se 
sociálním zázemím. 

Martina Strnadová

Muž nenastoupil do 
výkonu trestu
Velkomeziříčští policisté pro-
věřují případ čtyřiadvacetile-
tého muže, který nenastoupil 
do výkonu trestu odnětí 
svobody.

Muž byl na základě pravomoc-
ného rozsudku okresního sou-
du odsouzen k  trestu odnětí 
svobody a  v  březnu letošního 

roku byl vyzván k  jeho oka-
mžitému nastoupení. Přestože 
si výzvu převzal, do  současné 
doby trest nenastoupil. 
Policisté nyní případ prověřují 
pro podezření z přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, za který muži hrozí 
další dva roky vězení.

-PČR-

Iva Horká

Smrk usychá, jeho záchrana již podle odborníků není 
možná. Foto: Iva Horká
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Sluníčko a Smajlíci na koncertě v Jupiter clubu. 
Děti zazpívaly nejen italské šlágry

Pokračování ze strany 1

POZVÁNKA na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí
Jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční v úterý 17. června 2014 v 15 hodin v kon-
certním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Nabídka bezúplat. převodu pozemků v majetku ČR /ÚZSVM/ na ul. Třebíčská – parc. č. 5783/54 a 5783/56
4. Žádost o směnu pozemku města parc. č. 2906/47 o výměře 26 m² za část o stejné výměře z pozemku 
parc. č. 2906/1, ulice Družstevní, obec a k. ú. VM
5. Návrh na směnu pozemků a odkoupení částí některých z nich v Čech. sadech, obec a k. ú. VM
6. Směna části pozemku parc. č. 1874/17, ulice Na Spravedlnosti, obec a k. ú. VM, za část pozemku města 
parc. č. 1877/2, ulice Na Spravedlnosti, obec a k. ú. VM
7. Žádost o bezúplatný převod kotelny na parc. č. 258/3 a 258/2 a prodej parc. č. 258/3, za budovou Jupi-
ter clubu, obec a k. ú. VM
8. Žádost o prodej pozemku parc. č. 1050/4 o výměře 774 m² v lokalitě Rakůvky, obec a k. ú. VM
9. Žádost o prodej pozemků parc. č. 3800/82 a 3700/13, v Hliništích, obec a k. ú. VM
10. Žádost o prodej části o výměře cca 130 m² z pozem. parc. č. 5801/1, ulice U Starého nádraží, k. ú. VM
11. Žádost o prodej části o výměře cca 100 m² z pozemku parc. č. 2776/3, ulice Gen. Jaroše, k. ú. VM
12. Žádost o prodej části o výměře asi 250 m² z parc. č. 863/5 a asi 50 m² z parc. č. 888/4 v k. ú. Mostiště
13. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2870/119 na ul. Bezručova, obec a k. ú. VM
14. Žádost o prodej pozemku parc č. 5999/198 o výměře 9 m² na ul. Emilie Zachardové, obec a k. ú. VM
15. Žádost o prodej části o výměře 9 m² z pozemku parc. č. 6000/1, obec a k. ú. VM – Čechovy sady
16. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5138/2 – asi 40 m² a parc. č. 4807/5 – asi 20 m², lokalita Fajtův 
kopec, obec a k. ú. VM
17. Žádost o prodej části o výměře 136 m² z pozemku parc. č. 18/3 a části o výměře 36 m² z pozemku parc. 
č. 887/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
18. Žádost o prodej stavebního pozemku – část z pozemků parc. č. 1541 a parc. č. 1804/1 /dle GP nová 
parc. č. 1541/2 o výměře 897 m², k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí
19. Žádost o prodej pozemku parc. č. 214/8 o výměře 62 m² a 214/21 o výměře 80 m² k. ú. Lhotky u VM
20. Žádost o prodej části o výměře cca 750 m² z pozemku parc. č. 2884/1 v k. ú. VM
21. Žádost o prodej části o výměře cca 100 m² z pozemku parc. č. 2879/1, ulice Nad Plovárnou, obec a k. 
ú. VM – Kvasničkovi
22. Žádost o prodej části o vým. cca 100 m² z poz. parc. č. 2879/1, ul. Nad Plovárnou, obec a k. ú. VM – Valentová
23. Žádost o prodej části o výměře cca 100 m² z poz. parc. č. 2863/4, ulice Nad Tratí, k. ú. VM – Smejkal
24. Žádost o prodej části o výměře cca 150 m² z poz. parc. č. 2863/4, ulice Nad Tratí, obec a k. ú. VM – Přibylová
25. Žádost o prodej části o vým. cca 160 m² z poz. parc. č. 2863/4, ulice Nad Tratí, obec a k. ú. VM – Pažourkovi
26. Žádost o prodej části o vým. cca 100 m² z poz. parc. č. 2868/1, ulice Nad Tratí, obec a k. ú. VM – Sekničkovi
27. Žádost o prodej části o vým. cca 150 m² z poz. parc. č. 2868/1, ulice Nad Tratí, obec a k. ú. VM – Rojková
28. Žádost o prodej části o vým. cca 150 m² z pozemku parc. č. 2868/1, Nad Tratí, obec a k. ú. VM – Zacha

29. Žádost o prodej pozemku parc. č. 750/1 o výměře 452 m² v k. ú. VM
30. Žádost o prodej části o výměře cca 1000 m² z pozemku parc. č. 3838/1 v k. ú. VM
31. Žádost o prodej části o výměře cca 570 m² z pozemku parc. č. 3599/1, ulice Zahradní, obec a k. ú. VM
32. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2013
33. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2013
34. Zhodnocení volných finančních prostředků města
35. Změna spolupodílu města na obnově kulturní památky – obnova fasády domu č. p. 77 Náměstí
36. Jupiter club – změna účelu použití dotace na digitalizaci kina
37. Dům zdraví s. r. o. – žádost o dotaci na výtah pro pacienty
38. Rozpočtové opatření – příspěvek na výtah ordinace MUDr. Sedmidubské
39. Rozpočtové opatření – dotace pro SDH Mostiště na tábor
40. Rozpočtové opatření – dar pro Hanu Pařízkovou
41. Rozpočtové opatření – dotace na knihu o Zdeňce Vorlové
42. Rozpočtové opatření – dotace pro Ing. I. Horkou na vydání knihy Týdeník Velkomeziříčsko - 95 let
43. Rozpočtové opatření – dotace pro o. s. Slepíši na projekt „Sociální automobil“
44. Rozpočtové opatření – dotace FC Velké Meziříčí na regeneraci fotbalového hřiště
45. Rozpoč. opatření – úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na platy pro Sociální služby VM
46. Rozpočtové opatření – příspěvek na provoz ZUŠ
47. Rozpočtové opatření – opravy komunikací
48. Rozpočtové opatření – příspěvky SVK Žďársko na projekty
49. Rozpočtové opatření – víceúčelové hřiště Oslavická
50. Rozpočtové opatření – rozdělení 1. splátky daru firmy Energoklastr školám
51. Rozpočtové opatření – rozdělení 2. splátky daru firmy Energoklastr školám
52. Rozpočtové opatření – daňové přiznání právnických osob 2013 za město
53. Rozpočtové opatření – nová komunikace v Mostištích
54. Rozpočtové opatření – dotace pro Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
55. Rozpočtové opatření – dotace pro Portimo, o. p. s. na sociální službu Raná péče
56. Návrh dodatku č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí
57. Grantový systém města Velké Meziříčí
58. Výzva č. 22 – Integrovaného operačního programu (IOP), Konsolidace IT a nové služby TC obcí
59. „Velké Meziříčí – Rozšíření MKDS a jeho modernizace“ – program prevence krimi. MV ČR na r. 2014
60. Zastupování města Velké Meziříčí ve společnosti SATT, a. s.
61. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební období 2014–2018
62. Schválení dohody o spolupr. a partnerství /Valašské Meziříčí, České Meziříčí/ a dohod Vansbro a Tisno
63. Volba přísedící pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou na volební období 2014–2018
64. Podnět občanů (petice) – parkoviště Čechovy sady, Velké Meziříčí
65. Interpelace, diskuze
66. Závěr                                                                                  Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Úpravna vody už běží ve zkušebním provozu
„Měli jsme štěstí, že výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma, 
která je zkušená a  hlavně stabilní. Projekt tedy neohrozil žádný 
krach,“ připomněla Zvěřinová.
Prvními oficiálními hosty úpravny po spuštění jejího zkušebního 
provozu byla skupina senátorů a členů stálé komise Senátu pro roz-
voj venkova. Ti si minulý týden prohlédli její rekonstrukci za zhru-
ba půl miliardy korun s účastí dotace z evropských fondů dosahující 
bezmála 90 % celkových nákladů. Rekonstrukce úpravny vody byla 
realizována coby projekt Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské 
soustavě jihozápadní Moravy region Žďársko. Zahájen byl v březnu 
2012 a spočíval především v doplnění technologie a rekonstrukci 
úpravny vody, dále v  dílčí rekonstrukci vodovodního přivaděče 
z úpravny v Mostištích až na čerpací stanici Ovčírna. Zhotovitelem 
je společnost SMP CZ Praha, podzhotovitelem technologie pak 
společnost Arko Technology Brno. Finanční náklady jsou 435 mili-
onů korun bez daně, což pro investora – Svaz vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko – představuje vůbec největší vodohospodářskou stavbu 
posledních let. Jeho cílem bylo zajistit kvalitu vyrobené pitné vody 
v průběhu celého roku ve vazbě na měnící se kvalitu surové vody 
v  údolní nádrži Mostiště cestou doplnění odpovídajících prvků 
a dezinfekce vody. Provozovatelem úpravny je Vodárenská akciová 
společnost, žďárská divize. Martina Strnadová

Vstup do nově opravené úpravny vody. Více foto 
na našem webu. Foto: Martina Strnadová

Dne 3. června se konal tradiční jarní koncert pěveckých 
sborů Sluníčko a Smajlíci a také výchovné koncerty pro 
základní  a mateřské školy. První část vystoupení vypl-
nily písničky, které se děti ve sboru učí spíše pro radost. 
Velmi často byly doplněné hrou na tělo a různé rytmic-
ké nástroje, děti mohly ukázat, co všechno při zpívání 
zvládnou. Pokusily se také o svůj první trojhlas. Bylo 
vidět, jak se za ta léta zpívání zlepšily, jak umí být bez-
prostřední a zazpívat i náročnější písně a sóla. Druhou 
část tvořily slavné hity 20. století, především pak italské 
šlágry v úpravě skupiny Těžkej Pokondr. Zazněly písně 
jako např. Šopák, Máma má rýmu, Míň vody, víc řepy, 
Zuby, Vana a zvon a další... Závěrečná italská směska 
už jen podpořila báječnou atmosféru, kterou se dětem 
podařilo během koncertu navodit. Letošní jarní koncert 
byl jako vždy zážitkem nejen pro uši, ale také pro oči. 
Děti se oblékly ve stylu různých módních období od 
60. let až po současnost. Byly k vidění opravdu zdařilé 
módní kreace, za což patří velký dík maminkám. Nála-
da byla výborná, bylo vidět, že děti zpívají s radostí a že 
si vystoupení před publikem užívají.

Andrea Svobodová a Olga Ubrová, 
foto: archiv Sluníček a Smajlíků

Sbory ZUŠ Velké Meziříčí 
slaví úspěchy
V  Základ-
ní umě-
lecké škole 
ve  Velkém 
Meziříčí 
vznikly 
v  loň-
ském roce 
po  delší 
odmlce 
dva nové 
pěvecké 
sbory (PS) 
– příprav-
ný Andan-
tino pro 
děti od šesti let a druhý pro děti do 20 
let s  názvem Andante. Tato sborová 
tělesa se snaží navázat na tradici pěvec-
kých sborů Včelka a Včelička či mládež-
nického sboru IUVENTUS, které byly 
po mnoho let velmi úspěšnými a ceně-
nými soubory v našem regionu i mimo 
něj.
Za  svou teprve dvouletou existenci PS 
Andante a  Andantino se již podařilo 
těmto sborům dosáhnout nemalých 
úspěchů. Nejenže pravidelně účinku-
jí na  všech akcích ZUŠ a  pořádají také 
samostatné koncerty, ale starší Andan-
tino spoluúčinkuje jako doprovodný 
sbor Velkého orchestru ZUŠ a  některé 
jeho členky se rovněž zúčastnily kon-
certního zájezdu do chorvatského Tisna 
v září 2012. Také organizuje víkendová, 
jednodenní či dvoudenní soustředění. 
Již v  prvním roce svého fungování se 
v dubnu 2013 tento sbor umístil na Kraj-
ské soutěžní přehlídce pěveckých sborů 
na  stříbrné příčce a  letošního 4. dubna 
2014 se mu podařilo tuto soutěž ne-
jen vyhrát a získat zvláštní cenu poroty 
za nejsympatičtější vystoupení, ale také 
postoupit do Celostátního přehlídkové-
ho kola v Uničově. Tam Andante porota 
ocenila zvláštní cenou za  citlivé prove-
dení skladby M. Raichla Ukolébavka. 
V  tomtéž měsíci ještě obhajoval loňský 
bronz z jiné celostátní soutěžní přehlíd-

ky Zahrada písní Praha, kde svoji pozi-
ci posunul o  jednu příčku výše – tedy 
do pásma stříbrného. V prosinci 2013 si 
ho vybral management vánočního turné 
Petra Bendeho jako doprovodný sbor 
a  sólového hosta na  vánoční koncert 
ve Velké Bíteši. 
Také se od loňského školního roku sbor 
účastní vánočních koncertů pro Jupiter 
club, charitativní akce Muzikanti dě-
tem či Velkomeziříčského kulturního 
léta. I letos jej můžete na této akci slyšet 
za  doprovodu Velkého orchestru ZUŠ 
pod vedením ředitele Martina Karáska 
a  také s  Tanečním orchestrem Josefa 
Vaňhary v sobotu 21. 6. 2014 na náměstí 
ve Velkém Meziříčí. 
Oba sbory pracují pod vedením 
Mgr.  Heleny Valové, dlouholeté zkuše-
né sbormistryně dětských i  dospělých 
pěveckých těles, a  klavírní korepetice 
Mgr. Hany Doležalové. 
Zájemci o sborový zpěv se mohou při-
hlásit u Heleny Valové v termínech 11. 
a 16. června 2014 v době od 14 do 17 
hodin v ZUŠ Velké Meziříčí, ulice Poří-
čí, číslo 11 (kousek od velkomeziříčské 
polikliniky) nebo na  telefonním čísle 
606 463 541.
Více informací lze najít na jejich vlast-
ním webu http://www.andante-velke-
mezirici.websnadno.cz/

Text a foto: ZUŠ
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 11. 6. 7.00 mše sv. mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. 
J. B.
Čtvrtek 12. 6. 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 
17.30 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 18.30 mše sv. – o. L. Sz.
Pátek 13. 6. 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Sobota 14. 6. 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 15. 6. 7.30 mše sv. – host, 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. – 
host, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 13. 6. – Dolní Bory 18.15 mše sv. – o. J. B., 15. 6. Horní 
Bory 9.45 – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 14.00 velký úklid kostela před poutí, prosíme 
o  pomoc, 18.00 setkání starších dětí a  mládeže, kteří nemají výuku 
náboženství ve  škole. Čtvrtek 19.00 setkání farníků připravujících 
farní den. Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření a pokání, autobus na Nový Jeruzalém 
pojede v  16.35 z  Vídně, z  VM v  16.40 (bývalý domov pro seniory), 
16.50 z Laviček (rozcestí).
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

EU Pomozte gymnazistům postavit školu v Etiopii
Koncem devadesátých let minu-
lého století jsme po  kněžském 
svěcení chodili na  postgraduál-
ní přednášky. Vždycky jednou 
za  měsíc to byl boj nebo spíše 
bouřlivá diskuze o Evropské unii. 
Jedna profesorka neustále vy-
chvalovala evropské společenství. 
Jeden spolužák kněz vytahoval 
různé argumenty proti. Studium 
skončilo. A v roce 2004 se Polsko 
i další země střední Evropy staly 
členy EU. 
Dnes uplynulo deset let. Nálady 
kolem nás jsou různé. Většinou, 
a  potvrdily to i  minulé volby, 
jsme lhostejní. A  když se vrá-
tím k těm diskuzím, tak pravdu 
neměla ani profesorka, ani náš 
kolega. Krátce můžeme říci, že 
v  něčem je sjednocená Evropa 
dobrá, v  něčem by měla udě-
lat pořádek. Mnoho věcí nám 
vadí a  právem, ale bez mnoha 
věcí bychom už asi neuměli žít. 
O  církvi se říká: Ecclesia sem-
per reformanda, tedy: Církev 
se musí pořád „reformovat“, 
což neznamená, že se má rušit. 

S  EU by to mělo být stejné. Je 
to tak komplikovaný politicko-
-administrativní subjekt, že bez 
neustálé reformy nám hrozí svět 
absurdit – např. kolik je cuk-
ru v  cukru. Když jde o  reformy 
církve, tak velmi často je možné 
slyšet, že se máme vrátit ke koře-
nům, k  začátkům. Samozřejmě, 
že nelze úplně kopírovat život 
první křesťanské obce. Možná 
podobně by to mělo být s EU – 
vrátit se k  myšlenkám a  cílům 
zakladatelů, které pojily stej-
né ideály: mírová, sjednocená 
a  prosperující Evropa. Bez je-
jich energie a motivace bychom 
nežili v  oblasti míru a  stability, 
které považujeme za  samozřej-
most. Vzpomeňme slova Rober-
ta Schumana, který psal: Světový 
mír by nemohl být zachován bez 
tvůrčího úsilí, jež je úměrné ne-
bezpečím, která tento mír ohro-
žují. Přínos, kterým organizova-
ná a  živá Evropa může přispět 
civilizaci, je nezbytný pro udrže-
ní mírových vztahů. 

P. Lukasz Szendzielorz

I my, studenti Gymnázia ve Vel-
kém Meziříčí, jsme postavili 
část školy v Etiopii a chtěli 
bychom znovu. Pomůžete nám?

Milí čtenáři, milí rodiče a  spor-
tovci, 
minulý rok se naše škola Gym-
názium Velké Meziříčí zapojila 
do projektu Běh pro Afriku, kte-
rý organizuje obecně prospěšná 
společnost Člověk v  tísni. I  přes 
nedostatek času na  propagaci 
se nám podařilo „vyběhat“ přes 
20.000 Kč. Sponzory byli nejčas-
těji rodiče studentů a dále některé 
zdejší firmy. Všem dárcům velmi 
děkujeme. 
Vybrané peníze Člověk v  tísni 
použil na  vybudování 15. sbír-
kové školy, která byla otevřena 
na  podzim loňského roku v  eti-
opské Woininatě. Součástí každé 
takovéto školy je i sociální zázemí 
v podobě zdroje pitné vody a su-
chých záchodů. Letos bychom 
rádi přispěli na  výstavbu školy 
v  etiopské vesničce Sorge. I  vy 
můžete společně s námi pomoci!

Běhu se účastní studenti Gym-
názia Velké Meziříčí, kteří si 
však musí najít své sponzory. 
Sponzor studentovi může při-
spět jednorázově, nebo mu 
přislíbí určitou částku za  jedno 
jím uběhnuté kolečko. Jestliže 
se sponzor rozhodne vsadit si 
touto formou „na  svého koně“, 

závod bude ještě zábavnější. Po-
kud se studentovým sponzorem 
stane firma, může po  vyplnění 
formuláře získat daňové zvý-
hodnění.
Letošní běh se uskuteční 25. 6. 
2014 v  areálu Gymnázia Velké 
Meziříčí. Více informací nalez-
nete na  internetových strán-

kách gymnázia www.gvm.cz 
a  na  stránkách Člověka v  tísni 
www.skolavafrice.cz.
Doufáme, že se zapojí co nejví-
ce studentů a podaří se jim najít 
štědré sponzory!

Vendula Holubová a Andrea  
Kašparová, 6. A, GVM, foto: 

archiv školy

Žáci ZŠ Lhotky obsadili 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý list.
Český svaz ochránců přírody zorganizoval v  Chotěboři ve  dnech 
15. a 16. 5. krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, kde šes-
tičlenná družstva žáků ZŠ a  víceletých gymnázií porovnávala své 
vědomosti z živé a neživé přírody. V soutěži žáci prezentují i celo-
roční činnost kolektivu v přírodovědné oblasti nad rámec povin-
né výuky. Umístění družstva našich dětí ze ZŠ Lhotky na 3. místě 
v  krajském kole, hned za  žáky víceletých gymnázií, považujeme 
za velký úspěch.

Žáci ze Lhotek uspěli 
v přírodovědné soutěži

V  poslední době stále slyšíme  
nějaké zprávy o  Švýcarsku. Je to 
v  pořádku a  bylo by jen dobré, 
kdybychom o  této malé alpské 
zemi s  osmi miliony obyvatel, 
včetně více než čtvrtiny cizin-
ců, věděli něco více. Zlobí mě, 
že místo informací o  tom, jaký 
je tam pořádek a  čistota, klade 
se důraz na  kvalitu a  ekologii, 
namísto toho, že se drží slovo 
a úřady jednají korektně a vstříc-
ně, se zdůrazňuje výše příjmu, 
byť jen minimálního. Sdělovací 
prostředky zcela neinformovaně 
(nebo záměrně) závistivě zdů-
razňují návrh posledního hlaso-
vání na minimální mzdu ve výši 
90.000 Kč, to je cca 3.800 Fr mě-
síčně. Sice to neprošlo, ale taková 
mzda není vůbec záviděníhodná. 
Páni redaktoři zapomněli vy-
světlit, že jenom malinká gar-
sonka stojí cca 1.000 Fr, tedy asi 
23.000 Kč, samozřejmě bez elek-
třiny, plynu, vody atd. (o  bytu 
nemluvě). Že si každý musí platit 
nemocenské pojištění asi 300 Fr 
měsíčně (podle toho jak se pojis-

tí) stejně jako starobní pojištění 
sám, bez příspěvku zaměstna-
vatele. Každoročně musí každý 
podávat daňové přiznání a platit 
daň z příjmu, eventuálně z majet-
ku. Platí se také tzv. „Wehrsteuer“, 
tedy daň na obranu.  Platí se cír-
kevní daň a také se tam (na rozdíl 
od nás) platí daň z úroků a divi-
dend. Jízdenka na  tramvaj stojí 
např. v  Curychu 4,50 nebo 7 Fr. 
na  delší trať (125 nebo 261 Kč). 
Rohlík stojí 2 Fr, (46 Kč), vejce 
také 2 Fr. Vidíte, že novináři za-
pomněli počítat. Nedávno jsem 
v  jednom českém časopise čet-
la reportáž o  Curychu. Prý tam 
na  drahou Bahnhofstrasse, mů-
žete jít pouze luxusně oblečení. 
Před několika dny jsem se z Cu-
rychu vrátila. Procházela jsem 
se po  Bahnhofstrasse oblečená 
do kalhot od Vietnamců, v tričku 
za 30 Kč a v bundě staré asi 30 let. 
Na nohou jsem měla bílé tenisky 
a  vůbec jsem si tam mezi ostat-
ními pasanty nepřipadala špat-
ně oblečena. V  obleku vyrazili 
do  ulic k  obědu pouze zaměst-

nanci bank. Švýcaři jsou skrom-
ní (nemluvím o  horních deseti 
tisících, kteří na  rozdíl od  naší 
„honorace“ zbohatli během uply-
nulých sto nebo sto padesáti let)
a  neukazují celebrity v  róbách 
za  miliony. Nenakupují zbyteč-
nosti, ale co koupí, chtějí mít kva-
litní. Maso mají k  obědu tak 2× 
do  týdne. V  sídlištích se na  bal-
konech suší pleny a  děti nemají 
plné pokoje hraček. Škola začíná 
v 7 letech, školka v 6. Jinak stát-
ní jesle a  školky nejsou k  mání. 
Stejně jako družiny a  školní jí-
delny. Proto jsou maminky doma 
a musí dobře hospodařit. Pokud 
byly před narozením dítěte za-
městnány, nemají z  tohoto titu-
lu žádný příjem. Otec dostává 
pouze přídavek na  dítě. Na  dítě 
i  manželku uplatňuje odpočet 
v  daňovém přiznání, které po-
dává každoročně vždy jenom 
manžel, a  to i  kdyby manželka 
pracovala. (Jak by to bylo dobré 
i  u  nás). Nejezdí také na  prázd-
niny masově k  moři, většina si 
to nemůže dovolit. Na  základní 

státní důchod, který je nízký, je 
třeba odpracovat 42 roků. Proto 
byl před léty uvítán tzv. první pi-
líř podobný našemu. 
Je tam také nezaměstnanost, 
a  mnohé obchody, které jsem 
znala před léty, zmizely. Zkra-
chovaly, vykoupily je jiné firmy, 
podobně jak to vidíme i  v  ČR. 
Jak vidíte, nelítají tam peče-
ní holubi do  huby. Při počítání 
a srovnávání jsem došla k  tomu, 
že na  tom nejsou o nic lépe než 
my, až na to, že jsou skromnější, 
šetrnější a  také pořádnější. Mlu-
vím převážně o Curychu, protože 
od kantonu ke kantonu jsou ně-
které věci trochu rozdílné a  také 
kurz je pochopitelně měnný. 
Všem doporučuji, aby se o  Švý-
carsku snažili dovědět co nejvíce. 
Třeba i to, že tam v žádné úřední 
listině není rubrika dotazující se 
na národnost. Myslím, že bychom 
se mohli, a  hlavně naši politici, 
mnohému přiučit, protože malá 
evropská země nám může říci více 
než kolos 50 států, jakým je Ame-
rika.          JUDr. Zdenka Čechová

Dne 30. května 2014 jsme se zúčastnili finále 
soutěže Postav svůj dům 2014 na Střední ško-
le stavební v Třebíči. Konal se již pátý ročník. 
Do samotného finále postoupilo téměř 30 nej-
úspěšnějších absolventů školních kol z celého 
Kraje Vysočina. Také naše škola vyslala svého 
zástupce, a to žáka 8. A Václava Rouse. 
Vašek to neměl v  obrovské konkurenci vůbec 
jednoduché. Jeho hlavním úkolem bylo doma 
sestavit model domu, technické rysy k  objektu 
a  slohovou práci na  téma Jak se bydlí v  tomto 
domě. Přípravou na celou soutěž strávil několik 
měsíců, ale jeho snaha se mu nakonec vyplatila, 
a obsadil skvělé první místo.  Samotný den vel-
kého finále začal dvacetiminutovým testem, kde 
byly otázky ze stavebnictví a příbuzných oborů. 
Poté Vašek převedl svůj model s pomocí studen-
ta tamní školy do počítačového programu a v sa-
motném závěru jej musel před porotou i prezen-
tovat a obhájit smysluplnost navrženého řešení. 
Vaškovi patří obrovská gratulace a dík za po-
ctivě odvedenou práci a za vzornou reprezen-
taci naší školy. 

Mgr. Hana Beranová, garant školního kola 
soutěže, foto: archiv školy

Žák ZŠ Školní zvítězil ve finále soutěže Postav svůj dům

Švýcarsko pro nás může být inspirující

ZŠ Lhotky, foto: archiv školy
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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
Jako každý rok bude festival doplněn i o bohatou programovou 
nabídku. Našim návštěvníkům nabídneme výstavy, hudební vy-
stoupení, divadelní představení, filmová představení atd. 
Bude probíhatv prostorách Jupiter clubu, luteránského gymnázia 
a velkomeziříčského zámku. Stalo se již tradicí, že festival zakončí 
22. června koncert v rámci Mezinárodního hudebního 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?

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 rozumovém uvažo-
vání. Axiomy, na nichž byla založená, se totiž pokládaly za „samozřejmé 
pravdy“. Objev neeuklidovské geometrie v  první polovině devatenác-
tého století tento názor radikálně změnil. Ve dvacátém století se navíc 
ukázalo, že fyzikální prostor, resp. prostoročas, kolem nás lze s výhodou 
popisovat právě pomocí neeuklidovské geometrie a na ní založené obec-
né teorii relativity se dostalo skvělého empirického potvrzení.

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? 

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. 

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. V Citadele odhaluje smysl věcí, světa, života. 
Celé dílo je naléhavou výzvou autora k člověku jako dědici i  spolu-
tvůrci civilizace.

Čtvrtek 19. 6. – VIRTUÁLNÍ REALITA
17.00 kinosál – přednáška ing. Petr Koubský, CSc. – analytik a publi-
cista na volné noze. Vystudoval VŠCHT, pracoval jako programátor, 
byl spoluzakladatelem 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 – kinosál – 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 archi-
tektonického prostoru
Název je odvozen z výroku moderního holandského architekta Alda 
van Eycka („...i když prostor a čas jsou v architektuře velmi důležité, 
místo a okamžik pro ni znamenají mnohem více...“). Ostereotomnost 
v  raně novověké architektuře, uměleckohistorický koncept architek-
tonického prostoru na konci 19. stol., Prostor v současné architektuře

18.00 luteránské gymnázium – přednáška
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., 
téma: Čas a prostor lidského života pohledem 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

KOSMETICKÉ STUDIO NK
Velké Meziříčí Hornoměstská 357 

(podloubí, II. patro), tel.: 777 590 795

Zásada, že není dokonalé krásy bez harmonie ducha 
a těla, že je krásné jen to, co je zdravé, platí dodnes.
Neváhejte a přijďte se nechat hýčkat do nově otevře-
ného Kosmetického studia NK ve Velkém Meziříčí, 
na ul. Hornoměstská 357, (podloubí II. patro)
▶ ▶ Kosmetika pro ženy – Kosmetický salon je vý-
sostným místem krásy, kde se ženy mohou svěřit se 
svými přáními a touhami v oblasti péči o svoji pleť. 
Kosmetička je zde proto, aby je vyslechla a pomoh-
la jejich přání naplnit. Nejdříve zanalyzuji vaši pleť 
a  poté společně vybereme vhodnou péči. To vše 
v atmosféře dokonalé důvěry. Pro každou klientku 
sestavím kosmetický program v závislostech na je-
jich individuálních potřebách a možnostech. Mary 
Cohr salonní péče s esenciálními oleji vás přenese 
do světa krásy s nevídanými výsledky. Jemně vma-
sírované esenciální oleje začnou pleti okamžitě 
předávat své blahodárné účinky. Díky esenciálním 
olejům, začleněným do  gelových textur krémů 
(Essences Vitales), budete krásnější a jejich nádher-
ná vůně osvěží i vaši mysl.

▶ ▶ Kosmetika pro muže 
Přirozeně zdravý a  mla-
distvý vzhled vám dodá 
sebevědomí. Kosmetické 
ošetření není určeno pouze 
ženám. Upravený vzhled je samozřejmě i  vizitkou 
muže. Nechte se hýčkat v rukou odborníka v péči o 
pleť. Zdravě vypadající pleť vám dodá příjemný po-
cit, sebevědomí v kontaktu s kolegy v práci i v sou-
kromém životě. 
V kosmetickém studiu si odpočinete, masáž obličeje, 
krku, dekoltu, vám pomůže zbavit se stresu, vaše pleť 
získá vitalitu a mladistvý vzhled a budete se cítit lépe.
Kosmetické ošetření u  mě ve  studiu je spojením 
profesionální péče o pleť a příjemné relaxace. Velký 
důraz kladu především na  profesionalitu a  kvalitu 
poskytovaných služeb.
Na  kosmetice by si měl klient odpočinout, načer-
pat síly do dalších pracovních dnů, celé kosmetické 
ošetření u mě probíhá formou takového, jak já ří-
kám, miniwellness pobytu. Po celou dobu ošetření 

se věnuji pouze jedné 
klientce/klientovi.
Pracuji s českou bylin-
nou kosmetikou Ryor 
– kosmetika s dotekem 

přírody. Získala mnoho národních i  mezinárod-
ních ocenění, včetně několika prestižních označení 
Czech Made (nejlepší český výrobek). Dále pracuji 
s francouzskou bylinnou kosmetikou Mary Cohr.
První léta nového tisíciletí přejí aromaterapii, znovu 
objevujeme její účinky na pleť i jedinečné vlastnosti 
esenciálních olejů. Tyto látky byly po dlouhou dobu 
neprávem opomíjené, či zcela neznámé, ačkoliv 
lidstvu prospívaly dávno před prvními lékaři a  lé-
kárníky. Stoprocentně přírodní esenciální oleje jsou 
natolik silné, že je možné je používat pouze zředěné. 
Esenciální oleje v hydrogelovém složení nezanechá-
vají pleť lesklou ani mastnou. 
Produkty zn. Ryor a Mary Cohr neobsahují chemické 
látky, jako jsou parabeny a geneticky modifikované or-
ganismy a nejsou testovány na zvířatech.  

V  tomto regionu mám jediný kosmetický salon, 
který s oběma uvedenými kosmetickými značkami 
pracuje v profesionální péči. Výrobky těchto značek 
lze v  kosmetickém salonu i  zakoupit, popř. objed-
nat na ,,míru“.  Pokud jste se rozhodli navštívit mé 
Kosmetické studio NK a probudit svou krásu, pra-
videlně pečovat o svoji pleť, stačí zavolat na tel. č.: 
777 590 795 a domluvit si  kosmetické ošetření. Sna-
žím se vycházet vstříc časovým možnostem klienta.

SUPER AKCE – ZDARMA 19. 6. 2014 – 
DIAGNOSTIKA PLETI pomocí SKENERU kos-
metiky Mary Cohr – Paris. Diagnostika trvá cca 
20–30 minut, získáte recept, jak o svou pleť pečo-
vat + vzorky kosmetiky. Ošetření je časově ome-
zeno, v případě zájmu je nutno se objednat na do-
hodnutý čas. V  tento den lze kosmetiku Mary 
Cohr ve studiu zakoupit s 10 % slevou.  Na setkání 
s vámi se těší Naděžda Kružíková, tel. objednávky: 
777 590 795.
                         -nk- (článek je součástí placené inzerce)

Pozvání do nově otevřeného kosmetického studia NK
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

prodáM – koUpíM – různé

Prodám
■ Křepelčí vajíčka. Tel.: 
606 277 147.
■ Stavební materiál: speciální 
zdící směs pro komíny 021 UNI 
Schiedel 25 kg – 3 ks, spárovací 
hmotu Schiedel FM Rapid 310 ml 
– 5 ks, komínové vložky Schiedel 
(prům. 20 cm) 4 ks, komínovou 
tvárnici 36×67 cm, cihly pále-
né z  bouračky, očištěné, 500 ks. 
Ceny dohodou. Tel.: 739 094 327.
■ VW Transporter, r. v. 2010. 
Cena dohodou. Tel.: 602 418 493.
■ Skútr Yamaha XC 300 Versity, 
r. v. 2004, najeto 25000 km, stří-
brný, velká plexy kola. Cena do-
hodou. Dále prodám klávesy Ya-
maha PSR – 510 v dobrém stavu, 
cena 4.500 Kč, dohoda. Starší ku-
chyňskou rohovou lavici s úlož-
ným prostorem, stůl a židle. Cena 
1.200 Kč, dohoda. Šrotovník 
na obilí bez motoru, kamenný – 
550 Kč. Skútr Yuki 50, r. v. 2004, 
stříbrný, cena 6.000 Kč, dohoda. 
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 plecho-
vých výrobků. Tel.: 776 008 310.
■ Kamna větší na  vytápění díl-
ny 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, 
zahrádka, 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.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  

■ Škodu Fabii Combi, najeto do 
100 tis. km, zachovalou a v dob-
rém stavu. Tel.: 731 281 486.
■ 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  osobním vlastnictví 
ve  Velkém Meziříčí, ulice Kol-
má. Byt se nachází v  cihlovém 
domě. Cena 1.320.000 Kč.Tel.: 
731 828 440.

■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská. Cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Pronájem v  rodinném domě 
pro 1 osobu. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, 
slunný, panelový, 70 m2, částečně 
zařízený. Ulice Poštovní. Po čás-
tečné rekonstrukci. Volný od čer-
vence 2014. Tel.: 775 333 449.
■ Pronajmu dvoupokojo-
vý 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 včet-
ně 2 sklepů, se nachází v  1. po-
schodí, je částečně zařízený, 
vytápění el. přímotopy + krbo-
vá 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.

■  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.

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

na pozice:

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

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

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

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

teCHnik  3d  Měření
požadujeme:

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

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

● znalost anglického nebo německého jazyka výhodou

náplň práce:
● programování 3D měřicího přístroje ● měření na 3D měřicím 

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

nástroJař 
ve  dvoUsMěnnéM  provozU

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

náplň práce:
● opravy a  údržba forem a nástrojů 

● zajištění plynulého toku výroby ● provádění záznamů

seřizovač vstřikovaCíCH lisů 
  v  nepřetrŽitéM  provozU

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

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

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

parametry ● optimalizace výrobního procesu

ŘEZNICTVÍ 
MALEC

Sokolovská 278
přijme 

VYUČENOU 
PRODAVAČKU.

Více info na tel.:
603 866 477.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

Dům zdraví spol. s r. o.,Velké Meziříčí nabízí   
K PRONÁJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ.  

 Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, tel. 566 522 442.

PŘÍPRAVA 
NA OPRAVNOU 

MATURITNÍ ZKOUŠKU 
Z ANGLIČTINY. 

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY 
Zkušenosti a kvalita

Tel.: 731 768 362.
pøijme do pracovního pomìru:

- SŠ nebo VŠ ve strojírenském oboru
- vhodné i pro absolventy
- zodpovìdnost, spolehlivost, samostatnost
- èasová flexibilita

nástup možný ihned
písemné nabídky zasílejte na:

  info@vezeko.cz nebo na adresu:

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziøíèí

- èeský výrobce pøívìsù a 
nákladních automobilù

nástaveb 

VEZEKO s.r.o.

KONSTRUKTÉRA

Požadujeme:

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy
- zamìstnanecké benefity
- odpovídající finanèní ohodnocení

K O N S T R U K T É R A
Požadujeme:
– SŠ nebo VŠ ve strojírenském oboru
– vhodné i pro absolventy
– zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
– časová flexibilita

Nabízíme:
– zázemí stabilní firmy
– zaměstnanecké benefity
– odpovídající finanční ohodnocení

nástup možný ihned
písemné nabídky zasílejte na:

info@vezeko.cz nebo na adresu:
Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí

Zubní 
pohotovost: 

Sobota 14. 6. MUDr. Vladi-
míra Jelínková, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, tel.: 566 533 092. 
Neděle 15. 6. MUDr. Micha-
ela Kaletová, Strážek 80, tel.: 
566 567 332. (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravuso-
vé, Nový Telečkov 30 
(cca 10 km od VM),  
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, 
tel.: 737 585 224. 

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!!!



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 23 | 11. čeRVna 2014 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 23 | 11. čeRVna 2014

Blahopřání Vzpomínka

Vzpomínky

společenská rUbrika

Pozvánka na tradiční 
setkání pracovníků 

pomocných provozů 
Kablo, 13. 6. 2014 

od 14.30 na Tržišti.

Poděkování

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

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

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

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

V sobotu 31. 5. 2014 přivítal starosta města Radovan Necid nově narozené děti z Velkého Meziříčí a míst-
ních částí mezi občany našeho města. Děti dostaly  finanční dar ve výši 1.500 Kč a knížečku s říkadly, ma-
minky kytičku. Vítání občánků zpestřily svým vystoupením děti z MŠ Sokolovská připraveným pásmem 
básniček a písniček. Seznam dětí:
Alexej Bukovský, Nikola Coufalová, Dominik Dufek, Sofie Kamanová, Anežka Komínková, Vladimír 
Mejzlík, Anežka Mejzlíková, Hana Štočková, Ronnie Navrátil, Adéla Vašíčková, Dominik Navrátil, Ondřej 
Bárta, Adam Bártů, Josef Dvořák, Lukáš Vaňhara, Richard Bártík, Jaroslav Činčera, Miroslav Kaman, Ester 
Kotková, Gabriela Koudelová, Jan Prokop, Šimon Rudolf, Martin Voda.               -měú-, foto: Jitka Bradáčová

Vítání občánků ze soboty 31. 5. 2014

❧ Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky. ❧

Dnes, 11. června, uplynulo již 15 
let od úmrtí našeho manžela, ta-
tínka a dědečka, pana 

Josefa Křečka z Měřína.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

❧ Odešel jsi tak náhle,
že jsi nám nemohl 
ani sbohem dát. ❧

Dne 17. června 2014 vzpomene-
me 3. smutného tragického úmr-
tí našeho syna a bratra, pana 

Petra Muchy z Petrávče.

S láskou vzpomínají rodiče 
a sourozenci s rodinami.

❧ Čas plyne, vzpomínka zůstává. ❧

Dne 10. 6. 2014 uplynulo 20 let od úmrtí pana Rudolfa Tesaře 
z Laviček.

S úctou a láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 12. června 2014 uplyne 
9 let od  chvíle, kdy nás opustil 
pan 

František Šoukal
z Oslavice.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka 

a synové s rodinami.

Dne 17. 6. 2014 oslaví naše ma-
minka, babička a prababička, 

paní Marie Solařová 
z Mostišť 80. narozeniny. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, lásky a božího požehnání 
přejí manžel a děti s rodinami.

Ve středu 4. 6. v dopoledních hodinách proběhlo na zimním stadio-
nu sportovní klání dětí, kterým jsme navázali na loňskou úspěšnou 
Olympiádu MŠ Velké Meziříčí na fotbalovém hřišti Tržiště. Ve spo-
lupráci s HHK Velké Meziříčí si předškoláci vyzkoušeli to, co by měl 
každý zvládnout, než se stane opravdovým „velkým hokejistou“. Na 
celé hrací ploše probíhaly sportovní disciplíny (na rychlost, vytrva-
lost, přesnost…), které byly obohaceny o ukázky postupu oblékání 
gólmana a hokejové školy přípravky HHK. Sportovním dopolednem 
nás provázela příjemná pohodová atmosféra, radost zúčastněných ze 
sportování a mohutná zvuková kulisa ostatních dětí, které přišly své 
starší kamarády povzbudit.
Naše poděkování patří zejména zástupcům HHK, sponzorům akce 
Poex Velké Meziříčí, a. s., MusicData a Městu Velké Meziříčí, medi-
álním partnerům týdeníku Velkomeziříčsko a NovinyVM.cz a také 
všem ostatním, kteří se na celé akci podíleli.

Hoši děkujem! Blanka Kadlíková a Naďa Krčová

Sportovní hry předškoláků

Vážení občané, zveme vás 
na oslavu 750 let od první písemné 
zmínky o obci Osová Bítýška 
v sobotu dne 14. 6. 2014.
Program:  
10.00 mše sv. celebrovaná brněn-
ským biskupem Mons. Vojtěchem 
Cikrlem (Centrum kultury, sportu 
a zájmových činností)
11.00 prohlídka základní školy,  
 drobné občerstvení 
12.00 oběd pro hosty 
13.30 ukázky dravců Zayferus u základní školy
14.30 zasazení památeční lípy před základní školou
15.00 průvod obcí a položení věnce u pomníku padlých
15.30 program pod lipami: zahájení, vystoupení dětí ze ZŠ 
 chasa zatančí besedu, vystoupení Kung Fu Akademie Yulong,  
 k tanci a poslechu budou hrát dixielandová kapela Tata Band,
 Muzikanti Ladislava Prudíka, skákací hrad pro děti 
 a další atrakce, jízda na segway, občerstvení zajištěno
22.30 vodní světelná fontána
23.00 ohňostroj

SLAVÍME 750 LET 
OSOVÉ BÍTÝŠKY
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O soutěži...
Velkomeziříčské pivo Harrach a pivovar s restaurací a hotelem 
Jelínkova vila slaví v letošním létě 10 let své existence. 
K této příležitosti uspořádal pivovar Harrach soutěž o hodnotné ceny.
Postupně v dalších číslech otiskneme zbývající dva články, kterými 
připomeneme historii i současnost velkomeziříčského piva a pivovar-
ské restaurace. Tyto články mohou také pomoci při zodpovídání sou-
těžních 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
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 Ha-
rrach 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 Jelínko-

va vila na 1 noc pro dvě osoby – ubytování v historickém de luxe poko-
ji s vířivou vanou, vstupem do hotelového bazénu a sauny a poukazem 
na konzumaci piva Harrach 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 čísle 21, najdete ho také na www.jelinkovavila.cz)

Tematické články k soutěži: článek č. 3
Velkomeziříčské pivo Harrach – 10 let poctivého piva (3/5)
Ve  velkomeziříčském pivovaru Jelínkova vila, výrobci nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva Harrach, můžete v současné době ochutnat již 
17 druhů pivních ležáků a speciálů. Ve stálé nabídce naleznete vždy pivo 
Harrach Světlý ležák a Harrach Tmavý ležák. Ostatních 15 druhů piv se 
během roku na výčepu vystřídá tak, aby v nabídce byly pokaždé další 
dva druhy. Tato piva se střídají jak podle sezonnosti, tak podle oblíbe-
nosti u zákazníků. Ležáky a speciály Harrach: Sváteční světlý ležák, Svá-
teční polotmavý ležák, Kávový ležák, Kvasnicový ležák, Pšeničné pivo, 
Speciál 14°, Velkomeziříčský granát speciál, Rubín speciál, Vánoční spe-
ciál, Vídeňský speciál, Kouřový speciál, Medový speciál, American Pale 
Ale speciál, Stout speciál a připravovaná novinka k desetiletému výročí 
– Harrach Altbier ležák. 
Kvalitu piva Harrach oceňují nejen pivní fandové a  fajnšmekři, ale 
i  pivní odborníci. Důkazem je nespočet pivních ocenění a  diplomů 
z  prestižních degustačních soutěží, jako je např. Česká pivní pečeť, 
Pivo České republiky, Jarní cena českých sládků a Pivex. Kvalitu pi-
vovaru ocenilo i  Sdružení přátel piva, které jej v  průběhu desetileté 
historie pivovaru celkem 5× zařadilo mezi tři nejlepší minipivovary 
v  ČR. Doposud poslední ocenění, na  které pivovar dosáhl, pochází 
od České a moravské pivovarnické akademie, která ve svých letošních 
výročních cenách ocenila Jelínkovu vilu s pivem Harrach jako nejlepší 

pivovar s vlastním hotelem v České republice. V současné době můžete 
Harracha ochutnat nejenom ve Velkém Meziříčí, ale i v dalších více než 30 
pivnicích, pivních barech a restauracích v Třebíči, Litomyšli, Brně a v Pra-
ze (konkrétní místa viz www.pivoharrach.cz). 
V příštím díle se dočtete o pivní restauraci a pivu v receptech.

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

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 (při dešti v kinosále)
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA – pohádka diva-
delní společnosti Julie Jurištové, vstup zdarma

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 
(při nepříznivém počasí v kinosále JC)
JAROSLAV SAMSON LENK A HOP TROP
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
Rezervace a předprodej na program. oddělení 
Jupiter clubu, tel: 566 782 004, 001.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2014
od soboty 21. 6., PROGRAM: www.mestovm.cz/cs/kulturnileto.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 violoncello, Gideon Klein: Smyčcové 
trio, Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 4 klarinety, trubku, vi-
oloncello 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.

výstavy

ostatní akCe

PROSTOR A ČAS, do 13. 7. 2014, výstavní sál Muzea VM
Výstava Prostor a čas Klubu výtvarných umělců Horácka byla zahá-
jena slavnostní vernisáží v úterý 3. června. Velké Meziříčí je na této 
výstavě zastoupeno tvorbou Bořivoje Pejchala, Miroslava Štěpánka a 
Jany Mikyskové. Zájemci, kteří by se chtěli o výstavě dozvědět více, 
mohou navštívit jednu z plánovaných komentovaných prohlídek. Prv-
ní se uskuteční v sobotu 14. 6. v 18.30, druhá 21. 6. v 19 hodin.  -muz- 

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.

FAJTFEST 

17.–19. 7. 
2014

FAJTŮV 
KOPEC 

 www.fajtfest.
com

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 překvapeníVážení návštěvníci divadelních představení. I  když rekonstrukce velkého 
sálu stále trvá, zachovali jsme pro vás opět divadelní sezonu. Zvolili jsme ta-
ková divadelní představení, která je možná odehrát opět v kině Jupiter clubu.

Středa 17. září 2014 od 19.30 hodin
● ● ● HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE – nova ART
V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlastimila 
Venclíka se setkáváme s  milostnou dvojicí ve  čtyřech životních eta-
pách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup 
k lásce, sexualitě a vztahům. Hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský.
Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa
● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO, termín bude upřesněn
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní
Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová
Cena permanentky pro jednu osobu 1.000 Kč. Rezervace a prodej 
permanentek od středy 11. června 2014 na programovém oddělení 
JC. Tel.:  566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                  -zh-

sobota 31. 1. 2015
nový velký sál Jupiter clubu
KONCERT 
MICHALA DAVIDA
Rezervace, prodej vstupenek
a více informací na tel.: 566 782 
004, 005, 001, programové od-
dělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí

divadelní sezona podziM 2014

čtvrtek 19. 6. ve 20.00, kinosál JC
HISTORICKÉ UDÁLOSTI VE  VELKÉM MEZIŘÍČÍ objektivem 
amatérské kameryJiřího Michlíčka, vstup zdarma

sobota 21. 6. od 14.00, výletiště v Mostištích, pořádá SK Mostiště
CONTRYŠTĚ 2014 – KUSPOKON, AMARYLIS, STETSON, IRON 
HILLS, pro děti zábavné hry, od 20.00 country bál, 

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

lijáku

KONCERT VENDULY PŘÍHODOVÉ
První koncert Venduly Příhodové po skončení  „Hlasu“ 

bude ve Velkém Meziříčí 3. 7. 2014.
„Všem těm, kteří mě – ať už svými hlasy nebo dobrým slovem – podporovali 

v této televizní soutěži, bych ráda poděkovala 
prostřednictvím koncertu. 

Jak se říká, od srdce se věci dávají zadarmo. 
Tedy ode mě pro vás, srdečně 

a s velkým díkem se těší Vendula s kapelou.“

Vendula se blíží do velkého finále
Dnešním dnem  vstupuje Vendula do třetího 
finálového přenosu, odkud postoupí poslední 
nejlepší čtyřka a bude ji čekat 18. 6. 2014 

velké finále. Cesta do této fáze byla velmi náročná, neboť prošla hodně 
jemným  sítem stovek zpěváků z Česka a Slovenska. 
Když si představíme celkovýpočet obyvatelstva z Česka a Slovenska  (cca 16 
mil.), tak musíme být všichni právem pyšní na naší rodačku, která reprezen-
tuje náš region. Fan klub VP jede dnes opět  fandit a doufá, že i vy podpoříte 
naši rodačku v cestě ke zlatu, které je na dosah.             -jm-, foto:  archiv  -vp-
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SpSM mladší žáci U13
FC VM – 1. FC Slovácko 22:6 
(6:3)
Jednotlivé výsledky:
FC VM/SK FŠ Třebíč – 1. FC 
Slovácko 1:2 a 6:2
FC VM – 1. FC Slovácko 5:1 
a 10:1
V  posledním domácím utkání 
této sezony nás čekal atraktivní 
soupeř, 1. FC Slovácko. Protože 
se tým hostí velice zdržel v ko-
lonách v  průběhu cesty, začal 
zápas s  hodinovým zpoždě-
ním. Hlavní cíl do utkání jsme 
měli jediný, a to herně navázat 
na  minulý zápas se Znojmem. 
Kluci odehráli celý zápas ak-
tivně, a  to v  útočné i  obranné 
fázi hry. Směrem dopředu se-
hráli mnoho pohledných in-
dividuálních i  kombinačních 

akcí. Po  ztrátě míče okamžitě 
napadali rozehrávku soupe-
ře a  snažili se míč získat ještě 
na  útočné polovině. Když ale 
porovnám tento a  minulý zá-
pas, tak musím říct, že s někte-
rými činnostmi jsem byl více 
spokojen v  minulém utkání se 
Znojmem, které jsme na  naši 
polovinu pouštěli jen výjimeč-
ně.
I  přes vysoké vítězství jsme už 
při poločasovém rozboru přišli 
na nedostatky, na kterých potře-
bujeme zapracovat.
Střelci FC VM: 6× Vokurka, 2× 
Malata Mirek, 2× Chalupa, 2× 
Vošmera, Bačák, Malata Marek, 
Pavlasová
FC Zbrojovka Brno – FC VM 
10:6 (7:1)
Jednotlivé výsledky:

FC Zbrojovka Brno – FC VM/
SK FŠ Třebíč 5:0 a 2:2
FC Zbrojovka Brno – FC VM 
2:1 a 1:3
V posledním zápase sezony jsme 
si to rozdali se suverénem sou-
těže, Zbrojovkou Brno. Díky 
výkonům, jaké kluci celé jaro 
a především v posledních kolech 
předváděli, jsem do tohoto utká-
ní šel s  tím, že jsme schopni je 
vyhrát.
První poločas od nás ale zrov-
na ideální nebyl. Podle mě to 
bylo tím, že kluci měli k  do-
mácím až moc velký respekt, 
i  když v  poločase tvrdili, že to 
tím nebylo.
Po poločasovém povzbuzení a na-
motivování přišlo i herní zlepšení. 
Kluci se přestali zbrkle zbavovat 
míčů a snažili se domácím vyrov-

nat fotbalovostí podpořenou vel-
kou bojovností a nasazením. Což 
nakonec přineslo i  ovoce v  po-
době tří vstřelených branek. A to 
znamená vítězství velkomeziříč-

ské části mužstva nad Zbrojovkou 
Brno v poměru 3:4.
Střelci FC VM: 3× Malata Mirek, 
Vošmera 

-ves-, foto: archiv FC

Jen málokdo ve Velkém Meziříčí 
ví, že zde žije mladý motokáro-
vý závodník Niki Raus (narozen 
2006), který začíná stejně jako F. 
Alonso, R. Kubica, L. Hamilton, 
J. P.  Montoya a  spousta dalších 
špičkových jezdců F1 závodit 
v projektu italské firmy Birel Ea-
sykart International. 
V sezoně 2013 Niky vyjel nejví-
ce bodů v  mezinárodním mis-
trovství Slovenska v  nejmladší 
kategorii Easykart 50, kterého 
se účastní nejsilnější konku-
rence českých, slovenských, 
polských, ruských, maďar-
ských a  rakouských závodníků 

ve věku od 6 do 9 let. V letošní 
sezoně jako nejmladší závod-
ník svádí zajímavé a dramatic-
ké souboje v kategorii Easykart 
60 v  mistrovství České repub-
liky a  v  mezinárodním mist-
rovství Slovenska s  mnohem 
zkušenějšími a  staršími jezdci 
do 12 let. 
V  následujících čtyřech letech 
má proto reálnou šanci stát se 
mistrem České republiky Easy 
60, vybojovat si tím účast v celo-
světovém finále Easykart Inter-
national a  stát se tak prakticky 
mistrem světa motokár!

-senshi-

Motokárový jezdec Niki Raus závodí se staršími soupeři 

Niki Raus (2014) Easykart 60. 2× foto: archiv autoraVyhlášení MSR 2013.

V  sobotu 31. května se ve  Vel-
kém Meziříčí v  házenkářské 
hale uskutečnil turnaj minižáků 
v  rámci Ligy Vysočiny. Bohužel 
z  této soutěže přijelo pouze jed-
no družstvo ze Žirovnice, naopak 
velice příjemným zpestřením 
bylo hostující mužstvo z Kuřimi. 
V  obou kategoriích startovalo 
shodně 6 týmů.

Minižáci
VM B celý turnaj ve  své katego-
rii vyhrálo, když neokusilo ani 
jednou hořkost porážky. Celková 
bilance 4 výhry a jedna remíza. 
VM B – VM A dívky 15:0, – VM 
C 7:5, – Kuřim A 11:11, – Žirov-
nice 10:8, – Kuřim B 10:5
Sestava a  branky: Lukáš Dobej-
val (32), Tadeáš Bíbr (16), Tomáš 

Kučera (3), Jakub Borkovec, Mi-
lan Krejčí
Oslabené VM C vyhrálo bohu-
žel jen jedno utkání a  skončilo 
na  páté pozici. Škoda dvou těs-
ných porážek.
VM C – Kuřim A 6:15, – VM B 
5:7, – Kuřim B 7:11, – VM A dív-
ky 13:4, – Žirovnice 8:10
Sestava a  branky: Alex Kuřátko 

(15), Filip Blažek (14), Martin 
Špinar (4), Ivo Báňa (3), Radek 
Navrátil (3), 
Přípravka 
VM D třikrát vyhrálo, jednou 
kluci remizovali a  jednou pro-
hráli. Nakonec ale uhájili druhé 
místo.
VM D – VM E 8:2, – Kuřim dív-
ky 4:3, – VM F dívky 10:1, – Ku-

řim C 2:3, – Kuřim D 7:7 
Sestava a branky: Robin Koudela 
(18), Matěj Trifanov (6), Jakub 
Uchytil (5), Adam Požár (2), Ma-
rek Uchytil, Mirek Mašek
VM E zaznamenalo jednu výhru, 
jednu remízu a  tři porážky. Cel-
kově skončilo na čtvrtém místě.
VM E – VM D 2:8, – VM F dívky 
5:5, – Kuřim C 4:7, – Kuřim dív-

ky 8:5, – Kuřim D 2:6
Sestava a  branky: Lukáš Deraha 
(13), Jakub Krejčí (6), Martin 
Dobejval (2), Pavel Kotouček (2), 
Jaroslav Pavlíček, Adam Jaša, De-
nis Vik
Trenéři: Petr Kaštan, Pavol Živ-
čic,Vlaďka Horáková, David Sto-
klasa

Text a 3× foto: Petr Kaštan

Minižáci házené z domu dětí a mládeže se předvedli na domácím turnaji

Velkomeziříčští šachisté se vy-
pravili na velký turnaj, který byl 
organizován jako součást místní 
pouti v  Krucemburku za  Vojno-
vým Městcem. Akce se konala 
v  tamější sokolovně. Pořadatelé 
z  TJ Sokol Krucemburk připra-
vili pro účastníky skvělý gulášek 
a  také mimořádně hodnotné 
a kvalitní věcné ceny, a to dokon-
ce nejen pro nejlepší, nýbrž pro 
všechny zapojené hráče. Hrálo se 
9 kol na 2×15 minut/1 partie.
Konečné pořadí soutěže:
1. Martin Buchta TJ Štefanydes 
Polička 7,5 b./40,5

2. Lubomír Bukáček TJ Žďár n. 
Sáz. 7 b./39,5
3. David Schäffer TJ Štefanydes 
Polička 6,5 b./38,5
4. Martin Bartoš TJ ŠO Chrudim 
6,5 b./38,0
5. Milan Čtveráček Spartak Velké 
Meziříčí 6,5 b./34,5
6. Luboš Štorek ŠO Hlinsko v Č. 
6 b./40,5
7. Petr Kačor Sokol Krucemburk 
6 b./40,0
8. Roman Kafka Sokol Krucem-
burk 6 b./39,0
9. Jan Zeman Spartak Velké Me-
ziříčí 6 b./38,0

10. Bohdan Trčka ŠK Praha-Smí-
chov 5,5 b./36,0
12. Josef Dvořák (Měřín) 5,5 
b./30,0
25. Miloslav Kučera (Mostiště) 
4,5 b./30,5
31. Vladimír Pařil (VM) 4 b./31,0
Výkony našeho „tyranosaura ša-
chu“, totiž Milana Čtveráčka, ale 
také Jana Zemana a  měřínského 
Josefa Dvořáka zasluhují obdiv 
a  pochvalu. Moc fajn! Příště – 
tedy napřesrok – tam našinci zce-
la jistě pojedou zas.
Dalším turnajem, kterého se 
meziříčští hráči zúčastní, bude 

buďto onen v Hlinsku, anebo ten 
v  Chotěboři; v  úvahu připadají 
i  Hustopeče. Také ovšem poje-
dou do  Havlíčkova Brodu, kde 
se soutěže konají zcela originálně 
a  specificky, s  neopakovatelnou 
atmosférou – a  to přímo pod 
širým nebem tamějšího ústřed-
ního náměstí (v  případě deště 
ale ve  vestibulu místní radnice). 
Známý a pověstný brodský kost-
livec Hnát tam snad našim bor-
cům nebude vyzvánět z  průčelí 
radniční budovy svým smutným 
umíráčkem – například kvůli je-
jich eventuálně slabší hře…

Šachisté jeli na turnaj do Krucemburku

-vp-

Sbor dobrovolných hasičů 
Tasov pořádá 

24. ročník soutěže v po-
žárním útoku

Memoriál 
ing. Pavla 
Stokláska
15. 6. 2014 v Tasově 
na fotbalovém hřišti

Příjezd a prezence druž-
stev 10.30, porada velite-
lů 10.45, zahájení soutěže 
11.00

O  1. místo: Velká Bíteš – Boh-
dalec 2:2 (2:0). Branky: O. Buri-
an, vlastní/S. Sklenář, B. Staněk. 
Na penalty zvítězila Velká Bíteš.
O 3. místo: Křižanov – Velké Me-
ziříčí 7:3 (4:1). Branky: 2 M. Hoří-
nek, 2 J. Engelhart, J. Marek, V. So-
botka, M. Prášek/2 P. Partl, P. Pruša.
Střelci: 6 Václav Chalupa (VM), 
Pavel Pruša (VM), 5 Jaroslav 
Smékal (VB), Pavel Sklenář 
(Bohdalec), 4 Zdeněk Káňa (VB), 
3 Petr Tulis (Bohdalec), Aleš Tro-
jan (VB), Václav Kopáček (VB).

Vítězem se stalo mužstvo Velké 
Bíteše, na 2. místě skončil Bohda-
lec. Na  3. místě Křižanov a  na  4. 
místě Velké Meziříčí. Při přátel-
ském posezení v  pěkném zázemí 
křižanovského hřiště deklarovali 
všichni účastníci zájem na podzim 
pokračovat. Padly návrhy na  re-
dukci počtu utkání, zvýšení počtu 
účastníků, nově na změnu hracího 
dne a  myšlenka možného zastře-
šení soutěže fotbalovou asociací. 
Začátek podzimní části bude v  1. 
týdnu měsíce září. 

Veteránskou fotbalovou 
ligu vyhrála Velká Bíteš

-nov-

Sportovní klub Vídeň 
zve všechny příznivce zdravého pohybu na

16. ROČNÍK
VÍDEŇSKÉHO

POCHODU
který se koná 

v sobotu 
21. června 2014.

Délka trasy: 19+ km,
dětská trasa 9+ km,

superpochodnická + cyklotrasa 30-35 km.

Prezentace pochodníků a cyklistů 
v KD Vídeň od 8 do 9.15 hodin.

Prezentace superpochodníků (30 km) 
od 6 do 6.30 hodin.

Občerstvení po celý den zajištěno.

V 16 hodin začíná 
18. ročník Vídeňské lávky.

Partnerem akce VZP ČR

Fotbaloví mladší žáci odehráli poslední zápas sezony
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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, 2×20 minut, počet 
hráčů na hřišti 1+6, celkem 8 družstev ve 2 skupinách po čtyřech.
Potvrzení účasti volejte na tel.: 724 862 440, kontaktní osoba Josef 
Prudík, Dolní Heřmanice č. 32.

První červnový víkend přál 
sportovním úspěchům – Tomáš 
Berdych se radoval z  postupu 
do  čtvrtfinále French Open, 
Mirka Knapková s  Ondřejem 
Synkem z  titulů mistrů Evropy 
a  březejcký boccista Rostislav 
Štursa prožíval ohromnou euforii 
z bronzové medaile, kterou vybo-
joval na mezinárodním mistrov-
ství ČR v boccie.
Mistrovský boccistický turnaj se 
konal v  Praze, a  byl zároveň 2. 
kolem celoroční ligové soutěže 
OZP Cupu v  boccie. Na  turnaji 
bylo hojné mezinárodní zastou-
pení, zúčastnili se ho hráči ze 7 
reprezentačních týmů – Anglie, 

Chorvatska, Ruska, Skotska, Slo-
venska, Velké Británie a Walesu.
Výprava březejckých boccistů 
byla tříčlenná. Nejlépe si vedl 
hráč kategorie BC 1 (hráči mající 
nárok na  asistenta, který podá-
vá míče, natáčí vozík atd.) Rosťa 
Štursa s  asistentkou Bárou Šlit-
rovou. Nezalekl se mezinárodní 
konkurence, ze skupiny postoupil 
jako první. Ve čtvrtfinále porazil 
Anetu Pokornou z  SC Jedličkův 
ústav Praha a dostal se tak mezi 
nejlepší 4 hráče v  kategorii. Po-
stup do  finále neuhájil, nakonec 
hrál zápas o  3. místo, ve  kterém 
porazil Jana Urbana TJ Halmy 
Zbůch. Do  sbírky boccistických 

úspěchů tak Rosťovi přibyl bronz 
z  mistrovství ČR, což je cenný 
bronz a  výrazný úspěch v  jeho 
boccistickém životě. Gratuluje-
me.
V  kategorii BC 2 (hráči nejmé-
ně postižení, hrající samostatně 
– bez asistenta) zastupovali bře-
zejckou sportovní jednotu Pavla 
Třísková a  Martin Fajkus. Oba 
hráči měli ve skupinách zkušené 
zahraniční soupeře, a tak vybojo-
vat postup do  čtvrtfinále nebylo 
jednoduché. Martinovi se postup 
nepovedl, Pavla však po  těžkých 
a  těsných soubojích do  čtvrtfi-
nále postoupila. Tam bohužel 
podlehla Michalovi Kořínko-

vi z  klubu Spastic sport Praha. 
Vzhledem k  výbornému skóre 
však skončila na pěkném 5. mís-
tě. Na  jejího klubového kolegu 
Martina Fajkuse bohužel vyšlo až 
místo patnácté z osmnácti závod-
níků v kategorii.
Ani přes léto nebudou březejčtí 
boccisté zahálet, opalování pro-
loží tréninky. Prvoligové boccis-
ty čekají letos ještě dva důležité 
turnaje, kde mohou získat body 
do  celoroční ligové soutěže – 
v  říjnu v  Havířově a  v  listopadu 
v Brně. Druholigoví boccisté vy-
jedou bojovat o postup do 1. ligy 
také až na podzim, a to do Plzně.

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

Březejcký boccista Rostislav Štursa má bronz z mistrovství ČR

Chceme se s  vámi podělit o  ra-
dost, kterou nám udělaly světluš-
ky a vlčata. Tak říkáme děvčatům 
a chlapcům mladšího skautského 
věku. Letos se jim zvlášť povedl 
Závod světlušek a  vlčat. Soutě-
žící v  něm poměřují své znalosti 
a  dovednosti v  mnoha oblastech 
skautské výchovy. Nejprve vlča-
ta i světlušky uspěly v základním 
kole v Budišově, a  tak postoupily 
do krajského kola, které se konalo 
v sobotu 24. 5. 2014 ve Žďáře nad 
Sázavou u Pilské nádrže. Tam hol-
ky z  družiny Pomněnek obsadily 
nádherné 2. místo a kluci z druži-
ny Káňat 6. místo. Velkou radost 
tak udělali svým vedoucím souro-
zencům Pavlovi a Hance Oulehlo-
vým. K úspěchu gratulujeme!

Skauti z 1. a 12. oddílu, 
foto: archiv skautů

Velkomeziříčské děti uspěly ve skautských závodech

Jako vítězka krajského kola v at-
letickém čtyřboji se žákyně 7. tří-
dy ZŠ Křižanov Barbora Juračko-
vá v sobotu 7. 6. 2014 zúčastnila 
kola celostátního. Mistrovství ČR 
se letos konalo v Houštce u Sta-
ré Boleslavi. V disciplínách: hod 
kriketovým míčkem, 60 m sprint, 
skok do  dálky a  běh na  800 m 
ještě zlepšila svůj výkon z krajské 
soutěže. Získala celkem 822 bodů 
a  obsadila skvělé 4. místo. Svým 
výkonem Bára přispěla k  celko-
vému 2. místu Kraje Vysočina 
v  soutěži krajů. Děkujeme Báře 
za  vzornou reprezentaci Kra-
je Vysočina a  přejeme jí hodně 
úspěchů v další atletické kariéře.

-bv-, foto: archiv TJ Efekt 
Křižanov

Žákyně z Křižanova bodovala v celostátním kole 
atletického čtyřboje

Prvního června uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Praha – 
Suchdol ve  spolupráci se Sdru-
žením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Pražský pohár v tradič-
ních disciplínách CTIF. Do  are-
álu Praha – Stromovka se sjela 
družstva z  Vlčnova, Velkého 
Meziříčí, Chlumce nad Cidlinou 
a  HZS Královéhradeckého kra-
je. Ani slunečné počasí bohužel 
nepřilákalo více družstev, ale 
i tak bylo cítit odhodlání bojovat 
o  první místa. Na  první pokusy 
útoků šli muži SDH Vlčnov M3, 
po  nich HZS Královehradecký 
kraj. V  kategorii žen se o  první 
pokus postaralo družstvo SDH 
Velké Meziříčí a  jako poslední 
z prvních pokusů uzavíraly úto-

ky ženy z Chlumce nad Cidlinou. 
Po  útocích se konala tradiční 
štafeta CTIF 8×50 metrů. Prv-
ní pokusy daly všem družstvům 
po  delší odmlce docela zabrat. 
Družstva nasbírala zbytečné 
trestné body, chybovala a  bo-
hužel se jedna ze štafet neobešla 
bez zranění. (Poslední závo-
dy CTIF se konaly 12. 4. 2014 
ve Vlčnově.) Naštěstí pro závod-
níky přišlo na  řadu občerstvení 
od  pořadatele. Družstva nabrala 
sílu na  druhé pokusy a  zlepše-
ní všech dosavadních výsledků. 
O  vylepšení svých časů se po-
starala ale jen některá družstva. 
Při vyhlašování nultého ročníku 
Pražského poháru pořadatelé 
připravili velké překvapení, kdy 

se všechna družstva umístila 
na  tom nejvyšším stupni vítězů. 
V  celkovém hodnocení ale vy-
hrály ženy SDH Velké Meziříčí 
a  odnesly si za  umístění krásné 
ceny. Poděkování a  pamětní ke-
ramické plaketky dostali i všichni 
rozhodčí za  pomoc a  spolupráci 
při soutěži. Na další závody CTIF 
konané v  České republice si bu-
deme muset všichni počkat až 
do  druhého zářijového víkendu. 
Velké Meziříčí bude pořádat již 
5. ročník O  pohár města Velké 
Meziříčí. Všem družstvům přeji 
hodně sil do tréninků, odhodlání 
a bojovnosti v zahraničních sou-
těžích a úspěchů v právě probíha-
jící sezoně 2014. 

-mb-, foto: archiv SDH VM

Velkomeziříčské hasičky vyhrály Pražský pohár 

SK Dolní Heřmanice

Malá kopaná Velké Meziříčí zve na

ZÁVĚREČNOU
druhého ročníku malé kopané 

V pátek 27. června na výletišti 
v Mostištích na hřišti.
Od 20.30 vyhlášení výsledků, hraje DJ Sláva. Bečka piva Harrach 
a putovní pohár pro vítěze prvního ročníku Harrach ligy mužů.
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fotbal

Poslední domácí zápas sezony Velmez vyhrál

Na fotbal ven
v sobotu 14. června v 16.30 ČSK 
Uherský Brod – FC VM muži A
v sobotu 14. června do Dolních 
Heřmanic na  fotbalový turnaj 
Memoriál Petra Muchy
Na cyklistiku
v  sobotu 14. června do  Rudy 
na Zlaté kolo Vysočiny
Na požární útok
v neděli 15. června do Tasova

kdy a kaM

HokeJbalová 
liga

MSD sk. D
FC VM – FK Blansko 3:2 (1:1)
Střelci: 37. Souček, 58. Simr, 78. Du-
fek – 8. a 91. Koudelka. Rozhodčí: 
Klement, Ságl, Machač. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Mucha P., 
Šimáček, Krejčí – Dufek, Smejkal E. 
(82. Havlíček), Souček (67. Pokor-
ný), Caha (77. Ráček), Vyskočil (80. 
Bradáč) – Simr na lavičce Simandl, 
Smejkal L., trenér Smejkal. Diváci: 
168, ŽK: Mucha Z. 
Do  utkání lépe vstoupili hosté, 
ale Nečas neukličkoval domá-
cího brankáře a  byl z  toho  jen 
rohový kop hostů. Na  druhé 
straně zahrozil ve  3. min. Pavel 
Simr, ale bránu přestřelil. V  7. 
min. si Patrik Mucha nepohlídal 
nabíhajícího Koudelku, ten se 
přes něj dostal do našeho vápna 
a  trefil Šimáčka, odražený míč 
pak dokázal dostat za  záda Ro-
mana Invalda, 0:1. V 10. min. se 
dostal k  zakončení Trtílek, náš 
gólman si s  jeho tvrdou střelou 
nadvakrát poradil. Ve  22. min. 
po  centru Jardy Dufka zakončil 
hlavou Zdeněk Mucha, ale tre-
fil jen ruce gólmana Macháče. 

Ve 27. min. střílel na naši bránu 
Zouhar, Roman Invald jeho ránu 
vyrazil. Ve  28. min. ztratil míč 
Patrik Mucha, ale hostující Kou-
delka naši bránu minul. Poté měli 
šance Honza Caha, Eda Smejkal, 
Roman Vyskočil i  Zdeněk Mu-
cha, ale neproměnili. Naše zvýše-
ná aktivita byla odměněna ve 37. 
min., když po centru Jardy Dufka 
našel Honza Caha nabíhajícího 
Milana Součka, a ten povedenou 
střelou vyrovnal na  1:1. Ve  40. 
min. mohl Jarda Dufek svůj tým 
dostat do  vedení, ale hostující 

bránu přestřelil. A tak odcházely 
oba týmy do kabin za nerozhod-
ného stavu.
Úvod druhého poločasu patřil 
opět hostům, ale Trtílek těsně 
minul. Na  opačné straně hlavič-
kou netrefil domácí Honza Ši-
máček. Ve  47. min. našel centr 
Patrika Muchy nabíhajícího Jar-
du Dufka, ale jeho střelu vytlačil 
Macháč na roh. V 58. min. zběh-
nul po  křídle Jarda Dufek, našel 
před bránou Pavla Simra, a  ten 
potvrdil své střelecké schopnosti 
2:1. V  62. min. chtěl Koudelka 

odplatu, ale minul. V  63. min. 
poslal Mucha do  vápna centr , 
který málem skončil v  bráně. 
V  65. min. si Hansl nedovoleně 
pomohl při přebírání míče, na-
šel naběhnutého Pospíšila, ale 
ten trefil jen břevno naší brá-
ny. V  67. min. našel Pavel Simr 
ve vápně Honzu Cahu, jeho tvrdé 
zakončení však skončilo na obli-
čeji Gromského. V 78. min. Simr 
nahrál Dufkovi, a ten pohotovou 
střelou upravil na 3:1. V 88. min. 
se dostal 2× k nebezpečnému za-
končení Koudelka, ale Invald obě 

šance zneškodnil. V nastaveném 
čase to byl opět Koudelka, který 
povedenou střelou k  tyči upravil 
na konečných 3:2.
„Dnešní zápas měli do  30. min. 
pod kontrolou hosté, byli dů-
raznější a  lepší na  míči. Nám 
se podařilo převzít iniciativu 
po  půlhodině hry, která vyústila 
v povedenou střelu Milana Souč-
ka. Ve  druhém poločase jsme 
získali kontrolu nad utkáním 
a zaslouženě vstřelili dvě branky. 
V  závěru hosté již jen upravi-
li na  konečných 3:2,“ zhodnotil 

utkání trenér Smejkal. Nejlepší 
hráči: Krejčí, Koudelka, Dufek. 

-myn-
1. Vyškov 29 20 6 3 69:29 66
2. Rosice 29 20 2 7 62:32 62
3. Vrchovina 29 16 5 8 40:30 53
4. Líšeň 29 14 7 8 56:27 49
5. V. Meziříčí 29 12 5 12 43:47 41
6. Blansko 29 10 9 10 48:47 39
7. Polná 29 10 7 12 47:53 37
8. Bystřice n. P. 29 10 6 13 37:47 36
9. Stará Říše 29 9 9 11 42:55 36
10. Pelhřimov 29 10 5 14 57:55 35
11. Tasovice 29 9 6 14 44:50 33
12. Hodonín 29 6 14 9 35:40 32
13. Uh. Brod 29 8 8 13 27:48 32
14. Napajedla 29 9 4 16 29:47 31
15. Bystrc 29 7 9 13 44:56 30
16. Bohunice 29 7 8 14 35:52 29

Druhá branka domácích, která je dostala do vedení. Foto: Antonín Dvořák
Rozhovor O. Doležala s trenérem L. Smejkalem (vlevo) 
na závěr domácí sezony. Foto: Antonín Dvořák

Atletický mítink Praga Acade-
mica
V úterý 3. června proběhl v Praze 
na stadionu E. Rošického na Stra-
hově 49. ročník mítinku Pra-
ga Academica, který je zařazen 
do okruhu extraligových mítinků.
Ve svém 1. extraligovém startu se 
představila Martina Homolová 
(na snímku z celoplošné obra-
zovky) v  běhu na  200 m. Časem 
24,89 s  obsadila jako nejmladší 
celkové 7. místo.
Dalšími závody, které čekají naše 
atlety,  je sobotní Krajský přebor do-
rostu, juniorů a dospělých v Pacově 
a 17. 6. pak mítink Zlatá tretra. 
V Ostravě má jistý start Petr Vo-
koun – nominoval se na  dětský 

finálový závod Čokoládové tretry 
vítězstvím v kvalifikaci v Opavě.
Startovat by měli v  národní části 

mítinku Martina Homolová na 100 
a 200 m a Martin Veselý na 100 m. 

-vill-, foto: archiv atletiky

Martina Homolová závodila v Praze, 
další atlety čeká Ostrava a Pacov 

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Rapotice 0:3 (0:2)
Rozhodčí: Kuchyňa – Pojezdný, 
Šetek. Diváci: 50. Branky: M. 
Laš (11.), Svoboda (13.), Kuřát-
ko vlastní (56.). Sestava: Jícha 
– Maloušek, Polák (70. Štourač), 
Večeřa (20. Kuřátko), Láznička 
– Malec – L. Smejkal ml., Vítek, 
Bradáč (65. L. Smejkal st.), Ka-
meník – Liška.
K  zápasu jsme nastoupili v úpl-
ně nekompletní sestavě a  mu-
sel jsem povolat další hráče z  C 
týmu. Hráli jsme za velmi teplého 
počasí.
Na  začátku utkání v  rozmezí 
dvou minut jsme dostali dva  
naprosto laciné góly, po  kte-

rých jsme se psychicky sesy-
pali. Ve druhém poločase jsme 
dostali v  56. minutě třetí gól 
a  bylo okamžitě po  zápase. 
Ve  druhém poločase jsme byli 
mírně lepší, ale větší šanci jsme 
si nevytvořili.
1. Žďár n. Sáz. B 25 16 4 5 78:35 52

2. Herálec (ZR) 25 15 6 4 72:32 51

3. Želetava 25 14 5 6 68:42 47

4. Nová Ves 25 14 4 7 50:33 46

5. SFK Vrchovina B 25 13 5 7 47:32 44

6. Rantířov 25 11 4 10 62:70 37

7. HFK Třebíč B 25 9 6 10 45:44 33

8. Štěpánov n.S. 25 10 3 12 49:50 33

9. Budišov-Nárameč 25 8 9 8 51:53 33

10. V. Meziříčí B 25 8 3 14 55:62 27

11. Hrotovice 25 7 5 13 37:59 26

12. Rapotice 25 6 5 14 37:63 23

13. Stonařov 25 7 2 16 35:68 23

14. Křoví 25 5 3 17 37:80 18

Benfika nevstřelila 
Rapoticím ani jeden gól

 -ls-

fotbal C

IV. třída, sk. B
FC VM C – SK Křižanov B 0:2 
(0:2)
Rozhodčí: Rotkovský. Diváci: 10. 
Sestava: Klíma – Šlapal, Dočkal, 
Kuřátko (46. Večeřa), Štourač – 
L. Smejkal ml., Šlitr, L. Smejkal 
st., Malec – Liška, Machát.

-ls-

Na  již tradiční poslední sezonní 
společnou akci do města perníků 
odcestovalo osmnáct dívek, které 
již v průběhu týdne často s oba-
vami vzhlížely k  nebi. Obloha 
a zejména odjezdová teplota ko-
lem „desítky“ v  pátečním odpo-
ledni ve  Velkém Meziříčí nevěs-
tily přílišný plážový optimismus. 
Ovšem po  příjezdu do  Pardubic 
nás vítalo slunečno a nevídaných 
17 stupňů. Víkendové počasí pak 
již nemělo chybu a svědčilo všem 
účastníkům tohoto turnaje.
O  putovní pohár se v  jubilejním 
desátém ročníku utkalo třináct 
družstev z  Pardubic, Ústí nad 
Labem, Otrokovic, Prahy Vršo-
vic a  po  čtvrté v  řadě i  dva celky 
z  Velkého Meziříčí. Vítězný tým 
Univerzity Pardubice měl dokonce 
ve svém středu i zahraničního stu-
denta z Německa, který využil vý-
měnné mezinárodní studijní stáže 
v rámci projektu Erasmus a aktiv-
ně se zapojil do sportovního dění. 

V  nově vybudovaném sportov-
ním areálu Univerzity Pardubice 
po  tři dny sváděli účastníci této 
akce „urputné“ sportovní boje, 
nezbytnou kulisou byl i  hudební 
doprovod místního DJ. Velko-
meziříčské starší žákyně a doros-
tenky rozdělené do  dvou týmů 
– mladší Larisy a zkušenější Lamy 
– si ve dvou základních skupinách 
užívaly sportovní souboje, letní 
počasí a zejména to, co zdobí tuto 
akci – pohodovou atmosféru. Ob-
čas přibylo na jejich konto i nějaké 
to koření sportu = vítězství. Nut-
no podotknout, že řada jejich sou-
bojů se rozhodovala až při samo-
statných nájezdech, což přispělo 
k větší atraktivitě a dramatičnosti. 
Dívky si mohly v  praxi vyzkou-
šet dvoubodové střelecké pokusy 
z  otočky i  možnost vsítit branku 
v letu „amerika“. 
Z  celkového turnajového vítězství 
se nakonec radoval tým vesměs 
složený ze studentů a  studentek 

Univerzity Pardubice, který si ve fi-
nále poradil s chlapeckým týmem 
Lovosic, třetí skončily hráčky Vr-
šovic před společným družstvem 
Ústí nad Labem. Naše Lamy obsa-
dily sedmé místo, dvanáctá příčka 
nakonec patří mladším Larisám.
Hrály: Babáčková Marcela, 
Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela, Závišková Iva, Škrdlo-

vá Renata, Studená Kateřina, 
Sedláčková Klára, Rosová Tere-
zie, Škrdlová Ivana, Hleba Inna, 
Blažková Veronika, Závišková 
Kateřina, Janečková Denisa, 
Koudelová Eliška, Doležalová 
Romana, Rymešová Andrea, Ca-
hová Kristýna, Matoušková Zu-
zana, Zedníčková Michaela.

-záv-, foto: Rudolf Šimon

Velkomeziříčské odehrály turnaj v plážové házené
Velká Bíteš B – Stařeč 2:1
Měřín – Radostín n. O. 5:2
Křižanov – Telč 1:1
1. Vladislav 25 18 3 4 60:28 57
2. Měřín 25 16 2 7 67:36 50
3. Kouty 25 16 1 8 68:33 49
4. Šebkovice 25 15 3 7 64:48 48
5. Bystřice nad P. B 25 12 1 12 66:62 37
6. Studenec 25 11 2 12 41:42 35
7. Velká Bíteš B 25 10 5 10 35:42 35
8. Radostín n.O. 25 9 6 10 47:54 33
9. Telč 25 7 11 7 35:37 32
10. Přibyslavice 25 9 3 13 30:63 30
11. Kněžice 25 7 6 12 41:52 27
12. Křižanov 25 6 5 14 35:48 23
13. Stařeč 25 6 4 15 37:43 22
14. Jakubov 25 5 4 16 35:73 19

Počítky – Moravec 1:2 (1:0)
Branky: Odehnal David – Slaví-
ček Lukáš, Kovář František. Roz-
hodčí: Dítě Radek, Mareš Ondřej, 
Štefka Stanislav; ŽK: 2:2.
Bory – Osová Bítýška 1:0 (0:0)
Branky: Karásek Jan. Rozhodčí: 
Bula Nikola, Novák Vladimír, 
Maša Lukáš; ŽK: 1:0.
1. Moravec 24 18 4 2 75:31 58
2. Hamry 24 17 3 4 74:38 54
3. Rozsochy 24 16 4 4 44:22 52
4. Svratka 24 12 4 8 40:37 40
5. Nová Ves B 24 11 5 8 49:30 38
6. Rad. Svratka 24 10 7 7 46:43 37
7. Bory 24 10 2 12 56:55 32
8. Nedvědice 24 10 1 13 45:54 31
9. Bobrová 24 8 3 13 40:48 27
10. Os. Bítýška 24 8 3 13 32:47 27
11. Počítky 24 8 2 14 44:57 26
12. Bohdalov 24 7 3 14 42:47 24
13. Věchnov 24 7 1 16 32:64 22
14. Rovečné 24 4 2 18 34:80 14

Zdroj: www.fotbal.cz

HBC Morgan VM–Drabaři 10:1
Rossoneri – Hokejbal Oslavice 2:1
Rossoneri – Drabaři 8:0
Hokejbal Oslavice – Wollon-
gong 4:1
1. Hokejbal Oslavice 4 3 0 1 17:5 9
2. HBC Morgan VM 4 3 0 1 19:6 9
3. Wollongong 4 2 0 2 5:7 6
4. Rossoneri 4 2 0 2 11:7 6
5. Drabaři 4 0 0 4 2:29 0

Semifinále 13. 6.: 18.30 HBC Mor-
gan VM – Wollongong; 20.00 Ho-
kejbal Oslavice – Rossoneri -ros-


