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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!

TIPY 
NA VÍKEND

▶▶ 21. 6., 14.00 náměstí
zahájení kulturního léta 
VYSTOUPENÍM ZUŠ VM
▶ ▶ 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

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.

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191918. června 2014 RočníK XXV. číslo 24 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Osová Bítýška oslavila 750 let od 
první písemné zmínky

Kraj ocenil další Velkomeziříčské

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

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

POŘÁDÁ VÝSTAVU
RŮŽE V ZAHRADNÍCH
KOMPOZICÍCH
25.–28. 6. 2014
V době výstavy otevřeno: 
st, čt, pá  8–12, 13–17, so 8–17 hodin      

Řidiče záchranáře Jindřicha Hubla, hasiče a preven-
tistu vzniku požárů Antonína Teplého a předsedu 
klubu handicapovaných sportovců Jiřího Charváta 
ocenil Kraj Vysočina. Za práci, kterou vykonali ne-
jen pro Velké Meziříčí, všem třem poděkovalo i ve-
dení města. „Na předávání medailí jsme byli a byli 
jsme na vás patřičně pyšní,“ řekl starosta Radovan 
Necid za sebe i místostarostu Josefa Komínka.

A. Teplý s J. Hublem obdrželi Záslužné medaile Kraje 
Vysočina pro ty, kteří se zasloužili o rozvoj Integrova-
ného záchranného systému Kraje Vysočina nebo za-
chránili lidský život. J. Charvát byl zase oceněn Skut-

kem roku 2013 za to, že v sociálně zdravotní oblasti pro 
svůj region a  jeho občany udělal něco mimořádného 
nad rámec svých povinností. (O oceněních jsme infor-
movali již v č. 22 a 23/2014.) 
Jindřich Hubl řídí vozidlo záchranné služby ve Velkém 
Meziříčí už třicet let, od ledna 1984. Za tu dobu s ním 
k případům najezdil víc než milion kilometrů. „Musím 
se přiznat, že jsem ani nepředpokládal, že to tak dlou-
ho vydržím,“ sdělil Jindřich Hubl s  tím, že uvažovat 
o  odchodu ho několikrát přiměly platové podmínky, 
zejména zpočátku, než se situace zlepšila. „Práce se 
v podstatě stala mým koníčkem a asi i díky tomu jsem 
u ní setrval,“ dodal. 

Začal Evropský festival filozofie

Osová Bítýška oslavila v sobotu 
14. 6. 750 let od první písemné 
zmínky. Celodenní program 
přilákal stovky návštěvníků, 
mezi nimi i představitele církve, 
vlády či spřátelené vesnice z ra-
kouského Schweiggers. 

V  roce 1264 nacházíme nejstarší 
písemný doklad o  Osové Bítýš-
ce – tehdy ještě pod označením 
Vitis – v  listině zmiňující taměj-
šího plebána Jindřicha. Za 750 let 
od tohoto zápisu, který se po ná-
ročném hledání našel v  archivu 
v Drážďanech, se z Osové Bítýšky 
stala obec s  bezmála 900 obyva-
teli a se zázemím, které využívají 
desítky lidí i z širokého okolí (de-

vítiletá základní škola, ordinace 
dětského, praktického a  zubního 
lékaře nebo Diecézní centrum ži-
vota mládeže MAMRE).
Oslavy výročí započaly již 1. 6., 
kdy se v obci uskutečnilo okrsko-
vé hasičské cvičení. Hlavní pro-
gram byl však připraven na  mi-
nulou sobotu. Slavnostní zahájení 
se odvíjelo ve vyzdobeném spor-
tovním a  kulturním centru 
od  desáté hodiny ranní. Průvod 
zástupců obce v čele se starostou 
Josefem Machem, duchovními, 
hasiči i hosty z Rakouska, prošel 
zcela zaplněnou halou k  oltáři, 
kde začala mše svatá. Při ní bis-
kup připomněl důležitost pospo-
litosti lidí, apeloval na  přítomné 

také, aby se více zajímali o  poli-
tiku, potažmo o společenské dění 
v obci. „Četl jsem, že klesá zájem 
o  politiku, pouze 33 % obyvatel 
v  ní vyjadřuje svoje názory, a  to 
je málo,“ míní Cikrle, „proto je 
důležité, abychom se i  my dnes 
pomodlili za  starostu, lidi v  této 
vesnici, aby se jim všem dařilo.“ 
Připojil příměr, že řecké slovo 
‚polis‘ znamená právě obec, ale 
vyskytuje se také například ve slo-
vě politika či policie. 
Po  mši svaté si lidé mohli pro-
hlédnout školu, ochutnat koláčky, 
napít se vína či piva, a přitom po-
slouchat lidové písničky v podání 
dechové hudby.

 Pokračování na straně 4

Starosta J. Mach (vpravo) rozdává "zlaté mince", na nichž byl vyražen obecní znak 
i číslice 750. Více foto na straně 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

 Pokračování na straně 4

Poklepali základní kámen rozhledny na Fajtově kopciPrezident navštíví Bíteš

Zástupci Ski klubu Velké Meziříčí a našeho města při 
poklepávání. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Další krok učinili zástupci Ski klubu Velké Meziříčí směrem ke svému cíli, 
jenž si vytyčili — k výstavbě rozhledny. Poté, co zmizela stará budova na-
hoře na sjezdovce, ve stejných místech poklepali a položili základní kámen 
rozhledny. Symbolického aktu se zúčastnili také zástupci města Radovan 
Necid a Josef Komínek, senátor Jan Veleba a další pozvaní hosté, zejmé-
na členové ski klubu, ale pochopitelně také jednatel firmy, která bude roz-
hlednu stavět, Miroslav Lysý. Všichni zúčastnění projevili přání, aby se co 
nejdříve na onom kopci zase sešli a slavnostně novou dominantu města 
otevřeli. Předseda ski klubu Jiří Novotný připomněl veřejnou sbírku, která 
probíhá, a představil také firemní cedulku, která bude upevněna na scho-
du. I takto mohou podniky rozhlednu podpořit. 

Návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana s chotí 
v Kraji Vysočina se uskuteční od středy 25. 6. do pátku 27. 6. 
V průběhu tří dnů se setká s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhoun-
kem, zastupiteli kraje, představiteli měst a obcí, podnikateli, 
občany regionu a významnými osobnostmi. Postupně navštíví 
nejen krajské město Jihlava, ale také Pacov, Humpolec, Novo-
městsko, Velkou Bíteš nebo Třebíč.

1. den návštěvy, středa 25. června: setkání s hejtmanem Kraje Vy-
sočina, setkání se zastupiteli a lidmi spojenými s veřejným životem 
v regionu, Jihlava – setkání se zástupci města, setkání s občany, Polná 
– program dosud nebyl odsouhlasen
2. den návštěvy, čtvrtek 26. června: Pacov – setkání se zástupci měs-
ta, setkání s občany, Humpolec – návštěva České zemědělské akade-
mie a beseda se zástupci agrárního sektoru, Novoměstsko – návštěva 
společnosti SPORTEN, setkání s osobnostmi Kraje Vysočina
3. den návštěvy, pátek 27. června: Velká Bíteš – setkání se zástupci 
města, setkání s občany, návštěva První brněnské strojírny, Třebíč 
– setkání se zástupci města, setkání s občany, Zámek Třebíč, tisková 
konference. Zvláštní program bude připraven pro manželku prezi-
denta Ivanu Zemanovou. V jednání je návštěva Léčebny dlouhodobě 
nemocných v Moravských Budějovicích.

Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

Iva Horká

Osmý ročník Evropského festiva-
lu filozofie ve Velkém Meziříčí byl 
zahájen v pondělí v kinosále Jupi-
ter clubu za účasti hostů, filozofů, 
veřejnosti a  tentokrát i  fyziků. 
Letošní ročník totiž nese podtitul 
Prostor a čas, což jsou i  fyzikální 

veličiny. A  jak obě shrnul filozof, 
profesor Erazim Kohák, jenž pro-
mluvil pouze ze záznamu? Vtipně: 
„Prostoru zabíráme mnoho a času 
máme málo.“ Zcela jiný pohled 
pak představili fyzikové, a to Jan 
Novotný a Jiří Langer. Po fyzi-

kálním bloku nechyběla diskuze. 
Na snímku náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Vladimír Novot-
ný děkuje řediteli festivalu Mila-
nu Dufkovi za spolupráci.
Více přineseme příště.

Text a foto: Martina Strnadová



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 24 | 18. čeRVna 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 24 | 18. čeRVna 2014

Lidé chtějí propojení cyklostezek centrem města či revitalizaci areálu za Svitem
Dne 13. listopadu 2013 probíhala v koncertním sále Jupiter clubu 
veřejná diskuze s občany našeho města k problémům města i komu-
nitnímu plánu v tematických skupinách. Z tohoto jednání vyplynulo 
dvacet problémů, ke kterým se mohla ještě široká veřejnost vyjádřit 
prostřednictvím ankety v týdeníku Velkomeziříčsko.

Cílem této diskuze i na ni navazující ankety je dát občanovi města Velkého 
Meziříčí prostor, aby se mohl vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co 
by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spokojen s místem, kde žije 
a které je jeho domovem. 
Výsledkem jsou níže seřazené problémy:
1. Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké 
Meziříčí (tělocvična + hřiště).
2. Výstavba plaveckého bazénu. 
3. Obchvat II./360 – 4. etapa – Jihovýchod. 
4. Legalizace grafitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku. 
5. Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů.
6. Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý are-
ál Svit).
7. Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města.
8. Rozšíření parkovacích kapacit v centru města - areál Svit.
9. Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prosto-

ru po bývalém Svitu.
10. Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb 
v roce 2014. 
11. Přehled problémů z jednotlivých oblastí života ve městě, které si obyva-
telé přejí řešit z jednání 9. 6. 2014
Desatero problémů města 2014 Velkého Meziříčí
Problém: Počet získaných bodů:
1. Propojení cyklostezek centrem města 30
2. Dokoupení zbýv. části pozemků bývalého areálu Svitu do majetku města 
a jeho revitalizace (zeleň, klidová zóna a přírodní amfiteátr) 19
3. Dokončení obchvatu města – 4. etapa (Jihovýchod) 17
4. Nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích 6
5. Nedostatek sociálních bytů 4
6. Zajištění pravidelných bezplatných dopravních spojů do bazénu v Třebí-
či 3
7.–9. Zajistit dostupnost dětského psychologa 2
7.–9. Městem spolufinancovat opravy nepamátkových objektů v  městské 
památkové zóně soukromým majitelům 2
7.–9. Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 2
10. Modernizace zázemí hřiště za Gymnáziem Velké Meziříčí             1

Ing. Josef Švec, koordinátor projektu Zdravé město a MA21
Foto: Simona Fňukalová a Městský úřad Velké Meziříčí

Majitelé budovy bývalého luteránského gymnázia, opravují podloubí atria. Foto: Iva 
Horká

Podloubí atria luteránského gymnázia bude 
opraveno koncem června

Jak jezdit po kruhovém objezdu
Blíží se doba, kdy 
i v našem městě bude 
v provozu první okruž-
ní křižovatka. A další 
budou následovat. 
Řidiči, kteří jezdí častěji 
do velkých měst, jízdu 
okružní křižovatkou 
pravděpodobně zvlá-
dají bez problémů, pro 
ostatní uvádíme několik 
užitečných informací.

Okružní křižovatka nebo 
kruhový objezd je typ 
křižovatky kruhového 
tvaru, který obvykle zvyšuje bezpečnost silnič-
ního provozu. Rozděluje celou křižovatku do ně-
kolika jednoduchých křižovatek okolo kruhu 
uprostřed, čímž se pravidla týkající se průjezdu 
křižovatkou značně zjednoduší. Středový kruh 
tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí ři-
diči pomaleji, a proto i případné nehody mívají 
jen lehké následky. V  případě nehody se vozi-
dla obvykle srazí boky v  ostrém úhlu, zatímco 
na  klasické křižovatce ke  střetu dochází spíše 
v pravém úhlu nebo čelně s výrazně horšími ná-
sledky. 

Jak do nich, a jak z nich ven?
Kruhové objezdy napomáhají k  bezpečnému 
a  plynulému provozu na  komunikacích. I  když 
na  takovýchto křižovatkách platí podstatně jed-
nodušší pravidla silničního provozu, je nutné je 
znát a  řídit se jimi. Stejně jako u  „obyčejných“ 
křižovatek musí řidič dbát zvýšené pozornosti 
i opatrnosti před vjezdem a střízlivým okem vy-
hodnotit situaci na objezdu. 

Znamení o změně směru jízdy 
jen při výjezdu! 
Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat 
na změnu směru jízdy „blikáním“, protože je jasné, kte-
rým směrem se auto vydá — doprava a nikam jinam. 
Nebliká se ani při jízdě po  kruhovém objezdu, jízda 
po  něm se považuje za  přímou. Bliká se pouze před 
výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu tak, aby 
řidiči aut, kteří chtějí na kruhový objezd vjet, věděli, že 
je vyjíždějící auto již nemůže ohrozit. 

Úprava přednosti v jízdě – 
sledujte dopravní značení!
Způsob jízdy a přednosti při jízdě po kruh. objezdu jsou 
upraveny zákonem o  provozu na  pozem. komunika-
cích, v § 22 – Jízda křižovatkou. Již samotné zařazení 
v  § naznačuje, že jízda objezdem není nic odlišného 
od běžné křižovatky. V 5. odstavci § je uvedeno: (5) „Ři-
dič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními 
značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej 
přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se 
značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát před-
nost v  jízdě vozidlům a  jezdcům na  zvířatech jedou-
cím po  kruhovém objezdu a  organizovanému útvaru 
chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty 
jdoucími po kruhovém objezdu.“ Z uvedené citace je 
zřejmé, že i v případě kruh. objezdu platí klasické do-
prav. značky – Dej přednost v jízdě a Stůj, dej přednost 
v jízdě.  Je tak zřejmé, že ono kdysi uznávané pravidlo, 
které přiznávalo přednost v  jízdě autům jedoucím 
na kruh. objezdu, již neplatí. Jediné co platí, jsou značky. 
Značka „Kruhový objezd“ tedy nijak neupravuje před-
nost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje 
způsob, resp. směr, jízdy křižovatkou. Přednost v jízdě 
je i  na  objezdu vždy dána značkami upravujícími 
přednost nebo předností zprava. -měú-

Okružní křižovatka je hotova
Na okružní křižovatce na Kar-
lově ve Velkém Meziříčí je od 
uplynulého víkendu hotový 
finální asfaltový povrch i vo-

dorovné dopravní značení. 
Křižovatka je již průjezdná bez 
semaforu. Vzhledem k rekon-
strukci silnice a stále platné 

uzavírce Karlova ji však zatím 
řidiči mohou využívat pouze ve 
směru Františkov – Sokolovská 
a naopak.

Práce na dokončování nové křižovatky probíhaly o uplynulém víkendu. Provoz tam 
byl omezen. Více fotografií si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz. Foto: Martina Strnadová

Vendula Příhodová je ve 
velkém finále soutěže Hlas

-mars-

Vendula Příhodová 
z  Tasova postoupi-
la do  velkého finále 
soutěže Hlas Česko 
Slovenska, které pro-
běhne právě dnes 18. 
června 2014 ve  20.20 
na Nově.
První koncert Venduly 
Příhodové po  skon-
čení „Hlasu“ bude 
ve  Velkém Meziříčí, 
a  to 3. 7. 2014 od  20 
hodin na náměstí.
„Všem těm, kteří mě – 
ať už svými hlasy nebo 
dobrým slovem – pod-
porovali v této televiz-
ní soutěži, bych ráda 
poděkovala prostřed-
nictvím koncertu.“
Na něm vystoupí Ven-
dula s kapelou. 

Text a foto: -red-

S opravou podloubí na ná-
dvoří v bývalém luteránském 
gymnáziu započali jeho 
majitelé koncem dubna a ho-
tova má být v závěru června 
letošního roku. 

„Zvětralé a  podfouklé omítky 
v  podloubí atria se osekávají 
až na  cihlu s  následným pro-
škrábáním spár,“ upřesnil roz-
sah prací Karel Koudela, ma-
jitel firmy, která rekonstrukci 
provádí, „na  celé ploše bude 
použita nová vápenná omítka 
a  vápenný štuk. Odstín barvy 
bude stejný jako ostatní plochy 
fasády.“
Opravu financují z  větší části 
majitelé objektu. 
„Přispěl také Kraj Vysočina 
a  Město Velké Meziříčí,“ dopl-
nila za  vlastníky Libuše Rouč-
ková. Iva Horká
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V neděli 15. 6. proběhla v luteránském gymnáziu ver-
nisáž výstavy Metamorfózy a islandské dotyky, jež je 
výsledkem spolupráce Filipa T.A.K. a Jaroslava Ptáčka. 

U  zrodu výstavy, která je součástí Evropského festivalu 
filozofie, stála cesta Jaroslava Ptáčka na Island. Fotografie, 
pořízené zde jednoduchým kompaktním fotoaparátem, 
natolik zaujaly výtvarníka Filipa T.A.K., že se k nim roz-
hodl vytvořit grafické listy. Na  výstavních panelech lze 
tedy nalézt oba druhy umění. 
Poselství, které expozice vysílá každému návštěvníkovi, 
je jasné: Není důležité, jak prvotřídní technické vyba-
vení má člověk k dispozici. Zásadní je zájem, s nímž se 
člověk dívá na věci kolem sebe, a snaha učinit něco, čím 
by ostatním udělal radost. A to se – i podle ohlasů ná-
vštěvníků vernisáže – oběma umělcům podařilo. Jaroslav 
Ptáček, potěšen vnímavostí návštěvníků, nevyloučil, že by 
se spolupráce s Filipem T.A.K. na společné výstavě mohla 
do budoucna opakovat. 
Výstavu je možné navštívit každý den od 14 do 17 ho-
din, a to do neděle 22. června. 

Text a foto: Klára Katolická

Vernisáž zahájila výstavu Metamorfózy a islandské dotyky

Concentus Moraviae 
nabídl první koncert

Zemlinského kvarteto zahrálo v zámecké jídelně 
ve Velkém Meziříčí 14. 6. Druhý koncert se v rámci CM 
koná tuto neděli (viz strana 9). -ivh- Foto: Jiří Sláma

Úctyhodných šedesát let od ma-
turity na velkomeziříčském 
gymnáziu si připomnělo 14 
abiturientů - 5 žen a 9 mužů - 
7. června na zdejší radnici. 

Tam je přijal starosta města Rado-
van Necid, sám absolvent gymná-
zia VM, který hosty ve věku v roz-
mezí cca od 78 do 80 let informoval 
o dění ve městě, které mnozí opus-
tili před mnoha lety. „Na gymnáziu 
se vyměňují okna, ale tělocvičnu 
si pamatuji takovou, jaká je dnes,“ 
řekl s úsměvem starosta. Podle 
PhDr.  A. Němce někteří z  nich 
přijeli například z Brna, Jihlavy, ale 
také z Německa. Po přivítání měli 
přítomní prostor k  diskuzi. „Náš 
ročník postihly všechny školské re-
formy od 2. světové války,“ připo-
mněl vitální gymnazista a dodal, 
že oni proslavili školu zejména 
v oblasti sportu.

Sešli se po šedesáti letech od maturity na gymnáziu

Iva Horká
Setkání abiturientů po šedesáti letech se neobešlo bez přijetí v obřadní síni radnice. 
Starostovi, který je přivítal, gymnazisté věnovali knihu o baroku. Foto: Iva Horká

Proběhlo betonování střechy velkého sálu Jupiter clubu

2x foto: Martina Strnadová

Připravují otevření skateparku
Krytý skatepark na Uhřínovské ulici 
ve Velkém Meziříčí je v zásadě dokončen. 
Až na menší úpravy, které vyplynuly 
ze zátěžové zkoušky a požadavků členů 
občanského sdružení SK8 Velké Meziříčí, 
jež má mít sportoviště ve výpůjčce.

„Smlouva o  výpůjčce je připravena. Ješ-
tě před otevřením skateparku však chce-
me udělat pár opatření. Proběhly zátěžové 
zkoušky a už se ozvali sousedi – je třeba sní-
žit hlučnost objektu,“ informoval starosta 
Radovan Necid. Hluk z provozu skateparku 
se šíří zejména zezadu budovy přes žaluzie. 

Zakrytím těchto míst vatou a  následným 
zaklopením OSB deskami či sádrokarto-
nem by se hlučnost měla snížit. Krom toho 
ještě probíhá projektování toalet a příprava 
zpevnění stropu vestavby se zázemím ob-
sluhy a  půjčovnou, tak aby na  něm mohli 
stát nebo sedět lidé. Třeba diváci nebo ten, 
kdo bude dohlížet na začínající skejťáky.
Původně plánovaný termín otevření skate-
parku počátkem července se tak nejspíš 
oddálí. „Nechceme to otevírat s  vadami 
a nedodělky. Nový termín otevření není sta-
noven,“ dodal starosta.  Skatepark je novým 
veřejným sportovištěm města, které bude 

sloužit ke skateboardingu, jízdě na kolečko-
vých bruslích, kolech BMX či koloběžkách. 
Sportoviště má provozovat zdejší občanské 
sdružení SK8. Jeho úkolem bude zajistit po-
řádek a bezpečnost na sportovišti, dodržo-
vání hygienických předpisů, zákazu kouření 
a užívání alkoholu i jiných omamných látek 
apod. Přitom může vybírat desetikorunový 
poplatek za vstup, z nějž bude hradit nejen 
energie, ale i drobné opravy. Sportoviště má 
být veřejnosti otevřeno denně – od pondě-
lí do  pátku 14.30–20.00, v  sobotu a  neděli 
9.00–11.00 a 13.00–21.00.

Martina Strnadová

Dva cizinci napadli na 
pouti obsluhu atrakcí
V  sobotu večer vyjížděli policis-
té k incidentu, ke kterému došlo 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí 
v  době konání poutě. Dva cizí 
státní příslušníci se tam dostali 
do  sporu s  mužem, který obslu-
huje pouťové atrakce. Poškoze-
nému měli nadávat a vyhrožovat, 
a poté ho fyzicky napadli. Přitom 
mu způsobili zranění, se kterým 
musel být hospitalizován v  ne-
mocnici. Protože byli oba agre-

sivní muži pod vlivem alkoholu 
a  hrozilo nebezpečí, že budou 
ve  svém protiprávním jednání 
pokračovat, převezli je policisté 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici.
Policisté ve  věci zahájili úkon 
trestního řízení pro podezření 
z  přečinů výtržnictví, ublížení 
na zdraví a nebezpečného vyhro-
žování. Veškeré okolnosti přípa-
du dále prověřují. -PČR-
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Pomáhat zachraňovat živo-
ty, co může člověka naplňo-
vat víc. Jenomže ne vždycky 
se to podaří. O to je pak tato 
práce náročnější na  psy-
chiku. Ani po  desítkách let 
si člověk úplně nezvykne. 
„Zažíváte spoustu lidských 
osudů… A  samozřejmě, 
člověk to v sobě řeší pořád,“ 
popsal J. Hubl s tím, že jed-
noduché není ani vypořádat 
se s  nepřetržitými a  nepra-
videlnými službami. Navíc 
provoz od  roku 1984 pod-
statně zhoustl a zrychlil, což 
je pro řidiče mnohem ná-
ročnější. Přesto však podle 
J. Hubla díky bezpečnějším vozi-
dlům ubylo zásahů u smrtelných 
dopravních nehod. „Nejvíc vyjíž-
díme k interním – kardiálním zá-
ležitostem, pak asi k úrazům, do-
pravním nehodám, porodům…,“ 
vyjmenoval.
Podobně i  dobrovolný hasič 
Antonín Teplý pomáhá chránit 
zdraví a  životy lidí, ovšem hlav-
ně teď zejména na poli prevence 
vzniku požárů. A to jak u velko-
meziříčského SDH, kam vstoupil 
v roce 1972, tak i jinde. „Jsou ha-
siči tzv. mokří, kteří jezdí na zá-
sahy. U  nich jsem jako mladý 
byl taky. A  pak je ta prevence – 

ochrana obyvatelstva,“ popsal A. 
Teplý svoji dobrovolnou činnost, 
která se nyní mísí i s prací, neboť 
provádí coby bezpečnostní tech-
nik školení ve  firmách v  okrese 
i celém kraji.
Zcela jinému oboru se věnuje 
Jiří Charvát, jenž svůj volný čas 
věnuje handicapovaným spor-
tovcům. 
„Těším se, až vyjedeme na  zá-
vody, kde vidím, že jsou spoko-
jení, a  to mě naplňuje,“ uvedl J. 
Charvát, který se zapojil do  ak-
tivit Handicap Sport Clubu Vel-
ké Meziříčí v roce 2006. I proto, 
že pod tímto sdružením začala 

dva roky předtím sportovat jeho 
dcera. Posléze, v  roce 2009, se 
stal předsedou, taky proto, aby 
klub nezanikl. Činnost v něm jej 
přiměla třeba i  ke  koupi většího 
auta, aby do  něj mohl naložit 
víc handicapovaných sportovců 
i s jejich vozíky a odvézt je na zá-
vody na druhý konec republiky či 
do světa – třeba do Dánska nebo 
Německa. Nyní má klub na  110 
členů. Věnují se curlingu, atleti-
ce, závěsnému kuželníku, boccie, 
přičemž poslední dvě disciplíny 
jsou integrované, tedy účastní se 
jich handicapovaní společně se 
zdravými. 

Osová Bítýška oslavila 750 let od první písemné zmínky

Biskup Vojtěch Cikrle celebroval mši svatou. Přítomni 
byli současní i bývalí kněží z Bítýšky. Foto: Iva Horká

Dravci se líbili zejména 
dětem. Foto: Iva Horká

Na slavnostní zahájení výročí obce si do centra našly cestu desítky lidí z Osové 
Bítýšky i širokého okolí. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Po obědě byl pro obyvatele ves-
nice i  pro jejich hosty napláno-
vaný bohatý program, který za-
čal ukázkou dravců společnosti 
Zayferus, během níž mohli di-
váci vidět například ptáky v letu. 
Poté následovalo sázení pamá-
teční lípy před budovou školy, 
jehož se účastnili i  starostové 
většiny okolních obcí. Následně 
se hosté, bítýšská chasa a členo-
vé místních spolků (SDH, SK 
Osová Bítýška, myslivci) vydali 

na  průvod obcí, který završi-
lo kladení věnců k  památníku 
padlých ve  světových válkách. 
Krátkou modlitbu připojil bis-
kup Cikrle.
Následně se kulturní program 
přesunul na  parket pod lipami. 
Starosta Mach ve  svém projevu 
připomenul nejen nejvýznam-
nější milníky v  dějinách Osové 
Bítýšky, ale předestřel i  změny, 
které obec čekají v  brzké době. 
Svá přání vyjádřili i pozvaní hos-

té – zastupitel Velkého Meziříčí 
František Bradáč, místopředse-
da vlády Pavel Bělobrádek, po-
slanec Vít Kaňkovský, generální 
ředitel Hasičského záchranného 
sboru ČR Drahoslav Ryba nebo 
starosta partnerského Schwei-
ggers Johann Hölzel. Po  jejich 
slovech následovala taneční vy-
stoupení žáků základní školy, 
místní chasy a  také ukázka bo-
jového umění společnosti Kung 
Fu Akademie Yulong. K  posle-

chu celé odpoledne hrály kape-
ly Muzikanti Ladislava Prudíka 
a  TATA BAND, děti si užívaly 
především jízdy na segway nebo 
malování na obličej. 
Program vyvrcholil hodinu před 
půlnocí vodní světelnou fontá-
nou u místního potoka Bítýška. 
Proudy vody, které za  dopro-
vodu Smetanovy Vltavy měnily 
barvy, dosahovaly výšky téměř 
30 m. Na produkci plynule navá-
zal ohňostroj, jenž dlouho pláno-

vané oslavy ukončil. Do  Osové 
Bítýšky se za  svými příbuznými 
a  známými k  příležitosti oslav 
vypravily desítky hostů. „My-
slím, že se dnešek opravdu vy-
dařil, jde vidět, že za  tím je kus 
práce. Nejvíc se mi líbila vodní 
fontána, takové představení jsem 
v malé obci jako Bítýška nečeka-
la,“ řekla Ilona Kroupová z  Jin-
dřichova Hradce.
Osová Bítýška se celodenním 
programem připojila k několika 

jiným obcím, které v brzké době 
oslaví důležité milníky ve  své 
historii, jež jsou často spojeny 
i  se setkáním rodáků. V  sobo-
tu 21. 6. se připravují oslavy 
v  Nové Vsi u  Heřmanova (650 
let od  první písemné zmínky), 
28. a  29. 6. v  Křižanově (775 
let od  první písemné zmínky), 
6. 7. v Lavičkách (110 let SDH) 
nebo 30. 8. v  Heřmanově (120 
let SDH). 

Před základní školou byla zasazena památeční lípa.
Foto: Klára Katolická

Průvod přihlíží kladení věnců u pomníku padlých. Vpravo pak závěrečný 
ohňostroj, jemuž předcházela vodní světelná fontána. 2x foto: K. Katolická

Klára Katolická a Iva Horká

Kraj ocenil další Velkomeziříčské
Pokračování ze strany 1

Zleva: Jiří Charvát, Antonín Teplý a Jindřich Hubl. Foto: 
Martina Strnadová

Martina Strnadová

Bítešskou pouť navštíví kardinál Miloslav Vlk
Velkou slavnost zažije kostel 
sv. Jana Křtitele o letošní pouti. 
Vzácným hostem bude kardinál 
Miloslav Vlk. Ten bude sloužit 
hlavní poutní bohoslužbu v nedě-
li 22. června od 9.30.

Miloslav Vlk se narodil roku 1932 
v  Líšnici na  Písecku. Po  maturitě 
mu komunistický režim neumož-
nil studovat. Pracoval jako dělník 
v  Českých Budějovicích. V  roce 
1964 se mu podařilo zahájit stu-
dium na  Cyrilometodějské boho-
slovecké fakultě v  Litoměřicích. 
Na kněze byl vysvěcen roku 1968. 
Jeho pastorační působení však ko-
munistům vadilo. Proto mu byl 
odňat tzv. „státní souhlas“ k výko-
nu kněžské služby. Stejně jako jiní 

potrestaní kněží přijal práci umý-
vače výkladních skříní, a  později 
archiváře ve Státní bance českoslo-
venské. 
Kardinál, který umýval okna
Po revoluci byl v roce 1990 jmeno-
ván českobudějovickým biskupem. 
O rok později se stal pražským ar-
cibiskupem a nástupcem kardinála 
Františka Tomáška. Roku 1994 jej 
papež Jan Pavel II. jmenoval kar-
dinálem. V čele české církve byl až 
do roku 2010.
Kardinál Miloslav Vlk je nositelem 
řady ocenění. Roku 2002 mu pre-
zident Havel propůjčil řád TGM 
za  vynikající zásluhy o  demokra-
cii a lidská práva. Získal také řadu 
čestných doktorátů na  evropských 
i  amerických univerzitách. Obdr-

žel čestné občanství měst Rožmitál 
pod Třemšínem, Cedar Rapids/
USA, Baltimore/USA, Třeboň, 
Klodzko, Roudnice nad Labem, 
Mníšek pod Brdy, Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav.                   -lk-

Ilustrační foto: archiv -lk-

Pachatel odcizil zlatý náramek
Velkomeziříčští policisté prověřu-
jí krádež, k níž došlo v  prodejně 
zlatnictví ve  Vel. Meziříčí. Dosud 
neznámý pachatel 11. 6. krátce 

před polednem využil nepozornos-
ti prodavačky a  odcizil vystavený 
zlatý náramek v hodnotě přes 5 tis. 
Kč.. Policisté místo krádeže ohleda-

li, případ zadokumentovali a zahá-
jili úkony trest. řízení pro podezře-
ní z přečinu krádeže a po pachateli 
i odcizeném šperku pátrají.

Při havárii utrpěl motocyklista těžké zranění
V pátek po 16. h. vyjížděli policis-
té k vážné havárii motocyklisty. 
Jednašedesátiletý řidič motocyklu 
jel od Křeptovského Dvora na Ta-
sov. V mírném klesání v levotoči-

vé zatáčce nezvládl řízení a vyjel 
vpravo do příkopu, kde havaroval. 
Při nehodě utrpěl těžké zranění, se 
kterým byl letecky transportován 
do nemocnice v Jihlavě. Dechovou 

zkoušku policisté vzhledem ke zra-
nění motocyklisty nemohli na mís-
tě provést, proto byl nařízen odběr 
krve v nemocnici. Příčiny a okol-
nosti nehody policisté dále šetří.

Pokračování ze strany 1
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 18. 6. 7.00 mše sv. – o. J. B., Oslavice 19.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Čtvrtek 19. 6. 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 
slavnost Božího těla 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 20. 6. 8.00 mše sv. – o. 
J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 
adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., večer chval 18.15, 
domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 21. 6. 7.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 22. 6. 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 
9.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 20. 6. Dolní 
Bory 9.00 mše sv. – o. J. B., 22. 6. Horní Bory 9.00 mše sv. – o. J. B.
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

Fotbalová modlitba Velkomeziříčský den dětí

V  sobotu 31. 5. 2014 v  Jabloňově proběhl již 8. ročník Malování 
na  silnici, tentokrát za  účasti pohádkového Večerníčka. Počasí 
zpočátku přálo, bylo hezky, a cestu k obecnímu úřadu si našlo 80 
mladých „malířů“. Děti dostaly barevné křídy a  označené místo, 
kde mohly malovat. Silnici okolo obecního úřadu za chvíli zkrášlila 
auta, sluníčka, zvířátka a  pohádkové bytosti. Každého malíře po-
vzbudil Večerníček zmrzlinou a  nakonec odměnil i  perníčkem. 
O rozptýlení se postarala místní hudební skupina Virus, která dě-
tem k malování hrála známé písničky. Nebylo možné vybrat nejlep-
ší obrázek, a proto o všech osmdesáti cenách rozhodl los. V době 
zahájení losování začalo lehce pršet, ale dětem to vůbec nevadilo. 
Děkujeme všem, kteří se na  organizaci dne podíleli a  především 
sponzorům za odměny, mezi které patřily např. knihy, hry, pastel-
ky, barvy, velké bublifuky a sladkosti. Příjemně strávené odpoledne 
bylo pro děti jistě tou nejlepší oslavou jejich svátku.

Zastupitelé obce Jabloňov, foto: archiv obce

Děti v Jabloňově 
malovaly na silnici

Dne 1. 6. 2014 bylo ve  Velkém 
Meziříčí rušno hned na několika 
místech. 
Na zahradě Městské knihovny Vel-
ké Meziříčí si mohly děti se svými 
rodiči a  prarodiči zasoutěžit s  Ve-
černíčky z knížky. A tak se velcí stali 
řidiči kolečka, bujnými oři a  malí 
pasažéry i  žokeji. Společně skákali 
v  pytlích, běhali v  obrovských ho-
linách, skládali papírové čepice, 
nebo pomáhali najít pejskovi a ko-
čičce poztrácené hračky. Kreslilo 
se na zeď, četly veršované pohádky 
a hloubily tunely na pískovišti. Ni-
kdo neodešel bez sladké odměny. 
Na  náměstí si děti vyrobily pří-
věsek v tvořivé dílně a naučily se 
taneční kroky streetových tanců 

a  tance orientálního. Kdo měl 
sílu a elán, mohl vystoupat na věž 
kostela, ze které byl krásný vý-
hled. 
Cestou na  koupaliště měli pra-
covníci nízkoprahového centra 
Wellmez připravenou slalomo-
vou dráhu. Mladší ji absolvovali 
na  koloběžce a  dospělí v  rámci 
prevence s  „alkoholickými“ brý-
lemi. 
Na koupališti čekalo návštěvníky 
malování na obličej a netradiční 
sportovní hry např. kin-ball, kro-
ket, pétangue, usazování koleček 
na tyč, hry s padákem. 
Na  závěr odpoledne byl za-
pálen oheň a  kytaristé Domu 
dětí a  mládeže Velké Meziříčí 

zpříjemnili účastníkům podve-
černí posezení svými písněmi. 
Děti oslavily svůj svátek hra-

mi, sportem, tancem a  legrací.
Dům dětí a mládeže Velké Mezi-

říčí, foto: archiv DDM VM

Dne 27. května 2014 se konalo 
v Muzeu Vysočiny v Třebíči slav-
nostní vyhlášení výsledků 10. roč-
níku ankety Zlatá jeřabina – Ceny 
Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2013. Akce byla zakončena 
slavnostním rautem, který kom-
pletně připravili pod vedením 
odborných učitelek žáci  Hotelové 
školy Světlá Velké Meziříčí. 
Děkujeme všem žákům a zaměst-
nancům, kteří se na přípravě akce 
podíleli.
J. Janová a H. Urbanová, uč. odbor-

ných předmětů, foto: archiv HŠ

Hotelovka připravila raut pro Kraj Vysočina

Dne 25. 5. 2014 proběhla v luterán-
ském gymnáziu Domečkovská aka-
demie, přehlídka dětí ze zájmových 
útvarů Domu dětí a mládeže Velké 
Meziříčí. Celým programem nás 
provázeli mladí moderátoři pod 
vedením vedoucího Tomáše Matu-
ly. Na přehlídce vystoupila skupina 
kytaristů, která zahájila několika 
příjemnými písněmi s  kytarovým 
doprovodem. Účastníci v  sále do-
stali při vstupu malé zpěvníčky, aby 
si mohli s kytaristy zanotovat. Dal-
ší vstup byl určen malým slečnám 
z kroužku Radovánek, které zatan-
čily na  písničku Zuzany Norisové 
ŠŠŠ. Po  Radovánku měly prostor 
děti z kroužku Žížalky. Kroužek se 
zaměřuje na  pohybovou výchovu. 
Žížalek bylo plné pódium a zatan-
čily na píseň Ram Zam Zamů, kde 
ukázaly práci s ponpony, a na píseň 
Mýdlo od oblíbené Míši Růžičkové. 
Následující program patřil malým 
flétnistkám, jež zahrály písničky, 
které se naučily v kroužku Zdravé 

pískání. Před dalším vystoupením 
seznámila posluchače v sále mode-
rátorská dvojka Tomáš a  Markéta 
s  pomůckou Crazy teamu – pon-
pony. A poté už děvčata převáděla 
svou taneční kreaci. Po  roztleská-
vačkách se publiku představili ta-
nečníci z Club dance I. s choreagra-
fií na píseň One Direction a Club 
dance II. s  tancem na  píseň Avril 
Lavigne. Po  vystoupení streeto-

vých tanečníků přišly na scénu ta-
nečnice, které předvedly dva tance 
s  nádechem orientu. Po  skončení 
vystoupení orientálních tanečnic 
přišli na  řadu sportovci. Předvedli 
příznivcům v hledišti, že badmin-
ton je prima hra, kterou si lze zahrát 
třeba ve větší garáži. V neposlední 
řadě vyskotačily na  pódium děti 
z  kroužku Abeceda sportu, které 
předvedly jednoduché gymnastic-

ké cviky na žíněnce. Na závěr pro-
gramu zatančily děti z Club dance 
III. a  Club dance IV. Během akce 
byla podána informace o  progra-
mu pro mládež DofE. Při odchodu 
si každý účastník mohl ochutnat 
výrobky dětí z  kroužku Holky, 
kluci v  akci. Podávaly se chutné 
perníčky a  slané chuťovky. Děti 
z některých kroužků nevystupova-
ly, ale právě ony nás často prezen-
tují na  různých soutěžích, nebo si 
chodí do  „domečku“ jen tak hrát. 
Domečkovskou akademií skončil 
školní rok v DDM.
Děkujeme všem šikovným dě-
tem, rodičům, partnerům a  pří-
znivcům Domu dětí a  mládeže 
Velké Meziříčí.
Velké poděkování patří také in-
terním i  externím pracovním 
pracovníkům DDM za jejich ka-
ždodenní práci s dětmi.

Alena Vidláková, Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí, foto: 

archiv DDM VM

Léto začíná, kroužky končí

Poslední sobotu v  květnu se v  Oslavici konal první 
ročník Oslavického vejšlapu. Počasí nám přálo a tak 
si užilo příjemnou procházku nádhernou přírodou 
mnoho maminek, tatínků, dětí a  dalších. Někteří si 
s sebou vzali i svého čtyřnohého kamaráda. 
Účastníci měli možnost vybrat si trasu v délce 4 km 
nebo 8 km. Každá byla patřičně označena červenými 
či modrými značkami. Obě túry se linuly po polních 
cestách, lesních stezkách, údolích i kopcích a částeč-
ně i po klasické vozovce.  Na každém kilometru tra-
sy byla kontrolní zastávka, kde bylo nutné označit 
si razítkem své zápisní lístky. Asi po  hodině a  půl 
se první účastníci pochodu začali blížit k  cíli, kde 
na ně čekalo lehké občerstvení a zasloužená pochva-
la. Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli s přípra-
vou akce.

Za pořadatele Marie Šoukalová, foto: archiv obce

V Oslavici si zpříjemnili sobotní odpoledne 
dálkovým pochodem

Začalo fotbalové mistrovství světa. Mnozí prožívají doslova sváteč-
ní dny a sledují napínavá utkání těch nejlepších světových týmů. I já 
k nim patřím, fotbal mám totiž rád a v mládí jsem ho několik let zá-
vodně hrál. Sport obecně považuji za dobrý způsob trávení volného 
času. Jedním z důvodů je, že nás učí vlastnostem, které můžeme uplat-
nit v běžném životě. Ve sportu si tyto vlastnosti lze jakoby vyzkoušet 
nanečisto. Co například? Disciplínu, spolupráci, sebezapření, sebe-
důvěru, schopnost unést prohru a  jít dlouhodobě za  určitým cílem. 
Pochopitelně jsou zde i možná negativa: přehnaná soutěživost, někdy 
agresivita, přílišné soustředění na sebe a svůj výkon atd. Každá lidská 
činnost v sobě ale nese rizika.
Ale zpět k  fotbalu, o  kterém se v  těchto dnech hodně mluví a  píše. 
Na  webových stránkách jednoho evangelického sboru jsem narazil 
na modlitbu, která může do toho aktuálního fotbalového dění vnést 
ještě jiný rozměr: „Pane Bože, kdyby byl svět jako fotbal, čím bys v té 
hře byl ty? Rozhodčí? Ten, který píská fauly, dává žluté a červené karty, 
dohlíží na pravidla hry? Někteří si tě tak představují – jako nesmlou-
vavého sudího, který může vykázat hráče z hřiště a nikdo s  tím nic 
nenadělá. To ne, ty jsi jiný Bože, milostivý, láskyplný… Nebo bys byl 
hráčem jednoho týmu? Toho vítězného, silnějšího, schopnějšího, toho 
pravého, snad toho našeho? I tak si tě někdy představujeme a strhává-
me na svou stranu, proti těm druhým, horším. To ne, ty jsi jiný, Bože. 
Nestavíš se na  jednu stranu proti druhým. Ty jsi víc než spoluhráč 
i  než soupeř… Nebo bys byl divákem na  vyvýšené tribuně a  jen by 
ses bavil pohledem na dění na hřišti? I tak si tě někteří představují… 
Možná úplně nejspíš bys byl jako míč. Kdekdo si do tebe kopne. Ale 
bez tebe by celá hra neměla smysl. Byla by jen pobíháním sem a tam, 
bez důvodu, bez gólů, bez cíle. Ale míčů si dovedeme vyrobit bezpo-
čet… Pane Bože, všecky naše představy jsou nedokonalé, zavádějící 
a  svádějící. Prosíme tě, prostup našimi představami a  dotkni se nás 
svým slovem. Amen.“ Pavel Janošík
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evropský festival filozofie – 8. ročník – 16.–22. 6. 2014 – prostor a čas
PROSTOR A ČAS – tyto nejzákladnější fyzikální pojmy se vyvíjely 
spolu s rozvojem poznání konkrétních zákonitostí přírody. Otázky 
o podstatě prostoru, času i hmoty se pokoušeli řešit jako první 
pomocí filozofických spekulací antičtí řečtí myslitelé. 
Celý festivalový týden bude tematicky složen z jednotlivých 
odborně zaměřených bloků. Organizační výbor navrhl na svém 
zasedání následující rozčlenění: • fyzikální blok • filozofický blok • 
virtuální realita • sociologický blok • umělecký blok
Našim návštěvníkům nabídneme výstavy, hudební vystoupení, 
divadelní představení, filmová představení atd. 
Probíhá v prostorách Jupiter clubu, luteránského gymnázia a vel-
komeziříčského zámku.                                                  Mgr. Milan Dufek

Středa 18. 6. – SOCIOLOGICKÝ BLOK
17.00  kinosál JC – přednáška  Mgr. Michael Hauser, PhD.
téma:  Na obhajobu volného času 
přednáška – Filip Vostál, PhD.– Zrychluje náš svět?
Mgr. Radim Hladík – Místa vědění
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 Mgr. Petr Koubský – analytik a  publicista 
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 – Mgr. Josef Šlérka – vede výzkum a vývoj ve společnosti 
Ataxo 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 – PhDr. Petr Škyřík, PhD. – FF MU v Brně, Kabinet infor-
mačních studií a knihovnictví.  V hledáčku jeho zájmu je konkurenční 
zpravodajství, sociální sítě, virální a WoM marketing, zážitková peda-
gogika, řízení reálných a virtuálních týmů, distanční formy vzdělávání 
20.00 Filmová projekce v kinosále – Jiří Michlíček – 100 let GVM,  
Mlynáři, Vyznání 
Pátek 20. 6.  – 17.00 luteránské gymnázium – přednáška 
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
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 Jaroslav Samson Lenk,  Hop Trop
Neděle 22. 6.
15.00 nádvoří zámku, pohádka pro děti – Dobrodružství Hastrmana 
Tatrmana, Divadelní společnost Julie Jurištové 
16.00 dětské odpoledne – DDM Velké Meziříčí, zámek
19.30 koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Concentus 
Moraviae, luteránské gymnázium: TEREZÍNSKÉ HVĚZDY – skladby 
terezínských autorů
J. Fišer – housle, T. Jamník – violoncello, M. 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 začínají v 17.00. Doprovodný program bude navazovat na před-
náškový blok. Změna programu vyhrazena.              www.festivalfilosofie.cz

1. Rada města vzala na vědomí:  • Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2013 bez výhrad
• předloženou informaci k  projektu Konsolidace IT a  zavedení no-
vých služeb TC v území ORP Velké Meziříčí dle Výzvy č. 22 – IOP
• Petici občanů sídliště Čechovy sady ve Velkém Meziříčí z 2. 6. 2014
2. Rada města schválila: • návrh smlouvy na zřízení práva věcného bře-
mene - služebnost inž. sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Čes. 
Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 4085/2, na Fajtově kopci, obec 
a k. ú. Vel. Meziříčí, s právem uložení zemního kabelového vedení NN 
a pojistkové skříně na pozemku, právem provozování, údržby, obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. 
Právo věcného břemene je uzavíráno na dobu trvání předmětné stavby
• návrh smlouvy budoucí na zřízení práva věcného břemene – služeb-
nost inž. sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice 
k tíži pozemků města parc. č. 2065/1 a 2042 v k. ú. Olší nad Oslavou 
s právem uložení zemního kabelu NN a pojistkové skříně do těchto 
pozemků, právem jejich provozování, údržby, úprav, obnovy, výměny, 
modernizace pro zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. Služebnost 
bude zřízena na dobu existence stavby 
• uzavření  smlouvy o  přeložce zařízení distribuční soustavy č. 
13002388 s E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 
• rozpočtové opatření: zdroj: 93 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mosti-
ště, rozdělení: 93 tis. Kč – § 2212 opravy místních komunikací v m. č. 
Mostiště, 
• rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov, roz-
dělení: 400 tis. Kč – § 3412 provozní budova na víceúčelovém hřišti Hrbov
• rozpočtové opatření: zdroj: 136 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 136 tis. Kč – § 3412 výměna povrhu a oprava pletiva víceú-
čelového hřiště na dopravním hřišti Oslavická

• rozpočtové opatření: zdroj: 7,6 tis. Kč – pol. 1343  poplatek za uží-
vání veřejného prostranství, 18,7 tis. Kč – pol. 1341  poplatek ze psů, 
rozdělení: 14,6 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 5,2 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Lhotky, 2,5 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov
• rozpočtové opatření: zdroj 96 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozdě-
lení: 96 tis. Kč – § 6171 org. 110 studie proveditelnosti k výzvě č. 22 IOP
• rozpočtové opatření: zdroj 46 tis. Kč – § 6409  rezerva neúčelová
rozdělení: 9,7 tis. Kč – § 3412 sportovní zařízení  (soc. zař. a  šatny 
U Tržiště, soc. zař. u zimního stadionu, zimní stadion), 3,0 tis. Kč – § 

3632 pohřebnictví (smuteční síň nový hřbitov), 9,1 tis. Kč – § 3639 
komun. služby aj. (TS AG vrátnice, admin. budovy, dílny), 8,8 tis. Kč 
– § 5512 požární ochrana  (hasičská zbrojnice VM, Hrbov, Mostiště), 
15,4 tis. Kč – § 6171 vnitřní správa (stará budova radnice, nová budova 
radnice, OÚ Mostiště, MěÚ Spořitelna)
vnitřní směrnici č. 2/2014 Zásady pro zpracování a oběh účetních do-
kladů města Velké Meziříčí
• aktualizovanou verzi předloženého projektu „Konsolidace IT a zavede-
ní nových služeb TC v území ORP Velké Meziříčí“ dle Výzvy č. 22 – IOP
• projekt „Velké Meziříčí – Volnočasové aktivity proti kriminalitě“ 
o rozpočtu max. 350.000 Kč se spoluúčastí města ve výši max. 50.000 Kč 
v závislosti na celkovém rozpočtu projektu. Dotace je ve výši 300.000 Kč
• návrh smlouvy o výpůjčce s krajským ředitelstvím Policie kraje Vysočina
• návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Te-
lefonicy Czech Republic, a. s., Praha a k tíži pozemků města parc. č. 
2259/1, 2255/2 a 2760/2 v lokalitě U Tržiště – stavba vynucené před-
kládky podzemního telekomunikačního vedení (v  rámci výstavby 
PPO) – s právem uložení vedení do pozemků města, právem provádě-
ní úprav, modernizace nebo zlepšení výkonnosti. Služebnost je zřizo-
vána na dobu technologické životnosti stavby 

Ing. Radovan Necid, starosta města

Pane starosto,
masírujete nás zprávami, co vše 
pro obce, města, tedy i  pro nás 
dělá ODS. Konkrétně návrh záko-
na umožňující obcím vydat zákaz 
průjezdu pro nákladní dopravu (viz 
článek v č. 22  – pozn. red.)
Dále také, jak se osobně snažíte 
zlepšit dopravu ve městě. 
Prosím, nemluvte o  ODS a  vůbec 
o nějakých partajích. Poznali jsme, 
co udělala ODS i  s  vaším bohem, 
Klausem! Nebo zločincem? Bože 
chraň! Téměř jste překonali komu-
nisty.
Tedy, soudím, že prosadit onen zá-
kon o  výrazné zvýšení pravomocí 
obcí je pohádka. A  za  další, také 
jsme poznali, jak jste zlepšil dopra-
vu kruhovým objezdem! To už stačí. 
Přeji Vám další kariéru v ODS. Ale 
v Praze. Jen si nemyslím, že by nás 
to mělo stát takové „příjemnosti“, 
které dopouštíte. Vím, o  čem mlu-
vím. Za  mého působení na  radnici 
jsem poznal, jaké zájmy měli „partaj-
níci“. Především osobní. A to zřejmě 
zůstává. Zatím se nikdo nedokázal 
vložit do vykonávání funkce starosty 
celou bytostí, bez ohledu na  vlastní 
prospěch, nebo slávu. A kdo se neza-
pojí a nedrží „basu“, ten musí z kola 
ven. Přeji Vám především zdraví! 
Ostatní snad přijde později.             

Václav Štipák

Ve třech odstavcích, které mi adresuje pan Václav Štipák, 
který byl tři roky starostou našeho města (1994–1997), 
jsem napočítal asi čtyři výzvy, na které prý mám reagovat 
– přála si paní redaktorka Velkomeziříčska. 
Tak to zkusím nějak srozumitelně a postupně:
1. Masírování zprávami o ODS
Šlo o zprávu, ve které popisuji, jak poslanci ODS navrhli 
novelu, která obcím umožní zakázat tranzitní nákladní 
dopravu běžnými dopravními značkami i v případě, že 
příslušná silnice je krajská. Dnes totiž obce, přes které 
kamiony objíždí dálnici, s tímto stavem nemohou nic dě-
lat. Vláda a vládní koalice, včetně některých krajů, pro-
sazují jako řešení rozšíření mýta mimo dálnici. Všichni 
ale víme, že mýto nemá regulační funkci a všichni také 
víme, že většina zisků z  mýta neplyne státu, ale firmě, 
která mýtný systém provozuje. Pokud by se tedy mýto 
rozšířilo mimo dálnice, kamiony by přes Meziříčí jezdi-
ly pořád, rakouský provozovatel by měl víc peněz a my 
bychom to zaplatili. Mýto totiž neplatí kamiony, ale my 
všichni v ceně zboží. Takže jsem s ostatními starosty už 
před více než rokem poprosil tehdejšího ministra dopra-
vy, aby nám s tím pomohl. Byl to tehdy Zbyněk Stanjura 
z ODS a ve sněmovně se toho ujala poslankyně Jana Fis-
cherová, rovněž z ODS, ale hlavně je z Vysočiny a pro-
blematice naší ‚šestsetdvojce‘ rozumí. Kdyby byl tehdy 
ministrem dopravy člen ČSSD a  ujali se toho poslanci 
ČSSD, psal bych o ČSSD, kdyby to byli poslanci TOP 09, 
psal bych o TOP 09. Ujali se toho poslanci z ODS a teh-
dejší ministr z ODS, tak jsem v té zprávě psal o ODS.
2. Kruhový objezd
Obecně jsou kruhové objezdy bezpečnější a propustněj-
ší, než světelné křižovatky. V tomto případě jde o nový 
kruhový objezd u budoucího Kauflandu. Najdou se mezi 
námi Velkomeziříčáky hlasy, které tvrdí, že je špatně vy-

myšlený a špatně postavený. Nu, já si to nemyslím a na ty 
zimní problémy kamionů si fakt počkám. Nevěřím to-
tiž tomu, že projektant a  dopravní inženýr si celé dny 
a noci lámou hlavu s  tím, jak nám ve Velkém Meziříčí 
znepříjemnit život. Víte, to je jako s každou jinou prací: 
když vyrábím boty, snažím se je udělat co nejlepší a nej-
levnější, aby si je lidé mohli dovolit a aby se jim v nich 
dobře chodilo. Protože jen v takovém případě si pro ty 
boty přijdou zas a  pochválí je i  před svými známými. 
A když navrhuji a projektuji silnice, snažím se je udělat 
co nejbezpečnější a nejfunkčnější. To, že je někdo škaro-
hlíd a všechno kolem sebe kritizuje a pořád nadává, ještě 
neznamená, že celý svět je ošklivý a nepřátelský. Naopak.
3. Moje fiktivní kariéra v Praze
Jo, jo. To už jsem slyšel tolikrát, že kdybych pokaždé, 
když slyším, že si připravuji kariéru v Praze dostal ko-
runu, koupil bych si dneska asi nové auto. Já jsem šel 
do politiky v roce 2006 proto, že jsem chtěl změnit život 
ve městě, ve kterém žiju. Protože si mi některé věci nelí-
bily a protože si myslím, že když se mi něco nelíbí, mám 
si holt plivnout do dlaní a změnit to. Velké Meziříčí mám 
moc a moc rád a chci tady žít a umřít a chci, aby se tady 
dobře žilo i mým dětem. Ve snu by mě nenapadlo, ani 
v tom roce 2006, že tady budu starostou – chtěl jsem být 
v zastupitelstvu a normálně jinak chodit do práce. Jen-
že se věci udály jinak, starostou jsem se stal a snažím se 
to dělat tak, jako všechno – dobře. Stejně tak by mě ani 
ve snu nenapadlo, že bych měl usilovat o nějakou politic-
kou funkci v Praze. Dostal jsem třeba nedávno nabídku, 
abych letos v našem okrese kandidoval do Senátu. Od-
mítnul jsem ji bez rozmýšlení, protože chci být starosta 
a  ne senátor. Takových starostů-senátorů už jsme totiž 
viděli hodně a  nestíhají ani jedno pořádně. Následná 
ostuda za ty dvě výplaty fakt nestojí. A opravdu si mys-

líte, že by si člověk, který chce budovat politickou karié-
ru, vybral zrovna sedmiprocentní ODS a ne třeba ČSSD 
nebo Babišovo ANO? To myslíte vážně?
4. Zájmy členů politických stran
No, to je teď v módě plivat na politické strany a politiky. 
Od roku 2006, kdy jsem v politice, jsem poznal stovky 
starostů, desítky poslanců a pár ministrů. Opravdu dob-
ře znám poslance a starosty z našeho kraje. Bez ohledu 
na to, z jaké jsou politické strany, o většině z nich můžu 
vážně a  bez nadsázky říct, že jsou to normální chlapi 
a ženské jako my všichni. A kéž bychom o sobě mohli 
někdy s klidným svědomím prohlásit, že jsme tak čestní, 
pravdomluvní a poctiví jako oni. Poznal jsem skvělé sta-
rosty a zastupitele z KDU-ČSL a obdivuji jejich přímost 
a  morálku. Poznal jsem výborné kolegy z  ČSSD, kteří 
mají hluboký zájem o  sociální potíže lidí kolem sebe. 
Politické strany přece nejsou spolky kriminálníků, kte-
ří dnem a nocí vymýšlejí nové lupičské plány. Politické 
strany jsou sdružení lidí, kteří se chtějí starat o své obce, 
města a svoji zem. To, že se nám teď úplně všichni snaží 
natlouct do hlavy právě tu teorii o politických stranách 
jako o mafiích, ještě neznamená, že je to pravda.
Osobněji na závěr
Na závěr mi dovolte ještě několik osobních vět. Je to po-
prvé a naposledy, kdy si s někým takto přímo dopisuji 
přes noviny. Bude volební kampaň a  určitě se najdou 
i jiní zájemci o starostování než jsem já. Pokud bychom 
si z Velkomeziříčska udělali místo pro vzájemné dopiso-
vání si, naše noviny by to nemohly ani místem ani čti-
vostí přežít. 
Jestli se tedy ještě najde někdo, komu se nebudou líbit 
mé názory, postoje, činy, anebo můj obličej, bude lepší, 
když mi to přijde říci osobně, anebo mi to napíše mailem 
či poštou.                                                                Radovan Necid

rada města projednala

Necid: Každý chce přece dělat svoji práci co nejlépe
občan píše starostovi, starosta odpovídá...
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodám – koUpím – různé

Prodám
■ Skříň 90×170×50 – 1 ks, skříň 
50×170×50 – 1 ks a  komodu 
60×70×40 – 1 ks, vše bílé la-
mino, velmi zachovalé, celkem 
za 600 Kč. Tel.: 773 577 805.
■ Dřevěný suchý záchod. Vhod-
ný na  stavbu. Cena 500 Kč. Tel.: 
566 524 006.
■ Felicii, r. v. 1997, závěs, zim-
ní kola, TK do  3/2016, cena cca 
8.000 Kč. Tel.: 732 861 352.
■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Křepelčí vajíčka. Tel.: 
606 277 147.
■ Kamna větší na  vytápění díl-
ny nebo menšího domku či 
chaty. Cena 550 Kč, dohoda 
možná. V  dobrém stavu. Tel.: 
776 008 210. 
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  

■ Škodu Fabii Combi, naje-
to do  100 tis. km, zachova-
lou a  v  dobrém 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.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sezonní zeleninu a  ovoce 
od  soukromého pěstitele z  Vel-
kého Meziříčí a  okolí. Nejlépe 
s  minimálním použitím pes-
ticidů. 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 chatu uprostřed lesů, 
200 m od rybníka v katastru obce 
Pavlínov, 13 km od Velkého Me-
ziříčí. Chata je celodřevěná, te-
pelně izolovaná, vlastní pozemek 
500 m2, studna, 220/380V. Tel.: 
602 780 749.
■ Prodej RD ve  Velkém Me-
ziříčí, ulice Lipnice; bytu 3+1 
s  garáží a  zahrádkou ve  VM, 
ulice Ke  Třem křížům; pro-
dej chaty v  Balinách. Reali-
ty Vysočina, tel.: 777  636  157.

■ Pronajmu větší garáž na ulici 
Čechova o rozměrech 2,5×7,5 m. 
Možno parkovat až dvě auta. Ga-
ráž je v bytovém domě, má vlast-
ní elektřinu. Volná ihned, cena 
1.000 Kč/měs. Tel.: 603 834 418.
■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská. Cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ 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 byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí v  lokalitě nad 
gymnáziem v  ulici Na  Výsluní. 
Byt o  rozměrech 61 m2 včetně 
2 sklepů, se nachází v  1. 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.

■ Betonovou dlažbu starší, 
30×30×3, celkem 100 ks za  od-
voz. Tel.: 773 577 805.

■ Hledám hodnou paní do  65 
let. Rozvedený 55letý muž z ves-
nice. Tel.: 773 188 390.
■ Transsexuál 40/182/90 pl-
noštíhlé postavy hledá ženu 
bisexuálku štíhlé nebo plno-
štíhlé postavy od  40 do  60 let 
z  Velkého Meziříčí. Jen vážně. 
Tel.: 722 076 098, 722 204 985. 

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.KOUPÍM

Tel.: 604 112 837.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

LETNÍ  JAZYKOVÉ  KURZY 
VE  VELKÉM  MEZIŘÍČÍ

v malých skupinkách pro 3–6 osob
▶ intenzivní týdenní 
▶ víkendové ▶ měsíční 
▶ celoprázdninové 
▶ s rodilým mluvčím z Anglie 
▶ příprava ke státní maturitě
▶ pro děti

Zvýhodněný letní balíček 
jazykových kurzů:

 Kurz pro dva za cenu pro jednoho 
platný v průběhu 

července a srpna!!!
www.eco-vyukajazyku.cz, kontakt: 
p. Procházková, tel.: 602 325 108

Úklidová firma přijme
UKLÍZEČKU 

na úklid ve Stránecké Zhoři.
Práce o víkendu cca 5 hod/den 

+ občasný záskok v týdnu. 
Tel.: 777 608 980 

Zubní 
pohotovost: 

Sobota 21. 6. MUDr. Olga 
Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 
tel.: 566 688 232. Neděle 22. 6. 
MDDr. Marie Kopečná, Osová 
Bítýška 130, tel.: 566 536 712 
(www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 
(cca 10 km od VM),  
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

Nepůjde 
elektrický proud: 

26. 6. od 7.30 do 14.30, Lhotky, 
jižní část obce, MŠ, prodejna 
Jednoty, ulice od ZD po křižo-
vatku na Sviny.                   -E.On-

Přijme na středisko agroslužeb do pracovního poměru řidiče.
    Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B, C, (C+E), T
 profesní průkaz řidiče
                          flexibilita, spolehlivost
    Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení
  prosperující společnost
  týden dovolené navíc
  nástup dohodou

Žádost spolu s životopisem zasílejte na adresu:
AGROPODNIK, a. s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

594 01 Velké Meziříčí,
Kontaktní osoba: stanislav.mokry@agpas.cz

nebo tel.: 603 863 292

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí nabízí

K PRONÁJMU u ulice Třebíčská 1540 budovu bývalé kotelny, 
357 m2 (vhodná jako provozovna, sklad apod.)

Informace tel. 561 202 320, případně kontakt zaslat na agp@agpas.cz

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
SKLADNÍKA DO ÚSEKU 
OVOCE/ZELENINA
Vzhledem k hmotnosti kartonů je pozice určena pouze pro muže.  

Požadujeme:
• dobrý zdravotní stav 
• ochotu k fyzické práci 
• vysoké pracovní nasazení 
• časovou fl exibilitu 
• čistý trestní rejstřík

Náplň práce:
Po zapracování převezmete zodpovědnost za tyto úkoly: 
• samostatná práce 
• vychystávání zboží dle objednávek prodejen 
• rozvoz zboží po skladě 
• pracovní doba v odpoledních hodinách s otevřeným koncem 

pracovní doby

Nabízíme:
• dobré platové podmínky 
• jistotu zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě 
• příjemné pracovní prostředí v novém areálu 
• místo výkonu práce: Měřín / Stránecká Zhoř
• práci na hlavní pracovní poměr nebo formou brigády

Nástup možný ihned! 

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontak-
tujte nás přímo na naší prodejně nebo na 
webových stránkách www.lidl.jobs.cz. 
Prosím vyplňte on-line formulář u dané po-
zice a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

BEZPROBLÉMOVÁ
P  Ů  J  Č  K   A

bez rizika a skrytých poplatků
při dobrém splácení vracíme 
splátky. Info tel.: 777 327 003.

Kovovýroba Velké Meziříčí 
přijme na výpomoc 

ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE 
dle dohody 

  tel.: 604 532 448, 
kovo.nevecny@seznam.cz

Přijmeme řidiče mezinárodní 
autodopravy, ŘP C, E. Nástup 
možný ihned. Betty Trans s.r.o, 

pobočka Velké Meziříčí. 
Tel.: 776 606 181.

Dne 15. 6. v odpoledních hodinách byla nalezena 
pravděpodobně dětská peněženka v lokalitě Hliniště 

(„sluneční vrch“). Ozvěte se na tel.: 733 602 637.

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
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Vzpomínka

společenská rUbrika

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.

❧ Odešel, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žije dál. ❧

Dne 24. června 2014 tomu bu-
dou 3 roky, co nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček, pan 

Jan Pešek 
z Dolních Radslavic.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

 
Dcery s rodinami

→

sUdokU
Autor sudoku: Z. Málek © 

Řešení sudoku z čísla 22
2 8 7 1 9 3

5 9 1 7

8 9

7 8 3 6

3 1 2 7 5

6 3 7

8 5

5 2 9 8 4

7 4 6 1 9

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 21666
Obtížnost: střední

7 4 3 6 9 1 2 8 5

8 9 1 5 7 2 6 4 3

2 6 5 4 3 8 1 7 9

3 8 4 2 5 6 9 1 7

1 5 2 7 4 9 3 6 8

9 7 6 1 8 3 5 2 4

5 2 8 3 1 4 7 9 6

4 1 7 9 6 5 8 3 2

6 3 9 8 2 7 4 5 1

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: #10226
Obtížnost: střední

Dne 8. 6. 2014 se v Olší nad Osla-
vou konal 2. ročník dětského dne 
s myslivci. 
Děkujeme touto cestou pořada-
telům, učitelkám a  dětem z  Ma-
teřské školy v  Olší nad Oslavou 
za  jejich vystoupení, sponzorům 
a všem, kdo se podílel na přípra-
vě tak vydařeného dne pro naše 
děti.

Spokojené děti a rodiče 
z Olší nad Oslavou

Dětský den s myslivci 
v Olší nad Oslavou

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VELKÉ MEZIŘÍČÍ POŘÁDÁ
▶ ▶ ▶ exkurzi na 22. základnu vrtulníkového letectva 
            Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
2. 7. 2014, odjezd v 9 hodin od DDM, příjezd cca ve 14 hodin, cena 
100 Kč/osobu
přihlášky do 25. 6. 2014, kancelář DDM
▶ ▶ ▶ plavbu lodí po Brněnské přehradě
9. 7. 2014, odjezd v 8.15 hodin od DDM, příjezd cca ve 14 hodin, 
cena 250 Kč/dospělý, 200 Kč/dítě, v ceně cesta autobusem a plavba 
lodí, pedagogický dozor zajištěn
přihlášky do 3. 7. 2014, kancelář DDM
Více info: DDM VM, Komenského 10/2, tel.: 566 781 853

Poděkování sponzorům
V neděli 8. června 2014 se v Olší nad Oslavou konal II. ročník Dětské-
ho dne s myslivci. Malí i velcí účastníci si prošli naučnou stezku, kde 
předvedli svoje znalosti a dovednosti. Připraven byl bohatý doprovod-
ný program: skákací hrady, trampolína, hasičská stříkačka, projížďka 
na koni, umělecké malování na tělo, sokolníci. K vidění byli bachyně 
divokého prasete se selaty, bažanti a divocí králíci. V rámci programu 
vystoupily děti z Mateřské školy v Olší nad Oslavou pod vedením ve-
doucí učitelky paní Smolíkové a zacvičila děvčata z místního spolku 
Zumba. Počasí nám přálo, děti se mohly vyřádit dle libosti.
Sponzorsky se na této akci podíleli: BID Vest, VTP Ecol, Eurowagon, 
Českomoravská myslivecká jednota, Uchytil, Hasiči z Laviček a Olší 
nad Oslavou, Zastupitelstvo pro místní správu Olší nad Oslavou, art 
21, Agados, Dvořák-Trucks, Vemax auto s.r.o., Elid, topenářství Ru-
dolf Fiala, Falco Computer, Wiegel, Autocolor, Poex, Autoimpex, Ag-
foods, Alpa, Enpeka, Evra, Hotel Jelínkova vila, Lesy Chalupa, DS Ag-
ros Netín, týdeník Velkomeziříčsko, Vezeko, Michal Drápela, Turbo 
Car Velká Bíteš, Ligno Nábytek Pavlínov, NPK Uhřínov, Imao, Musil 
Jaromír Metal, MIKROP, Zednictví Mikyska, Rexel Elektro, Halačkova 
Pila, Pila Kment, Truhlářství Vyhlídal, Lisovna plastů, Ariston, Maro s. 
r. o. obchod a projekce, Kateřina Kratochvílová, Martin Bradáč, Super 
Fast s. r. o., PL, s. r. o., Velké Meziříčí, Josef Chalupa, Sticky-shoe s. r. o.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří s námi na pořádání 
tohoto dětského dne spolupracovali.

Myslivecké sdružení Stráž Olší nad Oslavou, foto: archiv MS

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCÍ 
LAVIČKY A ZÁVIST 

které se koná v neděli 6. 7. 2014 při příležitosti 
oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Lavičkách.
Program: 8.30–9.30 příjezd rodáků, zápis do kro-
niky obce, 10.00 mše svatá, kostel sv. Zdislavy, 11.15 po  mši sva-
té společné fotografování rodáků, 12.00–15.00 možnost prohlíd-
ky místní mateřské a  základní školy, kostela sv. Zdislavy, hasičské 
zbrojnice, od  13.30 program Sboru dobrovolných hasičů Lavičky, 
od 15.00 k tanci a poslechu hraje VYSOČINKA

NOVA CIVITAS – 20. a 21. června, Nové Město na Moravě
Playing Puppets ● Sto zvířat ● Singl ● Venkovská kapela ● Los Rumberos Salsa Orquesta 
● Janet Robin ● Jaroslav Uhlíř ● The Tap Tap ● Poletíme? ● Karel na nákupech ● Jelen

www.nmnm.cz    nkz.nmnm.cz

Se soutěží 
O TOPNOU SEZONU 

ZDARMA

DŘEVĚNÉ 
BRIKETY

DŘEVĚNÉ 
PELETY

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014

e-mail: 
prodejna.velkemezirici@biomac.cz

JARNÍ 
AKCE
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O soutěži...
Velkomeziříčské pivo Harrach 
a pivovar s restaurací a hotelem 
Jelínkova vila slaví v letošním 
létě 10 let své existence. 
K této příležitosti uspořádal 
pivovar Harrach soutěž o hodnot-
né ceny.
V minulých třech číslech jsme po-
stupně otiskli články o pivovarské 

restauraci a velkomeziříčském pivu, příště zveřejníme poslední článek.
Tyto články mohou také pomoci při zodpovídání soutěžních otázek. 
Na soutěžní poukaz napište správné odpovědi a zašlete jej do redakce 
nebo přímo do Jelínkovy vily. Můžete ho odevzdávat i osobně. 

Podmínky soutěže:
– soutěží pouze  osoby starší 18 let a každý pouze jedenkrát 
– soutěžní poukazy odevzdávejte do 9. července 2014  
– předání cen proběhne v pivovaru Harrach – Jelínkově vile 
Adresa pivovaru: Jelínkova vila hotel – pivovar, Třebíčská 342/10, 
594 01 Velké Meziříčí, www.jelinkovavila.cz
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. 4
Restaurace v Jelínkově vile vaří se svým pivem Harrach – 10 let pivovaru 
(4/5)
V předminulém díle povídání o velkomeziříčské Jelínkově vile a pivu 
Harrach jste se dočetli o rybích specialitách a dalších druzích gastro-
nomických specialit. Dnes napíšeme o pivu v receptech. Pivo je velmi 
výrazná kulinářská surovina, která může velmi příjemně podpořit chuť 
pokrmu, ale pro svou, zejména chmelovou výraznost a hořkost musíte 
být v jeho dávkování velmi opatrní, aby chuťově nepřevýšilo ostatní in-
gredience pokrmu. Pivovarskou restauraci v Jelínkově vile navštívil i te-
levizní štáb TV Paprika, který s moderátorem a gastroagentem Janem 
Rosákem vyhledával právě pivní recepty a použití piva v kuchyni. Šéfku-
chař pivovarské restaurace M. Hotárek pak Janu Rosákovi v televizním 
natáčení přiblížil pivní recepty, jako je filet z lína v pivním těstíčku dle 
Lojzičky Štěpničkové, kapr na černo s pivem Harrach, pečené vepřové 
koleno podlévané pivem Harrach, pivařův biftek s pivem Harrach a jab-
lečné koláčky v pivním těstíčku.
Další osobností, se kterou restaurace v  Jelínkově vile spolupracuje, je 
Miloš Štěpnička, autor několika rybích kuchařek, který je veřejnosti zná-
mý zejména z televizního Receptáře. Každoročně pak s M. Štěpničkou 
probíhá v restauraci rybí vaření, při němž můžou hosté ochutnat méně 
tradiční, avšak o to více kulinářsky zajímavé úpravy rybích pokrmů. Pro 
svou kvalitu a oblíbenost u hostů byla restaurace zařazena do výběru do-
poručených restaurací známého české gurmána Pavla Maurera, který ji 

ve své publikaci Maurerův výběr GRAND RESTAURANT zařadil mezi 
velké a známé gastronomické podniky v ČR. Za zmínění určitě také stojí 
i natáčení rozhlasového pořadu pro rádio Region s moderátorem Pat-
rikem Rozehnalem, kde s  šéfkuchařem M. Hotárkem zprostředkovali 
přípravu pokrmů s pivem Harrach posluchačům přímo na rádiových 
vlnách. Záznam tohoto rozhlasového pořadu si můžete poslechnout 
na stránkách hotelu a restaurace www.jelinkovavila.cz.
Příště: pivní restaurace a čerstvé sladkovodní ryby.

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 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, náměstí
www.mestovm.cz/cs/kulturnileto.cz. program na červenec 2014: 
3. 7. – 20.00 Vendula Příhodová, 4. 7. – Den indické kultury, 5. 7. – 
17.00 O medvídku Medouškovi, 19.00 Malý televizní kabaret, 6. 7. – 
14.00 Pocta moravskému Horácku, 13. 7. – 19.00 Poutníci, 14. 7., 15. 
7., 16. 7. od 21.00 Kinematograf bratří Čadíků,   19. 7. – 19.00 Accort, 
Renovace, 25. 7. – 18.00 Fortix, 26. 7. – 19.00 Jitka Vrbová a Knezapla-
cení, 27. 7. – 19.00, 27. 7. – 19.00 Kuspokon
 
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
Klub výtvarných umělců Ho-
rácka, Velké Meziříčí je na  této 
výstavě zastoupeno tvorbou Bo-
řivoje Pejchala, Miroslava Ště-

pánka a Jany Mikyskové. 
▶ ▶ ▶ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Prostor a čas se 
uskuteční  21. 6. v 19 hodin.                                                                                         -muz- 

METAMORFÓZY A ISLANDSKÉ DOTEKY, Filip T.A.K – grafika, 
Jaroslav Ptáček – fotografie, luteránské gymnázium, výstava potrvá 
do 22. 6. 

MLADÍ FOTÍ – Anička, Terka, Peťa, Milan, Danča, Julča, Vanda, 
Vojta, Nikča, 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, 
potrvá do 22. 6.

RŮŽE V ZAHRADNÍCH 
KOMPOZICÍCH
Zahradnictví Rozmarínek, 
Vídeň 91, 25.–28. června 2014
otevřeno st, čt, pá 8–12, 13 -17,
sobota 8–17, 
www.zahradnictvivm.cz                                 

FAJTFEST 
17.–19. 7. 2014
FAJTŮV KOPEC 
 www.fajtfest.com

Vážení 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
Prodej vstupenek a více informa-
cí na  tel.: 566 782 004, 005, 001, 
programové oddělení Jupiter clu-
bu, Náměstí 17, Velké Meziříčí

divadelní sezona podzim 2014

čtvrtek 19. 6. ve  20.00, kinosál JC – HISTORICKÉ UDÁLOSTI 
VE  VELKÉM MEZIŘÍČÍ objektivem amatérské kamery Jiřího 
Michlíčka – 100 let GVM, Mlynáři, Vyznání, 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 VM

sobota 28. 6. od 20.30, areál MŠ Dolní Heřmanice
STEZKA ODVAHY – poražte čaroděje Kostilama

Srdečně vás, milé děti a rodiče, zveme na 
POHÁDKOVÝ LES,

který se bude konat 22. června 2014
od 13.00 v Ořechově–Ronově.

Děti mají vstup ZDARMA, dospělí 50 Kč.
K tanci a poslechu bude hrát Šafářanka.

SDH Ruda pořádá
TRAKTORFEST RUDA 2014

Setkání všech příznivců zemědělské techniky 6. 7. 2014 Ruda
• bohatý program pro celou rodinu • tematické soutěže 

s traktory i bez • atrakce a soutěže pro děti • zemědělská technika 
domácí i tovární výroby • moderní i historické zemědělské stroje 

• bohaté občerstvení  • tombola
Registrace od 7.30, zahájení v 10.00, info: 602 217 088, 724 171 586, 

www.traktorfest.cz

TRUCKSHOW Šeborov – 28. 6. 2014
vstupné pro návštěvníky dobrovolné, bude věnováno 

tělesně postiženým dětem
Šeborov –  farma Pavla Uchytila

Spanilá jízda, soutěž o nejhezčí tahač, bohatý doprovodný pro-
gram, občerstvení zajištěno. Sobota večer živá hudba Start 02

informace: tel. 604 897 679, www.dvorak-trucks.cz
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hasičské 
závody

Čtyřicátý třetí roční Měřínské padesátky byl historicky nejúspěšnější 
za celou dobu jejího konání. Přispělo k tomu značnou měrou krásné 
letní počasí, ale také objektivní okolnosti. Dobrá propagace v médiích, 
pozvánky do  všech odborů KČT na  Vysočině, zveřejnění v  turistic-
kých kalendářích KČT a  na  webových stránkách KČT. Napomohla 
také například dohoda s Tasovskými, kterou zajistil starosta ing.  Jiří 
Servít, aby svoji akci posunuli o týden dříve.
Měřínská padesátka má dlouholetou tradici, je to druhý nejstarší tu-
ristický pochod v Kraji Vysočina. Je třeba také připomenout, že Mě-
řínská 50 je, po Výstupu na Javořici, druhý největší klasický turistický 
pochod v Kraji Vysočina a co se týká cyklojízdy, tak je dokonce nejpo-
četnější, a to nejen v Kraji Vysočina.
Tradiční zůstává velmi dobré značení pochodu a cyklojízdy, tradiční 
jsou také diplomy a délka pěších a cyklo tras, jejich směr se však ka-
ždoročně mění, postupně od  jihu, přes západ, sever, k východu, aby 
turisté poznali co nejlépe náš kraj. Také občerstvení na trasách a skvělá 
gulášová polévka v cíli ze školní jídelny se již staly tradicí.
Čas od  času však dojde k  určitým změnám, které si vyžaduje nový 
přístup k turistice. Tak v letošním roce byla zařazena extrémně těžká 
pěší trasa 100 kilometrů. První část se uskutečnila jako noční pochod 
50 km a k tomu ještě 50 km denní trasa. Není proto divu, že velká část 
účastníků pochodu na 100 km nezvládla celou trasu. Věříme však, jak 
konstatovali sami její účastníci, že pro příští rok ji nebudou již podce-
ňovat a lépe se připraví. Také u diplomů došlo ke změně grafiky, ale 
byla zachována původní velikost a pojetí.
Trasy byly navrženy tak, aby si každý účastník mohl vybrat podle svých 
možností, a to buď pěší anebo cyklotrasu, od 15 až po 100 kilometrů.
Počet účastníků Měřínské padesátky předčil i ty nejodvážnější od-
hady před startem. Takové množství je pro organizátory velkou 

odměnou za jejich práci, na druhou stranu zase způsobuje nečeka-
né problémy. Například se letos prováděl dvakrát dotisk diplomů 
za účast a ještě to nestačilo, proto několik desítek diplomů bylo na-
tisknuto už jen na tenčí papír, za což se účastníkům velmi omlou-
váme. Diplomy jsou vyplňovány až po odevzdání startovních lístků 
a následně se dopisuje jméno účastníka a trasa. Tuto práci zajišťuje 
kvalitně, ozdobným písmem Mgr. Oldřich Hnízdil. Vypisování mu 
bez přestávky tento rok trvalo celých 8 hodin a  zaslouží si za  to 
velkou pochvalu.
Počty v  jednotlivých kategoriích jsou letos tak zajímavé, že jsem se 
rozhodl je uvést všechny.
Počty účastníků:
Pěší trasa 15 km 207 Cyklotrasa 25 km 209
Pěší trasa 25 km 68 Cyklotrasa 45 km 137
Pěší trasa 35 km 19 Cyklotrasa 65 km 87
Pěší trasa 50 km 20 Cyklotrasa 85 km 29
Pěší trasa 100 km 12 Cyklotrasa 100 km  58
Pěší trasy celkem 326 Cyklotrasy celkem 520
Celkový počet účastníků – 846, pořadatelé 44, celkový počet včetně 
pořadatelů – 890.
Zajímavé jsou počty účastníků z jednotlivých měst a obcí:
Obec/město počet % Obec/město počet %
Měřín + okolí 461 52 Žďár n. S. 18 2
V. Meziříčí + okolí 172 19 Polná 9 1
Jihlava  61 7 Kamenná 5 0,6
Brno  27 3 Slovensko 3 0,3
Třebíč 22 2,5 ostatní 112 12,6
O tom, že ani ženám turistika a cykloturistika nejsou cizí, svědčí jejich 
účast. Žen se zúčastnilo celkem 347, to je 41 %.

A ještě jeden zajímavý statistický údaj. Ze samotného Měřína na Mě-
řínské padesátce bylo 292 účastníků. Voleb do Evropského parlamentu 
se v Měříně zúčastnilo 260 voličů. 
Znamená to, že Měřínské padesátky se zúčastnil každý 6,6 občan. A já 
si dovolím tvrdit, že pro Měříňáky to není jenom obyčejná Měřínská 
padesátka, je to turistický svátek.
V  16 hodin proběhlo vyhodnocení cykloturistiky, předání diplomů, 
odznaků a věcných cen. Celkem bylo předáno za výsledky v cyklotu-
ristice 48 diplomů a dva diplomy za dlouholetou činnost v turistice.
V cykloturistice má odbor KČT Jiskra Měřín nejlepší výsledky z ce-
lého Kraje Vysočina a celostátně je hodnocen na čtvrtém místě, a to 
nejen v počtu ujetých kilometrů, ale i v počtu udělených diplomů, pře-
devším v těch nejmladších kategoriích.
Měřínská padesátka byla důstojně zakončena volnou zábavou a hud-
bou.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům Měřínské pa-
desátky, organizátorům, pořadatelům, ale zejména všem účastníkům 
Měřínské padesátky s tím, že za rok se sejdeme už na 44. ročníku, a to 
nejméně v  takovém počtu jako v  letošním roce. Výbor Klubu čes-
kých turistů Jiskra Měřín děkuje všem účastníkům z Velkého Mezi-
říčí  za účast na 43. ročníku Měřínské padesátky, který se konal 7. 6. 
2014 a těší se na účast v dalším ročníku v roce 2015. Vede nás k tomu 
nejen vysoká účast turistů z Velkého Meziříčí, ale i děkovné emaily, 
na  příklad: „Dobrý den. Chceme poděkovat za  perfektní organizaci 
a především za  skvělou péči na  trase – kontrolách – především pak 
na  kontrole č. 2  v  Kameničce, kde o  nás bylo perfektně postaráno.  
Děkujeme oběma dámám a pánovi za poskytnutí občerstvení  a neo-
byčejně lidský přístup (zapůjčení opalovacího krému). Marie a Alena 

Za výbor Klubu českých turistů, odbor Jiskra Měřín, Jaroslav Sysel

Letošní ročník Měřínské padesátky byl historicky nejúspěšnější

Tradičně na počátku června 7. 6. 
2014 se na hřišti v Chlumku ko-
nal již 13. ročník volejbalového 
turnaje o  pohár starosty obce. 
Turnaj smíšených volejbalových 
družstev se již dávno stal široce 
známou sportovní akcí s  přís-
nými podmínkami účasti. Pro 
Chlumek je to událost roku, pro-
tože součástí turnaje je i  dopro-
vodný program pro děti a  spor-
tovní den vrcholí závěrečnou 
taneční zábavou.
Letos se zúčastnilo 14 týmů 
od  Havlíčkova Brodu až po  vý-
chodomoravské Pozlovice. Počasí 
sportovnímu klání přálo, sluníčko 
dokonce místy až příliš. Nemalá 
část sportovců dorazila i  se svý-
mi malými ratolestmi, o  které se 

starali pořadatelé v doprovodném 
dětském programu. Po  vzájem-
ných utkáních ve  3 skupinách 
následovaly zápasy mezi postu-
pujícími vyřazovacím systémem. 
Soutěž měla své favority, což do-
kládá tabulka historických výsled-
ků. Proto bylo velkým překvape-
ním vyřazení Havlíčkova Brodu 
již ve  čtvrtfinále. I  pořadatelský 
Chlumek zůstal se svým kvalit-
ním týmem pod stupni vítězů. 
Trvale stabilní úroveň naopak 
potvrdily Pozlovice, které sice ne-
obhájily loňské druhé místo, ale 
na „bedně“ přesto zůstaly.
Pohár starosty jako vítěz turnaje 
vybojoval sympatický tým Šufani 
z  Velkého Meziříčí. Oprávněně. 
I přesto, že věkově byl tým vedený 

kapitánkou Magdalénou Fajtovou 
benjamínkem mezi vyzrálými vo-
lejbalovými matadory, soutěží pro-
šel bez zaváhání a  s  nadhledem. 
Na druhém místě se umístilo Nové 
Veselí a  třetí skončili loňští vice-
mistři z Pozlovic. Úspěšně dopadl 
turnaj i pro pořadatele. Organizace 
nikde nevázla, všichni účastníci si 
bezproblémový průběh akce po-
chvalovali a hlavně – nikdo se ne-
zranil. Rekordní počet výhradně 
spokojených hostů na  závěrečné 
taneční zábavě pak nepotvrdil po-
věry spojené s číslem „13“.
Fotodokumentaci z  13. ročníku 
volejbalového turnaje v  Chlum-
ku lze nalézt na  stránkách obce 
www.chlumek.cz 

-rk-, foto: archiv pořadatelů

„Šufani“ zvítězili ve volejbalovém turnaji v Chlumku

Okrskové cvičení v  požárním 
sportu 8. 6. na  fotbalovém hřišti 
v  Holubí Zhoři v  disciplínách – 
štafeta 4×50 metrů, teorie, požární 
útok a běh 100 metrů jednotlivci. 
Muži: 1. Křoví; 2. Nové Sady; 3. 
Níhov
Ženy: 1. K. N. Ves; 2. Katov
Žáci: 1. Katov; 2. Křižínkov

-dvo-, foto: archiv SDH

Výsledky semifinále hokejbalové 
ligy
HBT Morgan VM – Wolongong 
5:1
Muzikář Roman 2, Burian Vik-
tor 2, Střecha Libor – Kučera 
Jakub
Hokejbal Oslavice – HC Rosso-
neri 5:1
Kavina Michal, Šoukal Vojtěch, 
Kadela Eduard, Pokorný Pavel, 
Střecha Tomáš – Štourač Jiří
Program finále
20. 6. 18.30 o 3. místo
Wolongong – Rossoneri
20.00 finále
Hokejbal Oslavice – HBT Mor-
gan VM 

hokejbalová
liga

V sobotu 7. 5. 2014 odjížděli nej-
menší házenkáři na turnaj do Ha-
vlíčkova Brodu. Chlapci postavili 
celkem tři družstva a dívky jedno. 
Jelikož to byl v této sezoně posled-
ní turnaj, všichni malí házenkáři 
obdrželi zaslouženě medaile. 
Chlapci: Minižáci za  celý turnaj 
prohráli jen jednou, a to proti vě-
kově i  fyzicky silnějším dívkám 
ze Žirovnice. Kluci hráli celý tur-
naj s chutí a po velice bojovných 
výkonech bylo celkové skóre 
po  pěti zápasech 90:37! V  bráně 
podával velice dobré výkony Lu-
káš Dobrovolný. Útočnou i obran-
nou hru řídilo měřínské duo Lu-
káš Dobejval a Víťa Rohovský.

VM – Žirovnice 11:13, – Ledeč n. 
S. 14:6, – Havl. Brod A  18:12, – 
Havl. Brod B 23:4, – Nové Veselí 
22:4
Sestava a  Branky: Lukáš Dobej-
val (45), Víťězslav Rohovský (27), 
Alex Kuřátko (7), Lukáš Dobro-
volný (6), Tomáš Kučera (2), Ivo 
Báňa.
Přípravka: VM B třikrát vyhrá-
lo a  jednou prohrálo. Střelecky 
a herně se velice dařilo navrátilci 
do  sestavy, Fandovi Hlaváčovi. 
Dlouhodobě zlepšující formu 
prokázal Lukáš Deraha. Svoji 
úplně premiérovou branku vsítil 
Denis Vik, který má za sebou jen 
pár tréninků. VM B – Havl. Brod 

B 14:0, – Ledeč n. S. 10:3, – Žirov-
nice 12:19, – Havl. Brod C 23:1
Sestava a branky: František Hla-
váč (25), Lukáš Deraha (13), Pa-
vel Kotouček (6), Tomáš Báňa 
(6), Radek Navrátil (5), Adam 
Požár (2), Denis Vik (1).
Kluci z  VM C se na  tento den 
bohužel moc dobře nevyspali. 
Vyhráli pouze jednou až v  po-
sledním zápase, jinak utrpěli tři 
porážky.
VM C – Havl. Brod C 3:11, – Ži-
rovnice 4:12, – Havl. Brod A 4:14, 
– Nové Veselí 20:3
Sestava a branky: Robin Koudela 
(15), Martin Dobejval (7), Jakub 
Uchytil (5), Matěj Trifanov (3), 

Jakub Borkovec (1), Marek Uchy-
til, Adam Jaša, Jaroslav Pavlíček.
Kluky je nutné za celoroční práci 
a  dřinu na  trénincích pochválit. 
Docházka byla pravidelná, což 
mělo za  výsledek velké zlepše-
ní při hře s míčem i pohybu bez 
míče. S  klukama jsme během 
roku objeli velkou dávku turna-
jů a jen doufáme, že v rozdělané 
práci budeme pokračovat na let-
ním soustředění a v nadcházející 
sezoně.
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Ho-
ráková, Pavol Živčic, David Sto-
klasa.
Přípravka dívky VM A: Děvča-
ta také odjela na poslední turnaj 

sezony, kde v  úmorném teplu 
odehrála čtyři zápasy. Děvčata 
zde uplatnila získané dovednos-
ti, které sbírala celý rok. Chtěla 
bych děvčata pochválit za  snahu 
a určitě za zlepšení v herních čin-
nostech.
VM A – Havlíčkův Brod A 3:11, – 
Ledeč nad Sázavou 14:5, – Havlíč-
kův Brod B 13:10, – Žirovnice 5:6
Sestava a  branky: Aneta Troja-
nová (5), Nela Kratochvílová (2), 
Karolína Slámová (14), Lenka 
Holíková, Veronika Švandová, 
Klára Kuřátková 4), Tereza Bor-
kovcová (5), Tereza Kotoučková.
Trenérka: Ilona Závišková.

Text a foto: -pk-, -iz-

Házenkářští DDMáčci hráli na posledním turnaji Ligy Vysočiny
A je to tu zas. Běh do Křibu v Pu-
cově slaví své osmadvacáté naro-
zeniny a  netrpělivý čuník čeká 
v chlívku na svého dalšího výher-
ce. Proto zbystřete, majitelé bles-
kurychlých nohou, a nakoukněte 
pod pokličku tohoto oblíbeného 
sprinterského závodu jednot-
livců, který se koná v  Pucově, 
nedaleko Náměště nad Oslavou 
v sobotu 21. června. První běžec 
odstartuje na  osmdesátimetro-
vý kopec ve  14 hodin, poslední 
o dvě a půl hodiny později. Míst-
ní SDH připravil pro závodníky 
bohatou tombolu a  pro všechny 
skvělé občerstvení. Přijďte si to 
tedy rozdat do Pucova se slavným 
kopcem Křibem. 

Pucovský Křib čeká 
na vítěze s poř. 
číslem 28!

-jv-

-ros-
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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

V sobotu 7. 6. se naše starší pří-
pravka ročníku 2004 zúčastnila 
krajského kola E.ON Junior cupu 
v  Náměšti nad Oslavou. Tento 
turnaj lze bez nadsázky pova-
žovat za  neoficiální mistrovství 
České republiky. Za  velkého ve-
dra v něm proti sobě nastoupilo 
24 týmů s  celé Vysočiny. Favo-
rizovanými týmy byly Vysočina 
Jihlava a  FK Pelhřimov. Naštěstí 
předzápasové tipy nevyšly, naši 
kluci v  celém klání nenašli pře-
možitele, a  tak se s  přehledem 
„pročutali“ k vítězné trofeji.
V  základní šestičlenné skupině, 
ze které postupovaly 3 týmy, jimž 
se výsledky ze vzájemného zápa-
su počítaly v  další skupině, naši 
hráči postupně pokořili Třešť 8:0, 
Žďár nad Sázavou 9:2, Humpo-
lec 5:2, Náměšť nad Oslavou 5:1 
a Vysočinu Jihlava 6:2.
V nadstavbové části, která určila 
dva semifinalisty opět ze šesti-
členné skupiny, náš mančaft po-
razil Pelhřimov 6:0, Nedvědice 

5:0. Jedinou prohru jsme si mohli 
dovolit v posledním zápase, pro-
tože už nebylo pochyb o tom, že 
obsadíme první místo ve skupině 
s Ivančicemi 5:2. V tomto utkání 
si odpočinula základní osa týmu, 
přičemž v semifinále a pak hlav-
ně ve  finále se nám tato taktika 
vyplatila.
Do  semifinále jsme šli s  jasným 
cílem nenechat nic náhodě.  Vi-
dina účasti na celorepublikovém 
finále, kterou si zajistí pouze fina-
listé, nás hnala za jasným postu-
pem. Naším soupeřem byl celek 
z  Polné, kluci vyhráli jasně 18:2 
a mohli se těšit na finálové střet-
nutí. 
V něm jsme narazili na doposud 
neporažený tým z  Havlíčkova 
Brodu. Z  našich hráčů očividně 
sršelo velké odhodlání, a  proto 
jsme si věřili i  na  havlíčkobrod-
ské družstvo. První poločas byl 
ještě celkem vyrovnaný a  naši 
vedli 4:2, druhá půle byla už zce-
la v naší režii a  celkové vítězství 

12:5 jasně ukázalo, kdo byl v Ná-
měšti nejlepší. 
Z  celkového hlediska je zcela 
na  místě vyseknout klukům po-
chvalu za  přístup k  zápasům, 
za  maximální nasazení a  sto-
procentní koncentraci k  podání 
kvalitního sportovního výkonu. 
Naši hráči zbytečně neztráceli 
síly na  doprovodných atrakcích/
akcích, byla na  nich vidět chuť 
vyhrávat, ale hlavně bylo zcela 
evidentní, že vědí, co chtějí, a že 
udělají maximum pro to, aby své-
ho cíle dosáhli. V zápasech mívá 
tento faktor dosti podstatný, ne-li 
rozhodující význam. Jsou-li hrá-
či soustředění a aplikují to, co se 
učí v tréninku, potom je radost se 
na ně dívat. Do celorepublikové-
ho finále, které se uskuteční za-
čátkem září v Třeboni, nám držte 
palce a my se důvěru vás, našich 
fanoušků, pokusíme nezklamat.
FC Velké Meziříčí reprezentovali: 
Lucie Bendová, Tadeáš Bíbr, Filip 
Blažek, David Doležal, Adam Ha-

vlík, Josef Pacal, Matěj Plachet-
ský, Jarek a Marek Požárovi, Da-
niel Raus, Štěpán Šimánek, Alex 
a Sam Švábovi, Petr Švejda, Mar-

tin Vondráček a  Vít Winterling, 
asistenty trenéra Šimáčka byli 
Daniel Raus st. a Roman Bíbr.
Bližší info na  http://www.eon-

rodinnyfotbalek.cz/eon-junior-
-cup/aktualne/novinky/media-
-centrum-namest-nad-oslavou.
html 

Velkomeziříčští fotbalisté ročníku 2004 vyhráli E.ON Junior cup

Velkomeziříčští vítězové Junior E.ON cupu. Foto: Pavel Blažek

-šim-

I. B třída mužů skupina B
Šebkovice – Křižanov 1:0
Telč – Měřín 2:2
Radostín n. O. – Kouty 0:3
Jakubov – Velká Bíteš B 3:3
1. Vladislav 26 19 3 4 65:32 60
2. Kouty 26 17 1 8 71:33 52
3. Měřín 26 16 3 7 69:38 51
4. Šebkovice 26 16 3 7 65:48 51
5. Bystřice nad P. B 26 13 1 12 71:63 40
6. Velká Bíteš B 26 10 6 10 38:45 36
7. Studenec 26 11 2 13 42:47 35
8. Telč 26 7 12 7 37:39 33
9. Radostín n. O. 26 9 6 11 47:57 33
10. Přibyslavice 26 9 3 14 32:67 30
11. Kněžice 26 7 6 13 45:57 27
12. Stařeč 26 7 4 15 41:45 25
13. Křižanov 26 6 5 15 35:49 23
14. Jakubov 26 5 5 16 38:76 20

OP mužů II. třída
Bohdalov – Bory 5:3 (3:1)
Branky: Koukal V. 2, Šimek J. 2, 
Jaroš P. – Karásek J. 2, Vávra M. 
Rozhodčí: Beneš J., Hladík J., Šte-
fka S. ŽK: 1:3
Osová Bítýška – Hamry 4:3 
(3:1)
Branky: Navrátil Antonín 2, Ve-
čeřa Jan, Večeřa Petr – Danko 
Petr 3; Rozhodčí: Šoustar Jaro-
slav, Skryja Stanislav, Prokop 
P. ŽK: 4:3
Moravec – Věchnov 5:2 (2:1)
Branky: Hladík J., Mičánek L., 

Černý M., Červinka P., Kovář 
F.  – Fryšonc Z., Ostrýž O. Roz-
hodčí: Šula P., Smejkal V., Pavlas 
J. ŽK: 3:1
1. Moravec 25 19 4 2 80:33 61
2. Hamry 25 17 3 5 77:42 54
3. Rozsochy 25 16 5 4 45:23 53
4. Svratka 25 13 4 8 45:38 43
5. Nová Ves B 25 11 5 9 50:34 38
6. Rad. Svratka 25 10 7 8 48:46 37
7. Nedvědice 25 11 1 13 49:55 34
8. Bory 25 10 2 13 59:60 32
9. Os. Bítýška 25 9 3 13 36:50 30
10. Počítky 25 9 2 14 47:59 29
11. Bobrová 25 8 4 13 41:49 28
12. Bohdalov 25 8 3 14 47:50 27
13. Věchnov 25 7 1 17 34:69 22
14. Rovečné 25 4 2 19 35:85 14

Zdroj: www.fotbal.cz

Při smolném závodu na Pannoniaringu si Dušek zlomil nohu
Druhý podnik Alpe Adria Cham-
pionship se jel na  maďarském 
okruhu Pannoniaring. Z důvodu 
možnosti volných tréninků jsme 
na něj odjeli dřív. Předpověď po-
časí hlásila velice pěkné počasí, 
jako je tomu na  Pannoniaringu 
už tradicí. Volné tréninky pro-
běhly dobře a  povedlo se nám 
najít nastavení pro kvalifikač-
ní tréninky. I  přes velkou účast 
jezdců na  trati v  rámci testova-
cího dne se nám povedlo zajet 
ihned čas 2:01, což bylo pozitivní. 
Na kvalifikační trénink jsme měli 
k  dispozici dva motocykly. Prv-
ní trénink dopadl velice dobře 
a jezdec se zajetým časem 1:59,3 
se v posledním kole dostal na pá-
tou startovní pozici z  třiceti tří. 

V  takto nabité konkurenci byl 
jezdec DRT racing teamu první 
z  českých jezdců na  startu. Co 
bylo ještě pozitivnější, že po  vy-
hodnocení dat z  první kvalifi-
kace byl „ideal time“ 1:58,7, což 

byl i náš cíl do druhé kvalifikace. 
Do  té jsme nachystali na  jednu 
zastávku kvalifikační pneuma-
tiku s  tím, že pokoříme hranici 
1:59. To se bohužel nepovedlo 
z  důvodů zkrácení tréninku ze 

strany pořadatelů o 5 minut. Bo-
hužel to vedlo k propadu na tři-
náctou startovní pozici do závo-
du. Start se moc nepovedl a došlo 
k propadu o dvě místa. Takže se 
jezdec DRT racing teamu musel 
začít rychle prodírat startovním 
polem, což se podařilo a  cílem 
prvního závodu projel na osmém 
místě – to bylo maximum, co se 
dalo v  daný okamžik z  patnác-
tého místa udělat. Do  druhého 
závodu jsme udělali drobné změ-
ny ve výběru pneumatik a hlavní 
bylo soustředit se na dobrý start. 
Ten se opět nepovedl, ale ten-
tokrát kvůli kolizi dvou jezdců 
v  první zatáčce, kdy po  startu 
jezdec musel mimo trať a propa-
dl se až někam okolo šestnácté-

ho místa. ,,V tu chvíli jsem začal 
hodně rychle dohánět soupeře. 
Dost mě tam jedno kolo brzdil 
Luca Tomasini, a poté jsem začal 
předjíždět jednoho po  druhém, 
až jsem se v  pátém kole dostal 
za  Kevina Kollera na  devátém 
místě. Snažil jsem se za něj dostat 
co nejvíc, a přitom došlo ke kon-
taktu našich motocyklů. Vyčkal 
jsem na  jednu rychlejší pasáž, 
kdy byl o  něco pomalejší, a  tam 
jsem se ho chystal předjet. Když 
už jsem cítil, že jsem rychlejší, tak 
mně v  jedné z nejrychlejších za-
táček kvůli ztrátě gripu uklouzlo 
ve  vysoké rychlosti přední kolo 
a  následoval opravdu velký pád, 
při kterém jsem se bohužel sra-
zil s  motocyklem v  letu a  utrpěl 

zlomeninu stehenní kosti pravé 
nohy,“ popisuje okamžiky jezdec 
Viktor Dušek a dodává, že násle-
doval amatérský převoz do  ne-
mocnice v  maďarském Szomba-
thely. Poté transport do Fakultní 
nemocnice v  Brně-Bohunicích. 
„Tam jsem byl v  pondělí ráno 
operován, ale z  důvodů velké 
ztráty krve a  již zmiňovanému 
amatérskému přístupu doktorů 
v  Maďarsku, jsem musel ještě 
na dvě další operace, které umož-
nily, že budu moci chodit. Teď mě 
čeká měsíc fyzioterapie a cvičení, 
aby vše fungovalo jako dřív,“ uza-
vírá Dušek s  tím, že poděkování 
patří celému týmu za super práci 
a  samozřejmě i  partnerům DRT 
racing teamu. -drt-

blahopřání

Je to neuvěřitelné jak ten čas běží. 
Ve středu 11. června se dožil v plné 
svěžesti, zdraví a  chuti do  živo-
ta významného 
životního jubilea 
70 roků pan
ing.  Ondrej Čuňo. 
Celý svůj život 
spojil s  kopanou 
a sportem. Dlouhá 
léta působil v klu-
bu FC Velké Mezi-
říčí jako hráč, člen 
výboru a také jeho 
sekretář. Vše mu 
šlo výborně. Nesmazatelnou sto-
pu také zanechal jako člen týmu 
programového oddělení v  Jupi-
ter clubu Velké Meziříčí. Kopa-

né je stále věrný. Ať již v  týmu 
starých pánů Velmezu nebo jako 
stabilní člen v  pořadatelském 

sboru na  diviz-
ních utkáních na-
šich mužů. Ondro, 
k  Tvým krásným 
narozkám vše 
nej... Hlavně zdra-
ví, spokojenost, 
životní pohodu, 
elán a  radost ne-
jen z  výsledků 
velkomeziříčských 
týmů, ale i  z  na-

jetých cyklokilometrů, Ti přeje 
výbor FC VM, spoluhráči, ka-
marádi i já.

FC VM, Otto Doležal

V okresním přeboru je v čele Moravec 

Amatérský běžec Michal Kučera z Uhřínova 
(na snímku vpravo) uspěl v půlmaratonu ze 
seriálu Run Czech v Českých Budějovicích, 
který se konal 7. června. 
Závodu se zúčastnila nejlepší světová a čes-
ká elita, jako například úřadující mistr světa 
Kamwowor Geoffrey Kipsang a další afričtí 
závodníci (prvních sedm míst patřilo právě 
jim). 
Z celkového počtu cca tří tisíc závodníků se 
Michal umístil celkově na  čtyřicátém mís-
tě (23. místo v  kategorii muži A) s  časem 
1:22:58, což s ohledem na kvalitu startovního 
pole a to, že tento sport provozuje pouze jako 
amatér, je obrovský úspěch. 
Michal Kučera tímto navázal na svůj úspěch 
z  letošního jarního třebíčského závodu, kde 
obsadil první místo.

-mk-
foto: archiv Michala Kučery

Michal Kučera uběhl půlmaraton

FC VM – HFK Třebíč 1:0 (1:0)
Střelci: 20. min. Pech. Sestava: 
Sysel – Michut, Novotný, Ha-
mřík, Chalupa (65. min. Puža) – 
Kurečka, Ráček, Havlín (70. min. 
Těšík), Nevoral (25. min. Benda) 
– Prchal (75. min. Fejt), Pech (72. 
min. Klíma).
I  v  posledním zápase museli 
domácí počítat hráčské ztráty 
ve  velkém. Navíc, když ve  25. 
min. musel střídat kvůli zraně-
ní kapitán Nevoral. Málokdo 
věřil, že branka Pecha po přes-
ném rohu Nevorala bude jediná 

a  rozhodne o  vydřeném vítěz-
ství nad hostujícím týmem. Ale 
od začátku. 
Prvních 15 minut patřilo tře-
bíčským hráčům. Jejich pohyb 
a  kombinace na  jeden dotek 
vedly k  několika slibným šan-
cím. S  těmi si však obrana 
za  pomoci výborně chytající-
ho Sysla poradila. Ve  20. min. 
přišla již zmiňovaná branka, 
která hosty značně opařila. 
Hra se vyrovnala a i domácí se 
začali dostávat do  příležitostí. 
Tu největší neproměnil Prchal, 

když z hranice vápna jen těsně 
minul. Druhý poločas zejmé-
na pak po  několikerém střídá-
ní ve  velkomeziříčském týmu 
byl hlavně o bojovnosti. Hosté 
měli sice územní převahu a ne-
lze upřít snahu o  vyrovnání. 
Avšak proti soupeři hrajícímu 
na  hranici svých možností se 
až na  dva nepřehledné závary 
a  sérii rohových kopů nepro-
sadil. A  tak si mohli domácí 
po  závěrečném hvizdu užít ví-
tězství v  posledním utkání se-
zony.  

Fotbaloví dorostenci přehráli Třebíč

-kli-
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Divizní fotbalisté ukončili sezonu prohrou
MSD sk. D
ČSK Uherský Brod – FC VM 1:0 
(1:0)
Hlavní rozhodčí: Smékal Roman. 
AR1 Nejeschleb, AR2 Soukal. 
Gól: Dvořák. Sestava FC VM: 
Simandl (22. Invald) – Mucha Z. 
(82. Bradáč) – Šimáček, Mucha 
P., Krejčí – Dufek, Souček, Caha 
(65. Ráček), Smejkal (68. Po-
korný), Vyskočil (75. Havlíček) 
– Simr, trenér Smejkal. Diváků: 

165. ŽK: Dolina, Šálek – Smejkal, 
Souček, Bradáč.
Do zápasu vstoupili lépe domácí. 
Šlo jim o  hodně, museli mini-
málně remizovat, aby si uchovali 
divizní příslušnost. Bylo to taky 
na hřišti vidět. Bojovali od první 
minuty a nás vůbec nenechali se 
nadechnout. Po  sérii rohových 
kopů, z nichž jeden málem skon-
čil gólem, když domácí hlavičku-
jící hráč těsně minul Simandlo-

vu branku, přišel jediný gólový 
okamžik celého zápasu. Ve  20. 
minutě vystřelil z  25 m z  úhlu 
domácí Dvořák a  bylo 1:0. Při 
tomto zákroku se zranil Siman-
dl a  do  branky musel nastoupit 
Invald. Ve  40. minutě z  našeho 
ojedinělého útoku nacentroval 
do vápna Dufek, ale střelec Simr 
minul hlavou branku domácích. 
My jsme v  prvním poločase ka-
zili jednoduché přihrávky a  tím 

pádem jsme soupeře vůbec neo-
hrozili.
Druhý poločas byl z  naší strany 
lepší. Více jsme měli balon na ko-
pačkách, ale to bylo z naší strany 
víceméně vše. Většina akcí končila 
špatnou přihrávkou nebo nepřes-
nou střelou. Ve druhé půlce jsme 
si vytvořili 2 gólové pološance, 
ale všechny byly zakončeny vedle 
branky. Domácí si vcelku nevy-
tvořili také nic, ale jednogólový 

náskok z první půle jim nakonec 
stačil. Zápas byl víceméně o  bo-
jovnosti, moc fotbalovosti v něm 
nebylo. „Chtěl jsem, aby si kluci 
poslední zápas sezony užili, ale 
oni se spíš trápili. Nešlo nám vů-
bec nic. Každá druhá přihrávka 
byla špatně zahraná a  směrem 
do  útoku jsme byli bezzubí. Do-
mácí si za bojovnost vítězství za-
sloužili,“ zhodnotil utkání trenér 
Libor Smejkal.

1. Vyškov 30 20 6 4 70:31 66
2. Rosice 30 21 2 7 65:34 65
3. Vrchovina 30 16 5 9 40:37 53
4. Líšeň 30 14 7 9 59:32 49
5. Blansko 30 11 9 10 53:50 42
6. V. Meziříčí 30 12 5 13 43:48 41
7. Bystřice n P. 30 11 6 13 40:48 39
8. Polná 30 10 8 12 51:57 38
9. Pelhřimov 30 11 5 14 60:57 38
10. Stará Říše 30 9 9 12 43:58 36
11. Hodonín 30 7 14 9 37:41 35
12. Uh. Brod 30 9 8 13 28:48 35
13. Napajedla 30 10 4 16 36:47 34
14. Tasovice 30 9 6 15 46:53 33
15. Bystrc 30 7 10 13 48:60 31
16. Bohunice 30 7 8 15 37:55 29-sme-

Výsledky 21. kola Harrach ligy 
mužů MKVM:
SK Mostiště – Woolloomooloo 
Bay 0:5 (0:2)
Flamengo – Slza VM 1:7 (0:2)
Kašpaři VM – Oslavice 10:2 (3:0)
Kittydogs United – FC Wiegel 
VM 3:8 (0:4)
La Bucañeros – Pobřeží kocovi-
ny 5:2 (1:2)
Hodnocení soutěže příště.

Mistrem ligy velkomeziříčské malé kopané je tým La Bucañeros

Vítěz ligy malé kopané La Bucañeros. Foto: archiv MKVMZe zápasu minulého týdne. Foto: Jitka Plašilová -bíl-

Integrovaný závěsný kuželník
Handicap Sport Club Velké Me-
ziříčí se 7. června podílel jako 
spolupořadatel na  uspořádání 
3. kola v  rámci celostátní 1. ligy 
ČSOB Leasing Cupu – ikuželníku 
2014.
V areálu Dětského střediska Bře-
zejc se turnaje zúčastnilo celkem 
10 družstev, což byla slabá účast 
v jinak populárním sportu mezi 
handicapovanými sportovci 
v rámci této ligy. 
Z  oddílu HSC Velké Meziříčí na-
stoupila tři družstva. Tým HSC 
VM kapitána J. Charváta, Lavičáci 
kapitána F. Malce ml. a  tým Red 
Dragons kapitánky M. Charvátové.  
Za  krásného počasí byl turnaj 
zahájen Stanislavem Merunkou, 

zástupcem Asociace integrova-
ných sportů a předsedou iSK Vy-
sočina. 
Integrovaný závěsný kuželník se 
hraje na  dvě kola, 1. kolo jsou 
hody do plného kuželníku, kdy se 
po odhodu stavějí kuželky na zá-
kladnu, a 2. kolo, kdy se shozené 
kuželky odebírají a staví se na zá-
kladnu až po  shození poslední 
kuželky. Obě kola se hrají na 20 
odhodů. Každé družstvo má ma-
ximálně 4 členy a do konečného 
umístění se započítávají 3 nejlep-
ší výkony.
Během dopoledne se odehrálo 
kompletní 1. kolo, které až na fa-
vorita turnaje z  Nové Paky bylo 
vyrovnané, rozhodovalo se až 
ve 2. kole v dorážkách. V koneč-

ném součtu všech shozených ku-
želek 3. místo obsadilo družstvo 
Lavičáci součtem 376 kuželek, 2. 
místo tým HSC VM, 377 kuže-
lek. Obě domácí družstva a  po-
hár za 1. místo si opět odvezl tým 
Pačáci z Nové Paky, součtem 399 

kuželek. Kapitán tohoto družstva 
si z Březejce odvezl i cenu za nej-
více shozených kuželek v  tomto 
turnaji – celkem 143. 
Slavnostní vyhlášení a  předá-
ní cen těm nejlepším proběhlo 
za  přítomnosti Jitky Kafkové ze 

společnosti M. S. Quatro, Vaše 
finanční inteligence, pobočka 
Velké Meziříčí, a pana Merunky, 
zástupce hlavního pořadatele.
Pořadatelé děkují zaměstnancům 
DS Březejc za  skvělé zázemí bě-
hem celého víkendu, všem spon-

zorům, městu Velké Meziříčí, 
Wiegel.CZ, s. r. o, Vezeko, s. r. o., 
Kovo Dufek, s. r. o., M. S. Quatro 
Vaše finanční inteligence a medi-
álnímu partneru týdeníku Velko-
meziříčsko. 

-char-, foto: archiv HSCVM

Handicap sport club spolupořádal turnaj v integrovaném závěsném kuželníku

Miroslav Zapletal (CZ)/Maci-
ej Marton (PL) – Hummer H3 
EVO 7 – 1. místo celkově, 1. mís-
to T1.2.3
Tomáš Ouředníček (CZ)/Pavel 
Vaculík (CZ) – Hummer H3 
EVO 1 – 7. místo celkově, 1. mís-
to T.1.1.2
Ve  druhém červnovém víkendu 
se konal další závod ze seriá-
lu mistrovství Maďarska Cross 
Country Rallye, tentokrát ve vy-
hlášeném lázeňském městě Gyula 
nedaleko rumunských hranic.
Tým Offroadsport.cz postavil 
na start závodu tři vozy Hummer 
H3 EVO s  posádkami Zapletal/
Marton, Ouředníček/Vaculík a Po-
řízek/Sýkora. Právě účast posádky 
Zapletal/Marton byla do  poslední 
chvíle nejistá, neboť pouhé dva dny 
před startem závodu vyzvedávali 
mechanici Zapletalův vůz v  ital-
ských Benátkách po návratu z mis-
trovství světa v Egyptě
Startovní listina závodu byla na-
bita zvučnými jmény a  týmy, své 

vozy představil například tovární 
tým Ford, tým Toyota, Schlesser, 
Opel Dakar team… konkurence 
tedy byla veliká. Na  velmi rych-
lé trati, která vedla po  typických 
maďarských cestách, klikatících se 
mezi poli a odvodňovacími kaná-
ly, rozhodoval nejen výkon vozu, 
ale především zkušenosti a umění 
pilota i  navigátora. Tyto atribu-
ty nejlépe od  začátku zhodnotil 
Miroslav Zapletal, a  zvítězil tak 
nejen v  kategorii T1.2.3 (diesel), 
ale i v celkovém pořadí. „Jsem vel-
mi rád, že jsem se tohoto závodu 
mohl zúčastnit, že se auto vrátilo 
včas a navíc nebyl potřeba žádný 
výrazný servis ani před závodem 
ani během něj. První místo je 
vždy jen malá třešnička na dortu, 
v  prvé řadě je fantastický pocit 
z  dobře odjetého závodu,“ dodal 
po závodě úřadující mistr ČR Mi-
roslav Zapletal. 
Dařilo se i  velkomeziříčskému 
Tomáši Ouředníčkovi, který tak-
též dokázal držet krok s továrními 

jezdci. I přes pár krizových situací 
neudělal žádnou fatální chybu, kte-
rá by znamenala nehodu, na rozdíl 
od  některých špičkových jezdců 
Fekete (Ford), Fazekas (BMW). 
Tomáš Ouředníček se tak může 
těšit nejen ze zlatého poháru v ka-
tegorii T1.1.2, tedy vozů s  motory 

nízkého obsahu, ale i  z  celkového 
sedmého místa. „Na  startu jsem 
vůbec nedoufal, že se nám v takové 
konkurenci podaří zajet tak dobrý 
výsledek. Samozřejmě jsem tomu 
velmi rád, ale paradoxně mě nej-
více potěšilo to, že nás po závodě 
vyzvali sportovní komisaři k závě-

rečné technické kontrole, kterou 
obvykle podstupují pouze první 
tři vozy v celkovém pořadí. To zna-
mená, že z nás Maďaři mají respekt 
a berou nás jako velkou konkuren-
ci. Samozřejmě jsme měli všechno 
v pořádku,“ řekl Tomáš Ouřední-
ček, „velkou odměnou pro nás byla 
pochvala z  úst samotné dakarské 
legendy J. L. Schlessera, který se 
závodu jako čestný host zúčast-
nil, poté co jsme v  6. rychlostní 
zkoušce zajeli lepší čas než nový 
vůz Schlesser Original, pilotovaný 
špičkovým španělským jezdcem 
Joan Vila Rocou.“
Třetí posádka Pořízek/Sýkora bo-
hužel závod nedokončila. Cestu 
k  cíli jim překazila neočekávaná 
osobní událost a Pořízek se musel 
ze závodu předčasně vrátit domů. 
Výsledky Offroadsport týmu 
ukazují, že i  malý tým z  České 
republiky s  vozy vlastní výroby 
může konkurovat továrním spe-
ciálům jako Ford nebo Toyota.

-offroad-

Maďarské zlato pro český tým Offroadsport Malá kopaná Velké Meziříčí 
zve na ZÁVĚREČNOU
2. ročníku malé kopané 
V pátek 27. června na výle-
tišti v Mostištích na hřišti.
Od 20.30 vyhlášení výsledků, 
hraje DJ Sláva. 
Bečka piva Harrach a putov-
ní pohár pro vítěze prvního 
ročníku Harrach ligy mužů.

Turnaj v malé kopané
12. 7. 2014 na fotbalovém hři-
šti Lhotky (vedle KD)
Startovné 600 Kč, hrací systém 
5+1. Přihlášky a platba do 10. 7.
Kontakt: tel. 728  366  964, 
721  253  524, e-mail: vondrak-
pet@seznam.cz

T. Ouředníček zcela vpravo. Foto: archiv Offroadsport


