
Ruch na velkomeziříčské 
Světlé neustává ani o prázd-
ninách. Škola se stěhová-
ním i stavebními úpravami 
připravuje na dvojnásobný 
nápor žáků v novém školním 
roce 2014/2015. Hotelovka 
U Světlé a učňovka – bývalá tzv. 
zemědělka – na Hornoměstské 
se totiž od prvního července 
sloučily do jednoho subjektu 
s názvem Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola řeme-
sel Velké Meziříčí. 

Místo dvou škol nyní funguje jedna, 
což možná někteří vnímají negativ-
ně. Avšak Velké Meziříčí tím o nic 
nepřichází. Veškeré studijní obory 
– ať již s maturitou nebo s výučním 
listem – obou původních škol tu zů-
stávají zachovány. A to je pro město 
a jeho obyvatele to nejdůležitější.

„Změna je to velká, ale žáci by ji 
neměli na kvalitě výuky nikterak 
pocítit, a  když, tak jedině k  lep-
šímu,“ říká ředitelka Hotelové 
školy Světlá a  Střední odborné 
školy řemesel Velké Meziříčí Ma-
rie Paľovová. Podle ní je sloučení 
Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie VM se Střední školou 
řemesel a  služeb VM spojené se 
zachováním oborové nabídky tou 
nejlepší ze zvažovaných možnos-
tí. „Měli jsme připravené v  pod-
statě dvě varianty pro bývalou 
zemědělku, buď její detašované 
pracoviště pod třebíčskou prů-
myslovkou, nebo její sloučení 
s  velkomeziříčskou hotelovkou. 
Jednali jsme o  tom se zástupci 
města, pro něž byla prioritní ta 
druhá možnost,“ potvrzuje za zři-
zovatele Kraj Vysočina radní pro 
oblast školství Jana Fialová.

Sloučení obou škol skýtá některé 
výhody. „Jde o  prostupnost ze-
jména u gastronomických oborů. 
Letos díky tomu poprvé nabízíme 
zkrácené studium oboru kuchař-
-číšník. Je to víceméně pro absol-
venty, kteří již získali maturitní 
vysvědčení v  oboru hotelnictví 
a  k  tomu by navíc mohli získat 
za jeden rok i výuční list – máme 
v této chvíli devět zájemců,“ jme-
nuje Marie Paľovová s  tím, že je 
to výhodné pro ty, kteří chtějí 
podnikat v gastronomickém obo-
ru a výuční list potřebují. 
Prostupnost bude fungovat i tak, 
že žáci budou moci přestoupit 
z  maturitního na  učební obor 
nebo naopak v rámci stejné školy. 
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sobota 26. 7. 
od 19.00

JITKA VRBOVÁ 
S KAPELOU 

KNEZAPLACENÍ
www.jitkavrbova.cz

pátek 25. 7. od 19.00
koncert tří skupin:

FORTIX, ZELENINA
ACHERON

www.fortixmusic.cz
zelenina.net

www.acheron-rock.wz.cz

neděle 27. 7. 
od 19.00

 KUSPOKON
koncert skupiny

www.almara.cz/kuspokon

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO – NÁMĚSTÍ O VÍKENDU

o prázdninách:
SRPEN: 6. a 20.
V září vycházíme 

opět pravidelně každou 
středu, poprvé 3. září.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 6. 8.

Školy jsou sloučeny, studijní obory zůstávají

Sokolovská ulice od  křižovatky 
Nad Sv. Josefem/K  Novému ná-
draží až k poště, tedy po křižovat-
ku Poštovní/Moráňská/Nábřeží 
je od 23. července 2014 uzavřena. 
Důvodem je pokračující rekon-
strukce průtahu města. Objízdná 
trasa vede přes obchvat a zpět uli-
cí Třebíčskou. Poštovní je zpro-

vozněna obousměrně. Uzavírka 
má trvat do 30. září 2014.
Pozitivní je, že již od  pondělí 
11.  srpna zmizí uzavírka Karlo-
va a opravený úsek silnice II/602 
od  nové okružní křižovatky 
po  odbočku na  Dolní Radslavice 
bude plně průjezdný.

Na Světlé probíhá kompletní přestavba cvičné kuchyně. Foto: Martina Strnadová

Kinematograf bratří Čadíků na-
vštívil Velké Meziříčí letos popr-
vé, a to v rámci Velkomeziříčské-
ho kulturního léta. Za tři večery 
promítl na náměstí tři české filmy 
z roku 2013 – Revival Alice Ne-
llis, Příběh kmotra od  Petra Ni-
kolaeva a  Donšajny Jiřího Men-
zela. Všechny snímky se setkaly 
s velkým zájmem diváků.
Kinematograf své náklady spo-
jené s  provozem řeší z  podpory 
sponzorů a  partnerů. Díky tomu 
může vybrané dobrovolné vstup-
né věnovat na  dobročinné účely. 
Stejně tak naloží i s částkou 7.649 
korun, kterou Čadíkové vybrali 
ve Velkém Meziříčí. Jedna polovi-
na půjde na Konto Bariéry a dru-
há na digitalizaci kinematografu.

Text a foto: Martina Strnadová

Kinematograf přivezl české filmy

Sbor dobrovolných hasičů v  Netíně oslavil sto 
dvacáté výročí svého trvání. Založen byl roku 
1894 po tehdejší sérii ničivých požárů a od té doby 
je nepřetržitě činný jak v oblasti požární ochrany, 
tak i v kulturní, společenské a sportovní.
Oslavy začaly mší svatou v  kostele Nanebevze-
tí Panny Marie v  Netíně za  živé a  zemřelé hasi-
če spojenou s  žehnáním nového praporu sboru. 
Po uctění památky zemřelých členů SDH na míst-
ním hřbitově následoval slavnostní nástup hasičů 
před kulturním domem, kde byli za  přihlížení 
veřejnosti oceněni zasloužilí členové sboru. Poté 
spustila Venkovská kapela, podávalo se občerstve-
ní, děti mohly dovádět na skákacím hradu a pro 
zájemce o historii i současnost zdejšího SDH byla 
připravena výstava v hasičce. Akci podpořily Obec 
Netín i Kraj Vysočina.

Text a foto: Martina Strnadová

Netínští hasiči slavili 120 let trvání sboru Dnes začíná uzavírka 
Sokolovské

Občané Velkého Meziříčí i jeho blízkého okolí se konečně dočkali obnovení 
činnosti kina Jupiter. Základem restartu byla jeho digitalizace. Celý proces 
začal schválením finančních prostředků ve výši 1,8 mil. na digitalizaci ra-
dou a zastupitelstvem města. Před deseti měsíci vedení Jupiter clubu podalo 
také žádost o podporu na Státní fond kinematografie, a získalo grant ve výši 
0,5 mil. Kč. Vlastní práce na digitalizaci zahájila firma D-cinema 14. května 
a celý proces byl dokončen 28. května. Ve středu 3. června proběhlo zaškole-
ní promítačů a bylo dokončeno vyladění a nastavení celého systému.
Po ukončení vlastní digitalizace byly provedeny práce, které přispěly 
k lepšímu kulturnímu prostředí kina – oprava pánských WC a výměna 
koberce v kinosále. Na stránkách www.jupiterclub.cz byl zprovozněn 
rezervační systém, který návštěvníkům nabízí nejen rezervaci vstupe-
nek z domova, ale i možnost si je elektronicky zakoupit prostřednic-
tvím bankovní karty, případně tzv. chytrého telefonu. 
Plánované otevření kina 26. 6. bylo odloženo z důvodu mechanického 
rozkmitání umělohmotných mřížek vzduchotechniky, které snižovalo 
kvalitu zvuku. Technické problémy byly v  průběhu července odborně 
odstraněny a v neděli 20. července mohlo kino opět přivítat své první ná-
vštěvníky na dvou představeních, která pro ně byla promítána zdarma. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Velké Meziříčí a Stát-
nímu fondu kinematografie za  finanční podporu, Haně Svobodové 
a Josefu Kašparovi za organizační a technickou přípravu nutnou k za-
hájení provozu a všem pracovníkům Jupiter clubu i firmám, kteří se 
na znovuobnovení činnosti kina podíleli.
Přijměte pozvání do  našeho kina. Nemusíte již absolvovat zdlouhavé 
cesty do okolních multikin, filmové novinky či premiéry vám nabídne-
me v kině Jupiter. Podpořte svou návštěvou naše kino. Těšíme se na vás.

Milan Dufek, jednatel JUPITER clubu, s. r. o.

Kino Jupiter opět promítá
Martina Strnadová

Začíná ve čtvrtek 14. 8. koncertem skupiny Hradišťan. Pokračuje v pátek 
přednáškou na téma poutní tradice. V sobotu bude zpřístupněna věž kos-
tela a v základní škole bude k vidění první ze tří výstav. Neděle vyvrcholí 
třemi slavnými mšemi, z nichž tu hlavní bude celebrovat P. Vojtěch Kodet. 
Otevřena bude knížecí kaple s hrobkou a v základní škole můžete zhléd-
nout krásná díla známých malířů a výstavu na téma poutí. Na návsi bude 
hrát kapela Vysočinka, zatančí country skupina Kosatky, Horácký Medři-
čan a další. Více příště a na stránkách obce.        Pavla Krejzlová, starostka 

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie v Netíně 1714-2014

Sloučení umožní 
prostupnost oborů
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Pokračování ze strany 1.
Všichni budou moci využívat 
nabídky kurzů – např. studené 
kuchyně, cukrářského apod. Pro-
línat se bude i  působení učitelů 
obou škol.

Sloučením škol zřizovatel Kraj Vy-
sočina řeší zejména úbytek dětí/
žáků, tím pádem nedostatečně 
využité budovy a  snížení pro-
vozních nákladů. Proto učňovka 
zcela opustí dvě budovy, které bu-
dou na  prodej. „Podaří-li se nám 
prázdné objekty prodat, peníze pů-
jdou zpátky do školství ve Velkém 
Meziříčí,“ říká Jana Fialová s  tím, 
že budovy kraj nejprve nabídne 
městu. O  které jde? Teoretická 
výuka z učňovky se zcela přesune 
na Světlou, takže prázdná zůstane 

nejen hlavní budova školy řemesel 
na  Hornoměstské, ale i  zadní ob-
jekt domova mládeže naproti přes 
ulici. „Ten také nepotřebujeme, 
neboť máme velký internát s  ka-
pacitou 213 lůžek na  hotelovce,“ 

vysvětluje ředitelka a  dodává, „to, 
co si potřebujeme nechat, je přední 
část domova pro mládež viditelná 
z ulice. A to v podstatě kvůli krásné 
velké tělocvičně, kterou na  hote-
lovce nemáme.“ Patří k ní i přilehlé 

prostory – posilovna, několik po-
kojů na ubytování. Škola si samo-
zřejmě ponechá i všechny budovy 
na Zahradní, kde se odehrává od-
borný výcvik „černých“ řemesel.

Stavební úpravy se 
dotkly i kuchyně
Sloučení škol si vyžádalo komplet-
ní přestavbu jedné ze tří cvičných 
kuchyní na hotelovce a vybudová-
ní bezbariérového sociálního zaří-
zení vedle. Žáci díky tomu budou 
vařit ve špičkové kuchyni vybave-
né nejmodernější technologií. 

V  budoucnu by zájemci mohli 
na Světlé získat komplexní vzdělání 
v oboru gastronomie. „Začali jsme 
pracovat na programu pro vyšší od-

borné školy v  oboru gastronomie 
a hotelnictví. Materiální i personál-
ní podmínky bychom pro to měli. 
Bude však záležet na tom, podpoří-
-li nás náš zřizovatel a zda se nám 
podaří získat pro obor akreditaci 

z  ministerstva školství,“ informuje 
Marie Paľovová s tím, že v kraji do-
sud žádná jiná škola s tímto oborem 
vyššího odborného vzdělání není 
krom soukromé v Pelhřimově.

Martina Strnadová

Chtěli by nabízet 
i vyšší odborné 
vzdělání

K prodeji bude hlavní budova zemědělky. Foto: 
Martina Strnadová
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Hrubá stavba víceúčelového sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí je ho-
tova. Pokračují práce na vnitřních omítkách, které by měly být dokončeny 
v červenci. Například přímo v sále ale žádné nebudou. „Sál se teď bude 
obkládat akustickými obklady stejně jako třeba místnost se vzduchotech-
nikou, kotelna atd.,“ uvedl stavbyvedoucí provádějící firmy PKS Stavby 
Radim Seifer. Stále se dělají veškeré rozvody audio, video. Ze dvou výtahů 
v objektu je zatím namontován jeden, druhý bude v nejbližší době. Zven-
ku je vidět, jak stavebníci zateplují celou zadní stěnu objektu od řeky. Brzy 
budou vyměněny i hlavní vchodové dveře z náměstí.
Práce zatím běží dle harmonogramu. Stavba by tak mohla být zkolau-
dována do konce roku. 

Již druhým rokem se léto na Jih-
lavsku neslo ve  znamení ná-
ročných příprav, které druhý 
červencový týden vyvrcholily 
znamenitým hudebním festiva-
lem Vysočina fest 2014. První 
ročník významné kulturní udá-
losti pořádané reklamní agentu-
rou Yashica sklidil v  roce 2013 
u hudebních fanoušků všech vě-
kových kategorií značný úspěch, 
letos tomu nebylo jinak. V  ter-
mínu od 10. do 12. července tak 
Jihlava znovu ožila přívalem více 
než 20  000 výletníků ze všech 
koutů republiky. Ti mohli vidět 
a  slyšet hvězdy naší hudební 
scény jako například Čechomor, 
Tomáše Kluse, Tři sestry, Vypsa-
nou fixu, Tata Bojs, Richarda 
Müllera, Iné Kafe, Majka Spirita, 
Davida Kollera, MIG 21, Petra 
Bendeho, cimbálovku Grajcar 
a  spoustu dalších. Nelze opo-
menout také fakt, že o  zvuk se 
postarala velkomeziříčská firma 
Music Data. „Pro nás je to dů-

ležitý festival, stáli jsme u  jeho 
zrodu,“ říká Tomáš Ouřední-
ček, „od  počátku jsme nasadili 
nejvyšší technickou úroveň. Pro 
obě scény jsme zvolili nejlepší 
zvukový systém Nexo a digitální 
technologie Yamaha a  Innova-
son. Tento festival je na  úrovni 
podobně velkých festivalů v  zá-
padní Evropě. Znamená to ale 
pro nás přípravné práce měsíce 

dopředu. Vlastní příprava tech-
niky, potom zhruba dva dny prá-
ce  ve  skladech a  další dva dny 
stavby a zkoušek.“
Kdo na  festivalu byl, pochopil. 
Podle sdělení majitele zmíněné 
firmy Ouředníčka bylo celkem 
na  obou scénách 416  000 W (!) 
zvukového výkonu, přes 120 
efektových světel,  532 m² LED 
obrazovek a  LED sítí. Technici 

natahali přes 2 000 m kabelů. Za-
střešená pódia i zvuk a světla, ka-
mery a LED obrazovky dopravo-
valo sedm kamionů a nákladních 
aut. Na uvedeném zázemí praco-
valo na  20 odborných techniků 
a k nim ještě 30 pomocníků.
Na  obrovském pódiu se stří-
daly hvězdy hudebního nebe. 
Na snímku Čechomor. 

Text a foto: Iva Horká

Vysočinu fest zvučili zdejší odborníciDokončují omítky, 
zateplují, obkládají…

Text a foto: Martina Strnadová

Legendární bluegrassová kapela 
Poutníci vystoupila na velkomezi-
říčském náměstí. Přivezla s sebou 
nejen známé hity, ale především 
výjimečnou atmosféru, kterou ne-
zkazilo ani deštivé počasí.
Přestože skupina Poutníci vystu-
puje na hudební scéně více než 40 
let, až v neděli 13. 7. se uskuteč-
nil její první koncert ve  Velkém 
Meziříčí, a  to jako jedna z  akcí 
Velkomeziříčského kulturního 
léta. Během hodinu a  půl dlou-
hého vystoupení se téměř dvě 
stovky posluchačů dočkaly ang-
lických i českých bluegrassových 
a country písní, ale také několika 
vtipných příhod kapelníka Jiřího 
Pola či vzpomínek na  předešlé 
členy Poutníků. Atmosféru vy-

tvořily jedinečné melodie, jejichž 
kořeny spadají do  USA první 
poloviny minulého století. Pout-
níci i  do  Velkého Meziříčí při-
vezli své nejznámější písně jako 
Panenka, Wayfaring Stranger 

nebo Podobenství o  náramcích.
Poutníci odehráli za dobu své exi-
stence více než tři tisíce koncertů, 
vydali čtrnáct alb a úspěšně kon-
certovali v  mnoha zahraničních 
zemích – v Rakousku, Rusku, Pol-

sku, Německu nebo na Slovensku. 
Rok 2010 se nesl ve znamení oslav 
výročí vzniku skupiny, koncertní-
ho turné na oslavu tohoto jubilea 
se účastnil i Robert Křesťan, jeden 
z bezesporu nejvýraznějších býva-
lých členů kapely. I soudobé slože-
ní ovšem zahrnuje výrazné talenty 
– zpěváka a kytaristu Jakuba Bílé-
ho, kontrabasistu a zpěváka Jiřího 
Pola, banjistu a  hráče na  dobro 
Petra Mečiara, posledním členem 
je mandolinista, kytarista a  zpě-
vák Jan Máca. 
Kdo nestihl vystoupení Poutníků 
ve Velkém Meziříčí, může si je 27. 
7. přijet poslechnout do  Mostu, 
kde se odehrává jejich příští tu-
zemský koncert. 

Text a foto: Klára Katolická

Poutníci poprvé zahráli ve Velkém Meziříčí

Druhou okružní křižovatkou 
ve  Velkém Meziříčí projíždějí ři-
diči od začátku tohoto týdne. Bě-
hem neděle byla nainstalována její 
testovací verze v místě Pod Hrad-
bami – Hornoměstská – Třebíč-
ská. Pokud se v provozu osvědčí, 
po roce předělá město provizorní 
kruhový objezd na trvalý. 

Text a foto: Martina Strnadová

Ve městě funguje 
už druhá okružní 
křižovatka

Na vícegenerační zábavě 
zahrál Accort a Renovace

Pozvání starosty Radovana Necida na taneční zábavu přijali lidé všech 
generací v  hojném počtu. Zahrály jim k  tomu dvě zdejší kapely – 
Accort a Renovace Rock. Akce proběhla pod lipami na náměstí v so-
botu 19. července v rámci Velkomeziříčského kulturního léta. 

-mars-, 2× foto: Klára Katolická

Dvě budovy škola 
zcela opouští

Obě školy budou fungovat na Světlé, kterou vede 
Marie Paľovová. Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 23. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz, 15.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
Mostiště 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 24. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Pátek 25. 7.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.30–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.30–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. L. Sz.
Sobota 26. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – host, Lavičky 
18.00 – mše sv. – malá pouť – o. L. Sz.
Neděle 27. 7.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Kúsky 11.00 poutní mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 27. 7. Horní Bory 9.45 – o. J. B.
Farní oznámení: Sobota – 19.30 – 4. příprava na svátost manželství 
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

Co z toho budu mít?

Přišla sobota 21. června 2014 
a členové Asociace rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí 
v  ČR, z. s. klub Velké Meziříčí, 
společně s  dalšími rodinnými 
příslušníky měli možnost vydat 
se na zájezd na Slovensko. 
Cílem letošního výletu bylo ter-
mální koupaliště Velký Medér 
a  vodní dílo Gabčíkovo. Auto-
bus zaplněný dětmi toužícími 
po  vodních hrátkách a  rodiči 
očekávajícími příjemně prožitý 
den, vyrazil po  6. hodině ranní. 
Krátce po desáté měli už všichni 
možnost zjistit, zda budou jejich 
očekávání naplněna. A  bylo se 
na co koukat a z čeho si vybírat. 
Někteří z účastníků navštívili toto 

koupaliště již dříve a byli překva-
peni, jak je stále dobudováváno 
a  vylepšováno. Přibylo bazénů, 
vodních atrakcí pro děti, písko-
vých hřišť, kvalitního sociálního 
zázemí a  míst pro příjemné po-

sezení a  občerstvení. Některým 
klasickým slovenským speciali-
tám samozřejmě neodolali ani 
návštěvníci z našich řad a inten-
zivní vodní radovánky prokládali 
chutným občerstvením. 

Po  řádném vyčvachtání výlet-
níků, se autobus vydal směrem 
Vodní dílo Gabčíkovo.  Účastníci 
zájezdu měli opět štěstí a  moh-
li pozorovat loď připlouvající 
do  plavební komory, zavírání 
obrovských vrat a  napouštění 
komory se stoupající lodí včetně 
jejího vyplutí směrem Bratislava. 
Poté výletníci vyrazili na  cestu 
k  domovu – zmoženi, ale spoko-
jeni. Akce byla finančně zajištěna 
prostředky Asociace a  dílem ze 
sponzorských darů společnos-
ti ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou 
a SANBORN, a. s., Velké Meziříčí, 
kterým touto cestou děkujeme. (pi)

Bc. Marcela Jůdová, 
foto: archiv asociace

Děti s hendikepem byly na výletě na Slovensku

Globální svět je plný globálních banalit a frází, jejichž existenci chce-
me někdy dokázat i vědecky. Generalizace neboli logická indukce je 
vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 
určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý před-
mět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro 
všechny předměty A, platí skutečnost B. Velmi často banální názory 
vznikají na  základě unáhleného zobecnění, čili usuzování vlastností 
celku na základě příliš malého vzorku. Například jestli jeden, druhý, 
třetí… atd. krade, tak vzniká banální věta všichni kradou, což je sa-
mozřejmě nesmysl.
V poslední době je možné slyšet tvrzení, že v dnešním světě neexistují 
lidé nezištní – jsou jenom ti, kteří se dívají po jakémkoli zisku.
Na začátku července jsme v obci Lavičky oslavili výročí 110 let SDH 
Lavičky. Tato událost a vůbec jakákoliv dobrovolná služba je ukázkou, 
že dnes je možné něco dělat bez jakéhokoliv hmotného zisku. Možná 
je to i fenomén dnešního světa.
V  den jejich výročí jsem řekl: „Jejich služba je dobrovolná – a  to 
v době, kdy většina se ptá za kolik nebo co z  toho budu mít. Jejich 
služba je věnováním času – který v dnešní době lidé údajně nemají. Je 
formou přátelství – v době, kdy mnoho myslí jenom na sebe,  je for-
mou jednoty, kde je třeba se přizpůsobit – a to v době, kdy každý chce 
být originální. Je formou vytrvalosti v době, kdy mnoho lidí vzdává 
těžkou cestu. Jejich služba je baví, ale není zábavou – zvlášť, když je 
třeba obětovat život.“ …a potom to je opravdový zisk, ale úplně jiného 
druhu.                                                                          P. Lukasz Szendzielorz

Pro nadcházející akademický rok 2014/2015 je pro zájemce z Velkého Me-
ziříčí a okolí připraven druhý ročník kurzu věnující se historii umění pod 
názvem Slovo „umění“ má základ ve slově „uměti“ II, tentokráte bude za-
měřen na turistické zajímavosti ČR. 
Posluchač získá stručnou představu o  kulturním i  přírodním bohatství 
jednotlivých krajů a dokáže je zařadit do patřičného slohového období. 
Výuka na  univerzitě třetího věku probíhá ve  spolupráci Kraje Vysočina 
a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Místem výuky je Domov pro seni-
ory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Zdenky Vorlové 2160, 594 01 
Velké Meziříčí. Výuka se koná pravidelně 1× za 14 dní, vždy ve čtvrtek, 

přednáška trvá 90 minut. Poplatek za pololetí činí 500 Kč. Přihlášky získáte 
na: • recepci Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace 
• na  stránkách www.domovvelkemezirici.cz (záložka Univerzita třetího 
věku). Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 7. 2014 na recepci 
Domova pro seniory Velké Meziříčí nebo zaslat poštou na adresu: Vysoká 
škola polytechnická Jihlava, Centrum celoživotního vzdělávání, U3V, Tol-
stého 16, 586 01 Jihlava. Bližší informace získáte na recepci Domova pro 
seniory Velké Meziříčí, tel.: 561 201 570, 734 875 428, e-mail: gregorova@
domovvelkemezirici.cz, www.domovvelkemezirici.cz (záložka Univerzita 
třetího věku).                       Eliška Gregorová, Domov pro seniory Vel. Meziříčí

Univerzita třetího věku od 4. září 2014 pokračuje

Ve čtvrtek 17. července proběhlo v Jelínkově vile předání cen výhercům 
soutěže, kterou pivo Harrach a pivovar s restaurací a hotelem Jelínkova vila 
uspořádaly k 10. výročí. Soutěžní otázky jsme také postupně zveřejňovali 
v našem týdeníku (v číslech 21, 22, 23, 24, 25). Postupně v Jelínkově vile 
nashromáždili soutěžní poukazy z těchto periodik: Žďárský deník (ŽD) – 
105 ks, Velkomeziříčsko (VM) – 97 ks, Jihlavské listy (JL) – 82 ks, Horácké 
noviny (HN) – 77 ks. Šéfkuchař Milan Hotárek s vedoucím provozu Boh-
danem Vítkem vylosovali tyto výherce: 
1. cena – F. Mikyska, Třebíč (HN), 2. cena – K. Deraha, Vel. Meziříčí (VM), 
3. cena – F. Groulík, Velké Janovice (ŽD), 4. cena – J. Krčálová, Polnička 
(ŽD), 5. cena – F. Volný, Velká Bíteš (ŽD), 6. cena – P. Augusta, Vel. Meziříčí 
(VM), 7. cena – V. Buková, Měřín (VM), 8. cena – M. Kavlík, Přibyslavice 
(VM), 9. cena – B. Kocábová, Mohelno (HN), 10. cena – K. Hromádková, 
Nové Veselí (ŽD), 11. cena – F. Boček, Třešť (JL), 12. cena - M. Brabenec, 
Želetava (JL), 13. cena – R. Charvát, Bory (VM), 14.  – L. Bencová, Marti-
nice (VM), 15. – Z. Málková, Bohdalec (ŽD).                                      -simf, bv-

V Jelínkově vile losovali 
výherce soutěže Ve čtvrtek 19. června 2014 proběhl v areálu kovošrotu na Dolní Rožín-

ce dětský den pro mateřské a základní školy z Vysočiny. 
Tato akce byla vyvrcholením celoroční soutěže ve sběru papíru, do kte-
ré se zapojila řada škol a školek. Již šestý ročník soutěže se nesl v duchu 
zábavy, her a  poznávání. Přímo v  areálu firmy proběhlo i  vyhlášení 
výsledků s předáním odměn a certifikátů vítězným školám. Ceny pře-
dával Jakub Pyšný, majitel kovošrotu a hlavní pořadatel této akce. 
Nejlepší školou s celkovým množstvím 29 580 kg sesbíraného papíru 
byla Základní a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, která za první 
místo získala finanční odměnu 5.000 Kč. Celkové množství sesbírané-
ho papíru v letošním roce bylo 253 515 kg, zúčastnilo se 50 škol. Bě-
hem dne měly děti možnost prohlédnout si všechna zákoutí kovošrotu 
a všechno si takzvaně osahat. Za své celoroční snažení ve sběru papíru 
byly navíc odměněny zábavou. Ti menší se věnovali kreslení a  sou-
těžím, případně dováděli na  skákacím hradu. Větší děti pak nejvíce 
zaujala ukázka práce Policie ČR, kterou doprovázel odborný výklad 
i ukázky zbraní. Nouze nebyla ani o dobré jídlo a pití. 
Už nyní se těšíme, že si příští rok celou akci zopakujeme!                                 

Text a foto: Lucie Slavíčková

Dětským dnem zakončili celoroční soutěž škol

V pátek 20. 6. 2014 se žáci 6. tříd 
ze základních škol Sokolovská, 
Školní a  Oslavická zúčastnili 2. 
ročníku sportovně branné sou-
těže „Učíme se a  sportujeme“.  
Své síly změřilo devět družstev 
po  čtyřech závodnících. Kromě 

svých znalostí v  testových otáz-
kách si dokázali účastníci po-
radit např. se střelbou ze vzdu-
chovky a luku, přejít po visutém 
laně, hodit granátem na  cíl, 
spolupracovat ve svém týmu při 
práci s  „korýtky“ a  postupovat 

při záchraně nedýchajícího člo-
věka. Také ostatní děti, které při-
šly své kamarády povzbuzovat, 
měly možnost si dopoledne užít 
v házenkářské hale, kde vyzkou-
šely prvky miniházené a zahrály 
si netradiční míčovou hru kin-
-ball.
Putovní pohár si převzalo vítěz-

né družstvo ze Základní školy 
Oslavická ve  složení A. Horák, 
M. Flajšman, K. Chlubnová a M. 
Bartáková. 
Všem organizátorům i  účastní-
kům děkujeme za příjemně strá-
vené dopoledne a vítězům přeje-
me hodně sportovních úspěchů.                                                 
                                              DDM

Učíme se a sportujeme...

Za Petrem Henešem
Minulou sobotu jsme ve velkém počtu doprovodili na cestě poslední pana 
Petra Heneše, zástupce ředitele pro praktické vyučování Střední školy ře-
mesel ve Velkém Meziříčí. Bylo mu teprve 65 let… Petr byl velkou posta-
vou této školy, dříve Středního odborného učiliště zemědělského, která má 
obrovskou tradici a která vychovala velkou plejádu zemědělských odbor-
níků a dalších osobností. Jejím absolventem byl například armádní generál 
Ludvík Svoboda. Já sám jsem školu důvěrně znal z doby svého působení 
na jejím školním statku v osmdesátých letech a k Petrovi jsem měl velmi 
blízko. On byl člověk, který školou a odborným výcvikem žil. Měl vynikají-
cí vztah k lidem včetně studentů, kteří byli v rámci republiky pojem. Rok co 
rok se umísťovali na předních místech v soutěžích praktických dovedností 
a Petr byl vůdčí osobnost jejich výuky a přípravy. Škola je známá tím, že se 
zde hodně budovalo – dílny, domov mládeže, víceúčelová hala a dokonce 
tělocvična. A u toho všeho byl vždy Petr se svými žáky.
Je mou smutnou povinností Petrovi Henešovi za české zemědělce poděko-
vat. Vychoval stovky a stovky kvalitních a zapálených odborníků, kteří jsou 
rozseti v terénu po celém kraji a pracují v oboru. Těch 42 let, které strávil 
od září 1972 na svém pracovišti, svědčí o jeho hlubokém vztahu ke škole, 
k oboru a k lidem. Petře budiž čest tvé památce a nechť je ti rodná země, 
kterou jsi vzdělával a miloval, lehká!                                                    Jan Veleba

To, že práce u dobrovolných hasičů není jen zásahová činnost, ale i spous-
ta legrace, o tom svědčí 6. ročník akce pořádané SDH Ruda u Velkého 
Meziříčí s názvem TRAKTORFEST 2014, který se uskutečnil v neděli 6. 
července. Pro nadšence a příznivce zemědělské techniky a zejména je-
jich traktůrky a frézy byly připraveny tematické soutěžní disciplíny, jako 
jízda zručnosti – kláda, polygon, vlečka, nejpomalejší a nejrychlejší trak-
tor, tahání. K vidění byla zemědělská technika domácí i továrny výroby, 
moderní i historické zemědělské stroje. Byl připraven bohatý program 
pro celou 
rodinu, pro 
děti zajíma-
vé soutěže, 
atrakce jako 
trampolína 
a  skákací 
hrad. Ne-
chybělo ani 
bohaté ob-
čerstvení.
David Dvo-

řáček, 
foto: Marce-

la Žáková

Traktorfest 2014110 let SDH Lavičky

V  neděli 6. 7. proběhly oslavy 110 let od  založení SDH Lavičky. Hasiči 
u pomníku obětí první světové války uctili jejich památku. Pak následovala 
mše svatá v kostele sv. Zdislavy, při které byla požehnána soška sv. Floriá-
na. Odpoledne proběhl slavnostní nástup na výletišti. Pro návštěvníky byla 
připravena výstava současné i historické hasičské techniky. V průběhu dne 
byla možná prohlídka hasičské zbrojnice, kde byla rozsáhlá expozice uni-
forem, medailí, modelů hasičských vozidel z celého světa a dalších součas-
ných i historických zajímavostí. Všem hrála skupina Vysočinka, v přestáv-
kách probíhaly ukázky hasičské techniky a vystoupení místních tanečníků. 
Proběhlo též setkání rodáků obcí Lavičky a Závist.              David Dvořáček
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Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

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

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 
C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ
V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, na otravu 
oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se cítit ve svém bytě 
bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? Dodržujte základní návyky 
a snižte možnost otravy oxidem uhelnatým na minimum:
1.  Nepodceňujte pravidelnou údržbu 

topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, ka-
men), kontrolu spalinových (kouřovod, 
komín) minimálně jedenkrát ročně 

2.  Servis spotřebičů vždy svěřujte 
pouze oprávněným osobám

3.  Dbejte na dostatečný 
přívod vzduchu k topidlům 
(vlivem výměny oken, zatep-
lování budov se často snižuje)

4.  Pořiďte si kvalitní detektory oxidu 
uhelnatého

5.  Pravidelně kontrolujte a měňte baterie 
ve skenerech a detektorech oxidu uhelnatého

6.  Pozor na některé spotřebiče typu „B“, 
které mají přívod vzduchu z místnosti a od-

vod spalin do komína.

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, 
který se uvolňuje při nedokonalém 

spalování a jeho nebezpečí je 
v tom, že je neviditelný a bez 

zápachu. Prvními příznaky 
otravy je obvykle zčervená-
ní (cihlově červený obličej), 

bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost 
a zmatenost. U postiženého je typické 
třešňové zbarvení kůže a sliznic. Vyšší 
koncentrace vedou ke smrti po několika 
vdechnutích.

První pomocí je zajištění přísunu čerstvé-
ho vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská 
první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

EXISTUJÍ I MOŽNOSTI
TZV. „LAICKÉ“ KONTROLY.
Pokud zpozorujete některý z následu-
jících jevů, ihned odstavte spotřebič 
z provozu:

1.  žlutý plamen v důsledku nedokonalého 
spalování,

2.  stopy znečištění v důsledku úniku spalin,
3.  orosení studených ploch (zrcadel) krátce 

po zapnutí spotřebiče,
4. patrný kyselý zápach a vlhkost

Krajský koordinátor BESIP pro Kraj Vysočina 
a Tomáš KRITZNER – jízdní kola Leština u Světlé 

pořádají akci na cyklotrase Velké Meziříčí–Nesměř 

BEZPEČNÝ CYKLISTA
Preventivní akce je zaměřená na cyklisty a in-line bruslaře 

Nechte si zdarma zkontrolovat technický stav vašeho kola.
Připomeňte si pravidla silničního provozu.

V malém testu můžete získat zajímavé odměny.
Termín: sobota 26. 7. 2014 od 14 do 17 hodin
Spolupracující organizace: Město Velké Meziříčí  

– odbor dopravy a silničního hospodářství
Policie ČR – Obvodní oddělení Velké Meziříčí                              

V červenci 2014 vzpomene celá Evropa i svět neblahého 100. výročí 
vypuknutí 1. světové války. Naše země jako součást Rakouska-Uherska 
nesly podstatnou část nákladů této války, v níž byly na všech frontách 
zmařeny miliony životů. Tato fakta jsou ostatně známa ze školních 
učebnic. Méně se však ví, že u samého počátku války v Sarajevu stál 
Čech Leopold Lojka, pozdější brněnský občan, který zde i v roce 1926 
zemřel a je pochován na Ústředním hřbitově města Brna. Leopold Loj-
ka, rodák z Telče ve službách hraběte Harracha, byl totiž řidičem vozu, 
ve  kterém byl v  Sarajevu 28. června 1914 zastřelen následník trůnu 
František Ferdinand d'Este se svojí manželkou Žofií, vévodkyní z Ho-
henbergu, rozenou hraběnkou Chotkovou. Lojka tehdy smrti unikl, stal 
se korunním svědkem atentátu a zbytek života prožil v aureole přímého 
svědka coby rázovitý hostinský na dnešní Vranovské ulici č. 19 a vypravěč 
tragického příběhu, který zásadním způsobem změnil tvář 20. století.  
Leopold Lojka se narodil 17. září 1886 v moravské Telči, v rodině kočího 
Václava Lojky a Marie Lojkové, rozené Jašové. V rámci povinné vojen-
ské služby se zúčastnil císařských manévrů, konaných ve Velkém Me-
ziříčí 8. a 9. září 1909; jako pozorovatelé a hosté Františka hraběte Ha-
rracha, majitele velkomeziříčského panství, zde byli přítomni rakouský 
císař František Josef I., německý císař Vilém II. a arcivévoda a následník 
trůnu František Ferdinand d'Este se svým styčným důstojníkem, arcivé-
vodou Karlem Františkem Josefem (pozdějším císařem Karlem I.). 
Po ukončení manévrů se v čase nočního odpočinku vojska přihodi-
la mimořádná událost: světlo dálkového reflektoru způsobilo splaše-
ní koní dragounského pluku. Leopold Lojka s  nasazením vlastního 
zdraví i života splašené koně zastavil, uklidnil a získal si tak sympatie 
hraběte Harracha, který jej přijal do  svých služeb. Po  uzdravení byl 
dragoun Lojka přeložen do zálohy a krátce nato jej hrabě Harrach do-
poručil pro absolvování řidičského kurzu ve Vídni. Leopold Lojka se 
tak stal profesionálním řidičem a ujal se Harrachova vozu Gräf und 
Stift Double Phaeton registrační značky AIII-118. 
Roku 1914 obdržel hrabě Harrach rozkaz, účastnit se manévrů v bo-

senském Sarajevu a být se svým vozem i řidičem k dispozici generální-
mu inspektorovi branných sil monarchie a následníkovi trůnu, arcivé-
vodovi Františku Ferdinandovi  d'Este. Hrabě Harrach proto podnikl 
na svou dobu jedinečnou expedici po Evropě a s Leopoldem Lojkou 
za volantem dojel ze svého vídeňského paláce až do Sarajeva vlastním 
vozem. Cestovatelé opustili Vídeň 31. května 1914 ráno, svého cíle Sa-
rajeva dosáhli po mnoha útrapách dne 18. června 1914. 
Konec manévrů byl plánován na  neděli 28. června 1914, tento den 
měl být vyhrazen pro slavnostní jízdu městem. František Ferdinand 
si s manželkou Žofií zvolil pro tuto vyjížďku Harrachův otevřený vůz 
s řidičem Lojkou. A právě tato okolnost (společně s dalšími souhrami 
náhod) způsobila, že se Leopold Lojka jako zcela neznámý člověk po-
dílel na běhu světových dějin a 1. světová válka tak začala prostřednic-
tvím sarajevského atentátu přímo za jeho zády. Při soudním procesu 
s atentátníky rovněž vypovídal jako svědek, identifikoval Gavrilo Prin-
cipa a okolnosti atentátu sám podrobně popsal v dodnes dochované 
rukopisné zprávě: „Panstvo nasedlo do auta. Excelence hrabě Harrach 
nenastoupil místo uvnitř auta, ale zůstal stát na  levém stupátku, aby 
chránil svým tělem arcivévodu, a tak se odjelo. Následoval jsem určené 
vedoucí auto. První auto odbočilo do ulice Františka Josefa a já jsem jel 
s Výsostmi za ním. Sotva že jsem s dvorním autem zabočil, volá na mne 
Excelence Potiorek: ‘Stát, jedete špatně! Jedeme nejdříve do posádkové 
nemocnice a teprve podle plánu dál.’ Zastavil jsem auto, přehodil řízení 
na zpětný chod a chtěl začít couvat zpět. Náhle vyskočil ze špalíru, který 
tvořilo sarajevské obyvatelstvo, jakýsi mladý hoch (atentátník Gavrilo 
princip – pozn.aut.), opřel se o rezervní pneumatiku stojícího auta a vy-
střelil dvě rány.“
Krátce po vypuknutí války byl Lojka mobilizován a poslán do Mos-
taru, v roce 1916 byl převelen do Klosterneuburgu u Vídně, kde dle 
vlastního tvrzení působil ve službách císaře Karla I.  
V roce 1916 se Leopold Lojka oženil s Annou Lhotskou, narozenou 
v rakouském Zurndorfu. Z manželství vzešly dvě děti, starší František 

a mladší Alfréd. Po pádu monarchie se 
rodina nejprve pokusila uchytit exis-
tenčně ve  Znojmě, kde Lojka obdržel 
koncesi k  hostinské činnosti. Lojkův 
další život však nebyl příliš šťastný, syn 
František pravděpodobně ve  Znojmě 
umírá, manželství s  Annou bylo roz-
loučeno roku 1923. Anna se krátce nato 
znovu provdala za  železničního úřed-
níka Franze Karaska a  odstěhovala se 
do Guntramsdorfu u Vídně. Syn Alfréd 
byl na  základě rozhodnutí okresního 
soudu ve Znojmě a v Brně svěřen do péče otci, v době školních prázd-
nin pobýval u  své matky. Protože znojemská restaurace nepřinášela 
požadované zisky, přesídlil Lojka do Brna. Dne 7. února 1925 získal 
od města koncesi pro provozování restaurace na adrese Vranovská 19. 
Přestože byl dle vzpomínek pamětníků rázovitým krčmářem, vedení 
podniku zjevně nezvládal, nadělal mnoho dluhů a postupně propadal 
se do závislosti na alkoholu. Jako opuštěný, zapomenutý a nemocný 
muž zemřel Leopold Lojka ve svém bytě nad restaurací dne 18. čer-
vence 1926 v 18.30 hodin. 
Brněnský novinář Rudolf Těsnohlídek vylíčil konec Lojkovy životní 
pouti v nekrologu, zveřejněném v Lidových novinách, takto: „Hospod-
ský ležel na posteli a jen se díval, kterak si hosté točí a pijí na jeho zdra-
ví, leč chystal se již na prkno, jež znamená poslední cípek světa. Zemřel 
do tří dnů. Brno jeho smrt přehlédlo, a kdyby nebylo obavy o pozůstalost, 
byl by si jí nevšiml snad nikdo kromě nejbližších sousedů a nejvytrvalej-
ších hostí. Byla tedy povolána policie, aby pozůstalost uchránila, a tu se 
objevila hromada šperků, zdobených rozličnými korunkami a takto se 
rozvinul před zraky nezasvěcených fantastický obraz minulosti Leopolda 
Lojky, přímého svědka sarajevského atentátu.“

Mgr. Jiří Skoupý, foto: archiv autora

Leopold Lojka – muž, který špatně odbočil

Bítešská dopravní 
společnost, s. r. o., Velká Bíteš
přijme do pracovního poměru 

pro provoz Velké Meziříčí
ŘIDIČE 

NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA

sk. C – pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE – pro vnitro dopravu

Bližší informace 
p. Dobrovolný, 

tel.: 606 151 889.

OBJEDNÁVÁME KVALITNÍ 
17TÝDENNÍ NOSNICE. 
Odběr září. A. Novotný, 

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773. 604 133 836

PRONÁJEM RESTAURACE 
A CATERINGOVÉHO ZAŘÍZENÍ V JUPITER CLUBU

Město Velké Meziříčí hledá provozovatele a poskytovatele 
cateringových služeb pro rekonstruovaný    objekt 

kulturně společenského centra, 
které provozuje JUPITER club, s. r. o.

Nabízíme: 
• Pronájem: restaurace včetně kuchyně, bistro, kavárna a dva bary – komplexně zařízeno
 – součástí je vnitřní výtah a obslužný výtah pro zásobování z ulice do sklepa
• Celková výměra prostor k pronajmutí je 690 m2
• Součinnost při zprostředkování cateringových služeb v přilehlých prostorách; 
 velký společenský sál, koncertní sál, výstavní sál, galerie – provozovatel zajistí cateringové služby  
 při pořádání různých akcí: koncertů, divadelních představení, plesů, společenských akcí, 
 školení a konferencí, atd.
• Možnosti outside cateringu – v rámci akcí Jupiter clubu
• Provozovatel může poskytovat i služby závodního stravování do místních firem atd.
Pronájem od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zájemce předloží podnikatelský záměr včetně cenové nabídky.
Nabídky pronájmu budou zasílány do 31. 7. 2014 do 12 hodin na adresu Mgr. Milan Dufek, jednatel, 
JUPITER club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí. 
Obálka bude označena „Výběrové řízení na provozovatele restaurace“

Bližší informace: Mgr. Milan Dufek, jednatel společnosti, e-mail: reditel@jupiterclub.cz, 
                              tel.: 606 738 265

DALŠÍ ČÍSLO VELKOMEZIŘÍČSKA VYCHÁZÍ 6. 8. 
příjem inzerce do pátku 1. 8. (včetně)

TEL.: 566 782 007, 566 782 008, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
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Vyměním

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

PROdáM – kOUPÍM – Různé

Prodám
■ Prodám nebo vyměním trak-
tor RS09 za starý motocykl Jawa 
nebo Zetka, případně dohodou. 
Tel.: 737 811 674.
■ Disky 165×13 + pneu letní, 
4 ks. Tel.: 737 900 276.
■ Prase, doma krmené, váha 
120–150 kg, cena dohodou. Tel.: 
736 626 433.
■ Dámské oblečení vel. 34–36. 
Velmi zachovalé, něco téměř 
nové. Vhodné pro dívku do výš-
ky 160 cm. Tel.: 777 892 646.
■ Knihovnu, novější, vhodnou 
do  bytu i  do  kanceláří. Kvalitní 
zakázková výroba. V. 218 cm, š. 
87 cm, h. 51 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 608 756 043.

■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  
■ Zásobník na obilí – silo. Volat 
večer na tel.: 607 225 361.

■ Staré foťáky Flexaret, Kama-
rád, Pentakol i jiné značky. Dále 
staré bankovky z období totality. 
Tel.: 737 811 674.
■ Sekačku MF 70. Více info 
na tel.: 603 175 774.

■ 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.
■ 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, stodo-
ly, pozůstalosti. Za nabídky pře-
dem děkuji.  Tel.: 608  714  444; 
776 776 007.

■ Vyměním dvourychlostní 
babetu za  Jawu nebo ČZ. Tel.: 
737 811 674.

■ Hledáme ke  koupi rodinný 
dům ve Velkém Meziříčí, Křiža-
nově nebo v okolí do 10–15 km. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům v klid-
né části Velkého Meziříčí. Dům 
je v blízkosti obchodního centra 
Kaufland a Penny, ale v klidné 
části bez aut. Zahrada, garáž, 
krásná lokalita. Nebo výměna za 
byt, zdravotní důvody. Více info 
tel. 777 346 584.
■ Prodáme byt 3+1 s balkonem 
na ulici Krškova. Byt je v osob-
ním vlastnictví. RK nevolat. Cena 
dohodou. Tel.: 776 075 076.
■ Prodáme RD v  Oslavici – 
790.000 Kč, RD ve  Velkém 
Meziříčí 5+1, RD u  Měřína 
790.000 Kč, zahradu na  Fajtově 
kopci 1 000 m2, stavební pozem-
ky ve  Velkém Meziříčí a  okolí. 
Domy na klíče. Tel.: 605 054 470. 
RK nevolat.

■ 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, 220/380 V. Tel.: 
602 780 749.
■ Pronajmu pěkný slunný pa-
nelový byt 3+1, 70 m² částečně 
zařízený. Ulice Poštovní. Po čás-
tečné rekonstrukci. Volný od čer-
vence 2014. Tel: 775 333 449.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  VM 
na  ul. Bezděkov. Dlouhodobě. 
Tel.: 603 560 621.
■ Nabízím pronájem bytu 2+1 
na  ulici Krškova  ve  VM. Cena 
4.000 Kč + inkaso. Volný ihned. 
Tel.: 606 747 156.
■ Pronajmu byt 2+kk ve  VM. 
Tel.: 776 413 303.
■ Hledám pronájem zaříze-
ného bytu 1+1 nebo garsonku 
do 6.000 Kč měsíčně i  s energie-
mi. Velmi spěchá. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 722 565 522. 
■ Pronajmu byt 2+kk, zaříze-
ný, volný od  1. 7. 2014, na  ulici 
Čermákova 2006. Info na  tel.: 
777 149 040, 774 669 380.
■ Pronajmu byt 3+1 na  ul. Če-
chova, zrekonstruovaný, částečně 
zařízený, volný od  10. 7. 2014. 
Volejte tel.: 736  687  947, od  18 
do 21 hodin.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, 
slunný, panelový, 70 m2, čás-
tečně zařízený. Ulice Poštov-
ní. Po  částečné rekonstrukci. 
Volný od  července 2014. Tel: 
775 333 449.
■ Pronajmu větší garáž na ulici 

Čechova ve Velkém Meziříčí, 
o  rozměrech 2,5×7,5 m. Možno 
parkovat až dvě auta. Garáž je 
v bytovém domě, má vlastní elek-
třinu. Volná ihned, cena 1.000 
Kč/měsíc. Tel.: 603 834 418.
 

■ Nekuřačka, svobodná VŠ 
v  ID bez viditelné vady hledá 
partnera pro vzájemnou oporu 
a  možné i  společné soužití. Tel.: 
605  788  386, volejte nejlépe od-
poledne anebo navečer, SMS ne-
posílat.

Applications including detailed 
curriculum vitae should be 

submitted by e-mail to 
mlady@eurowagon.cz

INTERNAL SALES 
BACKUP

Local producer of trailers 
and mobile units is seeking 

to employ

Required skills/experience:
• Fluency in English 
(written and spoken)
• Knowledge of German 
language is an advantage
• Experience with business
We can offer:
• Self-improvement
• Competitive salary
• Background of a prosperous 
company

PŘIJMU ZÁMEČNÍKA
Tel.: 739 144 196

Divize Fuel
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Požadujeme:   – vzdělání technického směru s maturitou
                              – NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
                             – spolehlivost, zodpovědost
Nabízíme:         – zázemí stabilní zahraniční společnosti
                             – moderní pracovní prostředí v mladém kolektivu
                             – plnohodnotné zaškolení
                             – perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu
                             – nástup možný ihned
                             – odpovídající ohodnocení
                     – zaměstnanecké benefity (nemarodnost, příspěvek na dopravu,
     příspěvek na stravu,…)

V případě zájmu pošlete krátký životopis na adresu: milan.melichar@itwcz.com
Popř. telefonicky:  566 788 835

ASISTENT VEDOUCÍHO ÚDRŽBY

ITW Pronovia Velká Bíteš hledá nového pracovníka na pozici 

Divize Powertrain Plastics
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Požadujeme:   – vzdělání technického směru s maturitou, elektro vzdělání výhodou
                              – praxe s řídícími systémy a pneumatickými prvky výhodou 
                              – samostatná práce, manuální zručnost,zodpovědnost
                              – práci v nepřetržitém provoze (12hodinové směny)
Nabízíme:         – zázemí stabilní zahraniční společnosti
                             – moderní pracovní prostředí v mladém kolektivu
                             – plnohodnotné zaškolení
                             – perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu
                             – nástup možný ihned
                             – odpovídající ohodnocení
                            – zaměstnanecké benefity (nemarodnost, příspěvek na dopravu,
       příspěvek na stravu,…)

V případě zájmu pošlete krátký životopis na adresu: milan.melichar@itwcz.com
Popř. telefonicky:  566 788 835

ITW Pronovia Velká Bíteš hledá nové pracovníky na pozici 

SEŘIZOVAČ JEDNOÚČELOVÝCH MONTÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
NOČNÍ NAKLADAČE
Váš profi l:
• dobrý zdravotní stav (fyzicky náročná práce)
• práce v chladu a mrazu
• spolehlivost a přesnost
• práce pouze v noci (začátky směny cca v 16.00)
• víkendové směny
• zkušenosti s manipulační technikou (VZV) výhodou
• časová fl exibilita
• trestní bezúhonnost

Pracovní náplň:
• samostatná práce ve skladu
• manipulace se skladovou technikou
• nakládání zboží různého sortimentu z různých míst ve skladu 
• komunikace a předávání potřebných podkladů řidičům 

kamionů 
• pomoc při nakládání kamionů
• dohled nad dodržováním teplotního řetězce
• přímá komunikace s dispečerem

Nabízíme:
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě
• místo výkonu práce: LC Měřín – Stránecká Zhoř
• nástup možný ihned

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

 – prodavač/prodavačka do butiků
 – číšník/servírka
 – barman/barmanka
 – kadeřnice, kosmetické služby – do pronájmu
 – floristka
Žádost o pracovní místo a strukturovaný životopis zasílejte 
na kontaktní adresu: krivanek.panorama@paramont.cz,
tel.: 605 292 318

Nabízíme 
pracovní 
pozice

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

VelkOMeziřÍČSkO  
PřÍJeM inzeRCe: 

e-mail: 

velkomeziricsko
@velkomeziricsko.cz

 

tel.: 566 782 009, 
739 100 979  

Seznámení
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❧ Když jsi odešla, podivné ticho 
zůstalo a hodně z nás si na to zvy-
kalo, a proto všichni tajně doufali, 
že budeš tam, kde Tě čekali.
Ale Tvoje křeslo bylo prázdné dál, 
už nebyl tam ten, kdo v něm sedá-
val. Tvůj hlas a srdečný smích už 
nikdy nezazněl v uších nám... ❧

Dne 21. července uplynuly 2 
roky, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní 

Marie Holá z Velkého Me-
ziříčí, bytem Březské č. 53. 

Stále vzpomínají dcera Marie s manželem, syn Jiří s manželkou, 
vnoučata a pravnoučata.

SPOleČenSká RUbRika

Vzpomínky

Zubní  pohotovost: So 26. 7. MUDr. J. Řezáčová, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel.: 607 785 326. Ne 27. 7. MUDr. P. Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, tel.: 
566 524 275. So 2. 8. MUDr. M. Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 690 127. Ne 3. 8. MUDr. I. Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel.: 
566 524 203 (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. 

❧ Maminky neumírají, maminky 
jen usínají, aby se probudily v srd-
cích svých dětí. ❧ 

Tomu se snažíme uvěřit již 20 
roků od  chvíle, kdy nás 27. čer-
vence opustila naše milovaná 
maminka a babička, paní 
Zdeňka Veselá.

S úctou, láskou, vděkem 
a stále bolestivou vzpomínkou 

dcera Zdeňka 
a syn Jiří s rodinami. 

kinO JUPiteR ClUb

SVAZ DIABETIKŮ OZNAMUJE...
Po dobu prázdnin nebudeme provádět měření 

glykémie a tlaku krve.
Poslední příležitost k přihlášení do Chorvatska: 

Chorvatsko – Drvenik, hotel Sunce 5.–14. 9. 2014.  
Cena 6.000 Kč s polopenzí.

Přihlášky: do 15. 8. 2014, Josef Savara, 
tel.: 606 375 555, 566 523 605.

Pátek 25. 7. v  19 hodin – FORTIX, kon-
cert kapely a dalších spřátelených kapel
Sobota 26. 7. v 19 hodin – JITKA VRBO-
VÁ S KAPELOU KNEZAPLACENÍ 
Neděle 27. 7. v 19 hodin – KUSPOKON
Sobota 2. 8. v  19.30 hodin – ROCKON 
(bývalá kapela S.O.P.E.L.) třebíčská skupi-
na  
Neděle 3. 8. od 18 hodin – VESELÁCI, 
koncert dechové kapely
Pátek 8. 8. v 19 hodin – STETSON
Sobota 9. 8. v  18 hodin – humpolecký 
pěvecký sbor ČECH A  LECH – Taková je 
láska 
Neděle 10. 8. v 18 hodin swing dixie –
VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC – vy-
stoupení doprovázené mluveným slovem 
a zpěvem, známé skladby české a zahranič-
ní produkce swingdixielandové hudby
Sobota 16. 8. v 19 hodin – THE BUSH 
Neděle 17. 8. v 17 hodin – MISTŘÍŇAN-
KA koncertní vystoupení dechové kapely

Pátek 22. 8. v  19 hodin – ROZEHRANÁ 
PARTIE, koncert skupiny z Velkého Mezi-
říčí
a pak ve 21 hodin hraje skupina ALOBAL
Sobota 23. 8. v  17 hodin – FOUR CO-
VERS – koncert akustické skupiny
Neděle 24. 8. od 13 do 16 hodin
POCTA MORAVSKÉMU HORÁCKU – 
vystoupení folklorních souborů HORÁC-
KÝ MEDŘIČAN, BÍTEŠAN, HORÁCKÁ 
KAPELA. Ochutnávka horáckých pokrmů 
ZDARMA!  Změna souborů vyhrazena.
Neděle 24. 8. v 17 hodin – ŽALOZPĚV
Čtvrtek 28. 8. v 17.30 hodin – T.E.P a My-
Sami 
Pátek 29. 8. v 18 hodin – vystoupení sku-
pin:
Simply Fight, brněnské symphonic-me-
talové skupiny Alia Tempora a  brněnské 
rock-metalové skupiny CKB
Sobota 30. 8. v 18 hodin – GRAMCE BU-
DOU – Dvadýdžejs s dávkou rapu, hudba 

z gramofonů a vinylových desek.
Neděle 31. 8. v 13.30 hodin
ACCORT
Pátek 5. 9. ve 14 hodin
ONE OF US - VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJ-
NOSTI 
Účastníci projektu One of Us z  Polska, 
Švédska, Litvy, Itálie a  České republiky 
pomoci nástrojů neformálního vzdělávání 
přiblíží veřejnosti problematiku lidských 
práv, rasismu a xenofobie
Sobota 6. 9. 
4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ 
Soutěžní klání Velkého Meziříčí, Křižano-
va, Měřína a Velké Bíteše. Soutěž je prolo-
žena kulturními vstupy.
-------------------------------------------------
Časy a další vystoupení se budou průběžně 
měnit nebo doplňovat. 
Změna programu vyhrazena!                      -zh-
Zdroj: www.mestovm.cz, sekce kulturní 
léto

VelkOMeziřÍČSké kUltURnÍ létO 2014

Čtvrtek 24. července ve 20 hodin
RANHOJIČ – Historické dobrodružné drama/Německo 2013, původ-
ní znění, české titulky. Vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, 150 minut
Pondělí 28. července ve 20 hodin
FAIR PLAY – Drama Česko/Německo/ Slovensko 2014.
V  hlavní roli A. Geislerová, E. Josefíková, J. Wohanka, I. Bareš, R. 
Zach, T. Medvecká, B. Kohoutová a další. Vstupné 80 Kč, mládeži pří-
stupný od 13 let, 100 minut
Úterý 29. července ve 20 hodin
12 LET V  ŘETĚZECH – Životopisné, historické drama USA/Velké 
Británie 2013. V hlavní roli  Chiwetel Ejjofor, Dwight Henry, Bryan 
Batt, Michael Fassbender, Brad Pitt a další.
Vstupné 80 Kč, mládeži přístupný od 15 let, 134 minut
Středa 30. července ve 20 hodin
BABOVŘESKY 2 – Pokračování komedie Zdeňka Trošky. Hrají: V. 
Žilková, L. Vondráčková, J. Synková, B. Kotiš, J. Dolanský, L. Langma-
jer, P. Kikinčuk, P. Bečková. Vstup 80 Kč, mládeži přístupný. 110 minut

Čtvrtek 31. července v 18 hodin
SPIDER MAN 2 – Akční fantasy film USA 2014. Český dabing.
V  hlavní roli Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx a  další. 
Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný od 12 let, 142 minut
Pátek 1. srpna ve 20 hodin
VŠIVÁCI – Hrají: I. Janžurová, J. Langmajer, J. Mádl, K. Hádek, M. 
Taclík, O. Malý, O. Vetchý, T. Voříšková  Drama ČR, vstupné 80 Kč, 
98 minut
Úterý 5. srpna ve 18 hodin
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA – Akční 
sci-fi USA, vstupné 80 Kč, 128 minut
Středa 6. srpna ve 20 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ – Hrají: B. Polívka, M. Do-
nutil, K. Gott, I. Chýlková, A. Goldflam, I. Uhlířová, J. Pecha, J. Čvan-
čarová, K. Heřmánek, M. Roden, M. Lasica. Komedie ČR, vstupné 
80 Kč, 104 minut.                                                 

Zdroj: www.mujbiják.cz

Poděkování

Všichni, kteří se jakkoliv zúčastnili přípravy primice P. Michala Sek-
ničky a o týden později oslavy 110. let založení sboru dobrovolných 
hasičů a srazu rodáků si zaslouží veliký dík.
Zejména za hasiče pan Tesař a za obec starosta pan Havelka.

Manželé Homolovi

Poděkování za přípravy primice, srazu 
rodáků a hasičských oslav v Lavičkách

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
pořádá 

VÝLET NA ZÁMEK BUDIŠOV 
s prohlídkou zoologického depozitáře 

Moravského zemského muzea  20. 8. 2014. 
Odjezd v 9.00 od DDM, návrat okolo 13.00. 
Dítě bez doprovodu dospělé osoby 150 Kč, 
dítě s doprovodem dospělé osoby 115 Kč, 

dospělá osoba 150 Kč. 
Přihlášky do 23. 7. 

a od 4. 8. do 8. 8. do 12 hodin. -ddm-

TŘI MUŠKETÝŘI 
 26. 7., 9. a 23. 8. v 19.00 

nádvoří zámku Velké 
Meziříčí,  v podání diva-
delního souboru „Špatně 
namíchaný bublifuk“ pod 

vedením Josefa Marka. 
Vstupné: 100 Kč dospělí, 
50 Kč děti od 6 do 15 let, 

zdarma děti do 6 let 
www.muzeumvm.cz

JANA MIKYSKOVÁ A PROKOP VESELÝ 
KERAMIKA A OBRAZY

a díla dalších autorů jak do interiéru, tak i exteriéru. 
Otevřeno do poloviny září. Prodejní galerie Dvorek, Meziříčská 

109, 594 51 Křižanov www.galerie-dvorek.cz

VI. CHLUMECKÝ FESTBÁL
2. 8. 2014 v 19.00 kulturně sportovní arál v Chlumku

Program: koncert bluegrassových kapel Kitchen Band, Stop time, Benefit, Modrotisk, 
po koncertu jam session. Akce se koná za každého počasí.

ATRAKTIVNÍ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS
Praktické rady a doporučení

Budova MěÚ, Velké Meziříčí, Náměstí 14/16
(sídlo České spořitelny), 3. patro, kancelář číslo 302
po, st 8.00–17.00 Tel.: +420 566 78 1198

út, čt, pá 8.00–13.00 centrumzamestnanosti@mestovm.cz

ve středu 30. 7. 2014 
v 15 hodin
pořádá ZDARMA 
seminář:

❧ Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, zažehnout svíčku 
a vzpomínat. ❧

Dne 20. července 2014 jsme 
vzpomněli 5. smutné výročí úmr-
tí paní

Marie Šoukalové
ze Svařenova.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 22. července jsme vzpomně-
li 2. smutné výročí úmrtí paní 

Jany Rohovské 
z Oslavičky.

Kdo ji znal, vzpomene, kdo ji měl 
rád, nezapomene.

Stále vzpomínají synové Jiří 
a Tomáš s manželkou, vnouček 

Matyášek a celá přízeň.

Milá maminko a babičko, 
moc nám chybíš.

dalšÍ kUltURnÍ akCe...
25. 7. v 17 hodin – VELKÁ VÁLKA – vernisáž vystavy v Muzeu Velké 
Meziříčí, výstava potrvá do 28. 9. 2014
9. 8. ve 13 hodin – 6. ROČNÍK HEŘMANICKÉ DECHOVKY – pří-
rodní areál v Dolních Heřmanicích. Akce se koná za každého poča-
sí, vstupné 150 Kč. Program: Venkovská kapela, Kapela z Rakouska, 
Golčovanka, Muzikanti z jižních Čech s hostem Josefem Zímou, Mu-
zikanti Ladislav Prudíka, Moravanka Jana Slabáka. Pořadem provází 
Karel Hegner a Ivana Slabáková. 
23.  8. v 19 hodin – SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU – Happy sport club VM, 
Zdenky Vorlové 21. Talk show na téma světlo na konci tunelu aneb co bylo 
a co bude. Moderátor Hitrádia Vysočina Jirka Doležal s šamankou Taishou 
Tauma, kteří spolu vysílali pořad Záhadář na Hitrádiu Vysočina s povídá-
ním o životě, smrti či nadpřirozených schopnostech. Vstupné 80 Kč. www.
samanizmus.cz. Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.
14. 8. v 19 hodin – KONCERT skupiny HRADIŠŤAN u příležitosti 
oslav 300 let pěších poutí k Panně Marii Netínské – kostel Netín. 
Předprodej vstupenek 250 Kč: OÚ Netín, farní úřad Netín, Koloniál 
Katka Netín, TIC Velké Meziříčí, Obuv Halouzka Měřín. Vstupné na 
místě 300 Kč.
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Předseda Handicap Sport Clubu 
Velké Meziříčí Jiří Charvát 
v červnu obdržel ocenění Kraje 
Vysočina Skutek roku 2013. 
Angažuje se v sociálně zdra-
votní oblasti, v níž pro svůj 
region a jeho občany udělal něco 
mimořádného nad rámec svých 
povinností. Jak se k činnosti pro 
handicapované dostal a jak ji 
hodnotí on sám? 

V  roce 2004 naši rodinu oslovil 
Stanislav Doskočil ohledně spor-
tovních aktivit nově založeného 
klubu ve  Velkém Meziříčí pro 
handicapované sportovce.
Dcera se aktivně zapojila do vět-
šiny sportů díky manželce, která 
jí na akcích pomáhala a byla opo-
rou. Já jsem se zapojil do činnosti 
klubu až v  roce 2006–2007 jako 
asistent atleta z DS Březejc a asis-
tent Petra Gottlieba při jeho spor-
tovních aktivitách.
Koncem roku 2007 skončil 
ve funkci předsedy Handicap Sport 
Clubu Velké Meziříčí (HSC VM) 
S.  Doskočil a  před klubem stálo 
rozhodnutí, zda činnost ukončit, 
či pokračovat. Na  valné hroma-
dě začátkem roku 2008 jsem byl 
zvolen místopředsedou sdružení. 
Sportovní klub se aktivně věnoval 
boccie, atletice, curlingu, závěsné-
mu kuželníku, dráhovým kužel-

kám, stolnímu tenisu a  šachům.
V  dubnu roku 2009 rezignoval 
na  svou funkci předseda Petr 
Gottlieb a  před mimořádnou 
valnou hromadou jsme stáli 
s  manželkou před rozhodnutím, 
co bude se sportem handicapova-
ných dál. Na valné hromadě jsem 
přijal funkci předsedy a  man-
želka funkci místopředsedkyně, 
Miroslav Špaček a  Petr Gottlieb 
se starali o  finance a  Bohumír 
Dvořák se stal členem výbo-
ru. Od  těchto chvil jsem spojen 
se všemi krásnými okamžiky 
na  sportovních akcích a  baví 
mne pokračovat ve  skvělé práci 
s lidmi, kteří se dovedou radovat 
i přes svůj handicap.
Od té doby dodnes je vesměs každý 
rok stejný, dotace, objíždění spon-
zorů, zajišťování sportovní akce dle 
kalendáře, tréninků. Během těchto 
roků mně nejvíce pomohla man-
želka a tolerance rodiny, Petr Gott-
lieb, který až do dubna roku 2014 
pracoval jako pokladník. 
Klub organizuje turnaje: O  po-
hár starosty města Velké Meziříčí 
v bowlingu, v roce 2014 se konal 
již 11. ročník, dále se pořádají 
turnaje Handicapovaní s  dětmi 
v  Novém Veselí, velice krásný 
turnaj v  závěsných a  dráhových 
kuželkách, dále Otevřený turnaj 
v integrované boccii v Osové Bí-

týšce pod názvem O  pohár sta-
rosty Osové Bítýšky. 
V roce 2010 se členové klubu za-
pojili do  integrovaných sportů, 
integrované boccie a  integrova-
ného závěsného kuželníku.
Sportovní klub HSC VM 
jsem přebíral s  členskou zá-
kladnou něco málo přes 100 
členů, z  toho 35 členů bylo 
s  tělesným postižením nebo 
centrální poruchou hybnosti. 

V  současnosti máme 109 členů. 
Klubu věnuji většinu volného 
času, nejen doma u  počítače, 
ale hlavně na  cestách na  tur-
naje a  závody jako řidič nebo 
asistent. A  co mě na  tom všem 
baví? Sportovní nasazení při 
závodech. Skvělí lidé, které po-
tkávám na  závodech a  s  který-
mi spolupracuji. Scházíme se 
i  mimo sportovní aktivity. Tito 
lidé tvoří naši druhou rodinu. 

V  rámci mého působení jsem 
také roky jezdil jako asistent 
dcery a  všech členů České re-
prezentace curlingu vozíčkářů 
na veškeré sportovní akce včetně 
soustředění. To byly nezapome-
nutelné zážitky a  curling se pro 
mne stal srdeční záležitostí.
A  co mě nebaví? Od  roku, kdy 
jsem začínal, se hodně změni-
la ekonomická situace, vše se 
zdražuje. Mnoho skvělých spor-
tovních akcí či turnajů se ruší, 
popřípadě krátí. Prioritou pro 
svaz jsou paralympijské sporty. 
Z těchto důvodů mnoho sportov-
ců skončilo se sportovními akti-
vitami, a  to se netýká jen klubu 
ve Velkém Meziříčí. 
Po  závodech najezdím asi 15–
18 000 km ročně. Klub se zúčastní 
ročně asi 30 akcí, kde nejsou za-
počítány tréninky. S  cestováním 
na akce pomáhají i samotní rodiče 
sportovců, kteří objíždějí turnaje 
(jde především o hru boccia).
Mezi největší úspěchy jak klubu, 
tak i své, jako předsedy, považuji 
titul mistra ČR v curlingu vozíč-
kářů v roce 2009. Největší osobní 
úspěch, kterého si nesmírně vá-
žím, je to, co dokázala dcera přes 
svůj handicap – je majitelkou ně-
kolika rekordů v atletice, v druž-
stvu curlingu má titul MČR, jako 
členka družstva reprezentace 

ČR odehrála několik kvalifikací 
na  MS, mnoho turnajů v  zahra-
ničí a  v  roce 2010 odehrála MS 
v curlingu vozíčkářů.
Z  lidí, které bych měl kolem 
sebe vyzvednout, krom aktiv-
ních sportovců, je manželka 
Eva. Na  dost věcí v  organiza-
ci máme rozdílný pohled, ale 
sportovní aktivity jsou vždy pri-
oritou, dále Petr Gottlieb, který 
se v  současnosti kvůli zdra-
votním problémům do  chodu 
klubu neangažuje, pak Standa 
Merunka z Nového Veselí, veli-
ce aktivní člen a  pomocník při 
mnoha aktivitách ve všech smě-
rech, taková pravá ruka našeho 
klubu.
Toto vše bych nemohl dělat, 
nebýt skvělé podpory svého za-
městnavatele – firmy Wiegel CZ 
žárové zinkování. Mediálně HSC 
VM podporuje i  týdeník Velko-
meziříčsko.
Moje vize do budoucna je rozšířit 
základnu hlavně z  řad mládeže, 
zachovat aktivity na takové úrov-
ni, jaká je doposud. Tento rok jsme 
vložili nemalé náklady do prezen-
tace klubu formou umístění letá-
ku v městech a na místech, kde se 
lidé s handicapem scházejí.
Od roku 2010 máme nové inter-
netové stránky www.hscvm.cz.

Jiří Charvát, -red-

Držitel ocenění Skutek roku 2013 o činnosti pro Handicap Sport Club

Jiří Charvát, předseda HSC VM. Foto: archiv redakce

Hodnocení soutěžního ročníku 
2013–2014
Po  ročním výpadku, kdy náš 
oddíl nepostavil družstvo star-
ších žáků, jsme je opět přihlá-
sili do  soutěže Ligy Vysočiny. 
Za  účasti šesti družstev se hrálo 
turnajovým systémem.
Naše družstvo složené pouze 
z  pěti hráčů příslušné věkové 
kategorie na  turnaje doplňova-
li mladší žáci, pro které to byla 
velká zkušenost, již zužitkovali 
i  na  turnajích své věkové ka-
tegorie. Když bylo málo hráčů 
na turnaj, byli z dorostu povoláni 
věkově starší žáci Filip Svoboda 
a Vojtěch Drápela.
V  letošním ročníku Ligy Vy-
sočiny se sešly tři velmi silné 
celky Nového Veselí A, Dolní 
Cerekve a  Ledče nad Sáza-
vou, se kterými jsme povětši-
nou prohrávali rozdílem třídy. 
S  celkem Havlíčkova Brodu 
jsme dokázali hrát vyrovnané 
partie a celek Nového Veselí B 
jsme stabilně poráželi.

Největší úspěch sezony se nám 
povedl na domácím turnaji, kte-
rý jsme dokázali bez ztráty bodů 
vyhrát.
Tato sezona byla někdy psychic-
ky náročná hlavně pro hráče, 
protože jsme často prohrávali 
o  hodně branek, kluci ale po-
chopili, že důležité je se naučit 
určitým herním dovednostem 
a nehledět tolik na výsledek, je-
likož soupeři prostě byli na vyšší 
úrovni. Doufejme, že tyto na-
brané zkušenosti v  budoucnu 
zužitkují.
Závěr sezony se starším žákům 
vyvedl na výbornou. Na 20. roč-
níku Polanka cupu získali bron-
zové medaile a byli tak odměněni 
za celoroční práci.
Brankář František Kratochvíl 
a  hráči Václav Rous s  Kamilem 
Babáčkem nastoupili i v několi-
ka utkáních mladšího dorostu, 
kde sbírali potřebné zkušenosti 
pro nadcházející sezonu, v  níž 
již budou patřit ke  stabilním 
hráčům. 

Celkově ze sezony máme po-
zitivní pocit, kluci se naučili 
základy obranných systémů 
1:2:3,1:5 a 0:6. V útočné fázi se 
především zlepšovali v  indivi-
duálních činnostech a v souhře 
dvojic.
Sezona 2014–2015
V  příštím ročníku už bude-
me mít dostatečný počet hráčů 
v  této kategorii a  doufejme, že 
se nám podaří dát dohromady 
dobrou partu a hrát pěknou há-
zenou.
Pořadí Ligy Vysočiny starších 
žáků
1. TJ Sokol Nové Veselí A  74 
bodů 
2. TJ Sokol Dolní Cerekev 55 b. 
3. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 
51 b. 
4. Jiskra Havlíčkův Brod 30 b. 
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 20 b. 
6. TJ Sokol Nové Veselí B 6 b.
Sestava a branky:
František Kratochvíl (2 bran-
ky/40 utkání) – Kamil Babáček 
(74/30), Filip Svoboda (72/15), 

Vojtěch Svoboda (50/40), Do-
minik Buchta (33/30), Vác-
lav Rous (32/40), Štěpán Fi-

ala (29/35), Vojtěch Drápela 
(17/10), Samuel Bárta (13/25), 
Dominik Šroler (7/35), Ja-

kub Benda (6/15), Jiří Blažek 
(6/15).

-šid-, foto: archiv házené

Starší žáci házené jsou v Lize Vysočiny celkově pátí

Zájemcům o ligu malé kopané
Máte rádi fotbal a sport vůbec?
Chcete si jednou týdně zahrát fotbálek?
Je pro vás velký fotbal příliš organizačně a fyzicky 
náročný?
Láká vás postoupit na republikový turnaj malé ko-
pané?
Pokud dáte dohromady tým ze svých přátel, je malá 
kopaná právě pro vás!
Malá kopaná Velké Meziříčí pořádá již III. ročník 
ligy malé kopané – startuje od září 2014.
Nabízíme technický servis pro zápasy na umělé trá-
vě za III. ZŠ ve Velkém Meziříčí.
Zajistíme rozhodčí pro zápasy. Výsledkový servis 
na webu a Facebooku.
Pro předběžný zájem i jakékoli informace nás pro-
sím kontaktujte
Honza Bílek, bilek@mkvm.cz, 739 623 665

V  sobotu 5. července se usku-
tečnily další rybářské závody, 
tentokrát na  rybníku „Zvonďák“ 
v Jívoví. Hlavními pořadateli byli 
manželé Horkých, starosta obce 
Miloš Holán a  Stanislav Dočkal 
s  Jiřím Motyčkou z  Velkého Me-
ziříčí. Ranní obavy z celodenního 
deště se naštěstí nenaplnily, i když 
počasí během soutěže zůstáva-
lo proměnlivé a  nevyzpytatelné. 
Chytat se ovšem v  pohodě dalo 
a  po  počátečních rozpacích se 
i  ryby „rozebraly“, tedy začaly 
brát. Mezi úlovky se objevili kapři, 
karasi, líni, amuři, plotice a okou-
ni, ale také okrasné barevné ryby 
(karas zlatý a  červený, červený 
jelec jesen). Akce se zúčastnila pa-
desátka soutěžících zájemců, mezi 
nimi i mládež a ženy. Občerstvení 
bylo úplně super: srnčí guláš (ma-

teriál na jeho přípravu dodal mys-
livec František „Iša“ Krejčí z VM), 
klobásky, pivo a  další pochoutky 
včetně takzvaných „panáčků“ 
(rum, vodka, slivovice).
Konečné pořadí: 1. Antonín 
Karandiševský Mor. Krumlov 
553 cm; 2. Luděk Bělík Rouchova-
ny 403 cm; 3. Josef Kopeček Dob-
řínsko (okr. ZN) 373 cm; 4. Radek 
Hedvábný Křižanov 358 cm; 5. Pa-
vel Herman Dobřínsko 308 cm; 6. 
K. Hedvábný Křižanov 258 cm; 7. 
P. Komínek Velké Meziříčí 238 cm; 
8. P. Psohlavec ml. Velké Meziříčí 
220 cm; 9. P.  Janák Velké Meziříčí 
215 cm; 10. S. Koblížek Přibyslavi-
ce u Vel. Bíteše 157 cm atd.
Mládež do  15 let: 1. Jan Kaštan 
(10 let) Jívoví 51 cm; 2. Lukáš Ba-
bák (8 let) Velké Meziříčí 27 cm.
Ženy: p.  Bílková a  Olga Pivo-

varníková (Žďár nad Sázavou).
Cena útěchy pro nejml. účastní-
ka: Václav Ochrana (6 let) Bory.
Tento podnik se velmi vydařil 
a líbil, a proto se za rok sejdeme 
na jeho 5. ročníku.
Nejlepší rybolovci dostali putov-
ní pohár, tři kovové sportovní 
poháry, diplomy a  věcné ceny 
od  sponzorů, kterými byli: obec 
Jívoví, starosta Miloš Holán, Au-
tocolor p.  Šoukal, Stavebniny Li-
bor Smejkal, fa Doména/Stanislav 
Dočkal, pivnice Na Lipnici/Lenka 
Marková, hostinec U Kozů/Mila-
da Pazderová, hotel Jelínkova vila 
VM, PP Profi VM, Ligno Pelíšek 
VM, p. Adlof Jívoví, Jaroslav Hor-
ký, pohostinství Jívoví/M. Holán, 
Ivan Petrů VM, Kovovýroba Vojta 
Jívoví, V. Pařil VM. Mediální part-
ner Velkomeziříčsko. 

Rybáři soutěžili v Jívoví

-vp-
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Hodnocení soutěžního ročníku 
2013–2014
Po historickém úspěchu v loňské 
sezoně, kdy se podařilo 2. ligu 
mladšího dorostu vyhrát, jsme 
navázali na  úspěch a  letos jsme 
opět patřili ke špičce druhé ligy.
Cílem pro letošní sezonu bylo 
hrát do  třetího místa ve  2. lize 
mladšího dorostu Morava. 
Družstvo se intenzivně připravo-
valo po celý srpen a září. Vrcho-
lem přípravy bylo soustředění 
v Dolní Cerekvi a turnaje v Ivan-
čicích a Litovli, kde jsme obsadili 
shodně čtvrtá místa. V  přípravě 
absolvovali dorostenci 4 – 5 tré-
ninků týdně a v sezoně trénovali 
3× týdně.
Do  sezony vstoupili třemi pře-
svědčivými výhrami. Pak nás 
přibrzdila porážka od Zlína, poz-
dějšího vítěze soutěže. Po  dal-
ších dvou výhrách jsme smolně 
prohráli v Ivančicích a v Rožno-
vě. V  závěru „podzimu“ jsme si 
spravili chuť výhrou nad silnými 
Luhačovicemi.
Podzim zakončili na  3. místě, 
a to byl velmi povzbudivý impulz 
do zimní přípravy, která proběhla 
s maximálním nasazením a vyvr-
cholila domácím, velmi kvalitně 
obsazeným turnajem Velmezcup 
2014, kde jsme stejně jako v loň-

ském roce obsadili 5. místo. Tý-
den na to jsme absolvovali, i když 
ne v kompletní sestavě, opět vel-
mi kvalitní turnaj v Novém Vese-
lí, kde jsme byli sedmí.
V  jarní části soutěže se bodově 
oddělila od ostatních týmů prv-
ní pětice, ve které byl kromě na-
šeho družstva Prostějov, Rožnov 
p. R., Luhačovice a nejlepší tým 
sezony ve  2. lize Zlín. S  ostat-
ními družstvy jsme si vcelku 
jednoznačně dokázali poradit 
a  souboje o  konečné umístění 
na  špici druholigové tabulky 
jsme svedli s těmito silnými sou-
peři v  závěru sezony. Bohužel 
nutno podotknout, že jsme proti 
těmto týmům většinou nebyli 
kompletní. Nakonec jsme tedy 
obsadili konečné 4. místo, které 
je určitě vzhledem k  průběhu 
sezony úspěchem. I když cíl byl 
ještě o jedno místo výše.
Tahoun družstva Martin Janí-
ček se stal 4. nejlepším střelcem 
soutěže se 181 vstřelenými bran-
kami. Navíc Vojtěch Drápela 
a Martin Janíček sbírali potřebné 
zkušenosti také v nejvyšší doros-
tenecké soutěži v  barvách HC 
Zubří, se kterým se stali mistry 
ČR v této věkové kategorii.
Dále Martin Janíček byl vybrán 
do  širšího reprezentačního vý-

běru ročníku 1998 a  absolvoval 
s ním soustředění v Nymburku.
Závěr sezony jsme završili v červ-
nu v  Polance nad Odrou na  20. 
ročníku turnaje Polanka cup 
2014, kde jsme obsadili šesté 
místo.
Hráči v  letošním ročníku opět 
zlepšili své individuální doved-
nosti, kolektivní pojetí hry a na-
cvičené kombinace, jež velmi 
dobře dokázali přenášet do utká-
ní. Obranné systémy 0-6 a 1-5 již 

také dokázali hráči dobře vstře-
bat. Na  obranných činnostech 
bychom chtěli v příštím roce více 
zapracovat. 
Pro příští rok družstvo opustí 
Martin Fiala, který přestupuje 
do starší kategorie a jelikož ne-
máme družstvo staršího doros-
tu, bude se prát o místo v sesta-
vě u A družstva. Dále družstvo 
na  hostování opouštějí opory 
Martin Janíček, Filip Svoboda 
a  Vojtěch Drápela, které svůj 

sportovní talent budou rozví-
jet ve  sportovním centru mlá-
deže HC Zubří. Za  ně budou 
hrát nejvyšší soutěž mladšího 
dorostu. Za  naše družstvo bu-
dou nastupovat, pokud jim to 
časový harmonogram dovo-
lí. Družstvo doplní František 
Kratochvíl a  Václav Rous, kte-
ří přecházejí ze starších žáků. 
Družstvo budou doplňovat 
i  starší žáci, kteří prokáží do-
statečnou výkonnost.

Příprava na  příští sezonu star-
tuje 31. července soustředěním. 
Po  třech týdnech nabírání kon-
dice bude následovat nácvik her-
ních činností zakončený herním 
soustředěním a  dvěma příprav-
nými turnaji.
Soutěž startuje 21. září.
Tabulka
Sezona 2013/2014 – 2. liga 
mladší dorost Morava
1. Zlín 22 20 1 1 761:568 41
2. Rožnov p. Rad. 22 16 2 4 714:555 34
3. Luhačovice 22 15 2 5 756:609 32
4. Vel. Meziříčí 22 14 1 7 695:641 29
5. II. Prostějov 22 14 0 8 759:681 28
6. Ivančice 22 9 2 11 703:753 20
7. Litovel 22 9 1 12 621:629 19
8. Velká Bystřice 22 9 1 12 718:695 19
9. Polanka 22 8 0 14 602:654 16
10. Juliánov 22 6 1 15 622:773 13
11. Sokolnice 22 6 0 16 631:777 12
12. Bystřice p. Hos. 22 0 1 21 520:767 1

Statistika hráčů
 utkání branek prům. branek tresty
Martin Janíček 18 181 10,1 0–3–54
Filip Svoboda 19 140 7,4 0–1–26
Tomáš Blaha 22 115 5,2 0–3–40
Martin Fiala 21 110 5,2 0–0–16
Tomáš Stupka 16  47 2,9 0–0–14
Filip Macoun 22  43 2,0 0–0–14
Michael Ambrož 18  22 1,2 0–0–2
Tomáš Frejlich 22  19 0,9 0–0–12
Tomáš Pažourek 21  16 0,8 0–0–10
Kamil Babáček   7   1 0,1 0–0–2
Václav Rous   8   1 0,1 0–0–4
Kratochvíl František 15   0 0,0 0–0–0
Vojtěch Drápela 22   0 0,0 0–0–0

Statistika družstva
 Poř. Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body BdP Síla
Celkem 1. 20 16 1 3 603:528 33 -13 172.89
Doma 3. 10 8 1 1 320:274 17 (-3) x
Venku 1. 10 8 0 2 283:254 16 -16

-šid-, foto: archiv házené

Mladší dorostenci házené opět prožili dobrou sezonu

Atletické mezistátní čtyřutkání atletů do 22 let
Národní výběr atletů do 22 let při mezistátním utkání v Ostravě obsa-
dil 2. místo, zvítězili Poláci. 
Dominance polských atletů byla v obou kategoriích výrazná, v muž-
ské zvítězili o  51, v  ženské o  rovných 100 b. Češi tak spíše bojovali 
o druhou příčku s Maďary a byli úspěšní, byť v ženské části soutěže 
hrál v  jejich prospěch jediný bod. Na Maďary tak zbyla třetí příčka, 
na Slovince čtvrtá. 
I na tomto utkání měla zastoupení velkomeziříčská atletika – v běhu 
na 5000 m startoval Petr Holánek. Na tento závod si „odskočil“ ze sou-
středění ve Vysokých Tatrách. Obsadil 4. místo časem 15:08,71. Jeho 
letošní osobní maximum je 14:38,04, tímto časem je na 3. místě prů-
běžných republikových tabulek mezi muži. 
Petrova forma by měla gradovat na mistrovství České republiky, které 
se bude konat o prvním srpnovém víkendu v Ostravě a na Mistrovství 
České republiky do 22 let v Jablonci nad Nisou.

-vill-, foto: archiv redakce

Petr Holánek přispěl ke stříbru národního výběru 
atletů v mezistátním čtyřutkání

V  sobotu 12. července se usku-
tečnil další ročník tradičního let-
ní turnaje Hodonice Open Okay, 
který však byl stejně jako předlo-
ni přesunut do blízce sousedících 
Tasovic – konkrétně do sportov-
ního areálu FC Sokol Tasovice, 
kde je k dispozici velká zastřeše-
ná terasa i přidružená restaurace. 
Hrálo se 7 kol na  2×15 minut, 
pochopitelně opět švýcarským 
systémem nasazování.
Konečné pořadí:
1. Zdeněk Kavan TJ Znojmo 6,5 
b./29,5
2. Slavomir Sremanjak Slovensko 
5,5 b./30,0
3. Oldřich Dobeš TJ Hodonice 5 
b./30,5
4. Luboš Hemala ŠK GSPŠ Znoj-
mo 4,5 b./30,0
5. Josef Petlák TJ Znojmo 4,5 
b./29,5

6. Martin Juránek Sokol Jemnice 
4,5 b./29,0
7. Roman Matula TJ Hodonice 
4,5 b./25,0
8. Petr Riška TJ Znojmo 4,5/25,0
9. Stanislav Messerschmitt Orel 
Ořechov 4,5 b./24,5
10. Jiří Prokop Moravská Slavia 
Brno 4,0 b./25,0
Umístění hráčů z VM a okolí:
17. Milan Čtveráček 3 b./27,0
19. Vladimír Pařil 3 b./24,0
20. Miloslav Kučera (Mostiště) 3 
b./23,0
22. Josef Dvořák (Měřín) 3 
b./19,0 atd.
Cestou zpátky si naši hráči mohli 
dopřát – a také že opravdu dopřá-
li! – ještě tři další akce: a sice té-
měř už povinné každoroční pose-
zení ve formanské hospodě Ranč 
I/38 ve  Vranovské Vsi-Hostě-
rádkách, dále návštěvu zámku 

v  Jaroměřicích nad Rokytnou, 
kde na  nádvoří právě probíhal 
velký sraz „oldtimerů“, tedy au-
tomobilových a  motocyklových 
veteránů; nejprve ovšem musela 
být opět uskutečněna obligátní 
zastávka u  zahrad a  obchůdků 
na okraji Znojma, zejména kvůli 
nákupu meruněk a broskví.
Zvláštním rysem meziříčských 
šachistů je to, že jsou to tako-
ví jakoby zbojníci: neboť dost 
často bohatým berou a  chudým 
dávají. Tak třeba letos Pařil sice 
obstál v  souboji s  Messerschmi-
ttem, když se mu podařilo se-
střelit jej z  jeho výšin (nejde tu 
o nějaké letadlo, nýbrž o silného 
brněnského šachistu s  ratingem 
ELO 2036 b., jenž hrává za Orel 
Ořechov a na turnaji byl nasazen 
jako č. 3); jenomže potom si ten-
týž klidně a neméně přesvědčivě 

prohraje s  nejníže nasazeným 
hráčem… Podobné renonsy se 
přihodívají také Kučerovi a Dvo-
řákovi. Zkrátka rozkolísanost for-
my a nevyrovnanost hry!
Náladu ovšem našincům spravilo 
šťastné losování. V  Hodonicích, 
potažmo v  Tasovicích je totiž 
zvykem po každém kole vyloso-
vat číslo účastníka, který dostane 
grátis láhev vína. Po mnohaletém 
půstu se usmálo štěstí i na Velko-
meziříčské: a  sice hned po  prv-
ním kole na Pařila (15), po třetím 
pak na Kučeru (14).
Nejlepší ze startujících dostali 
finanční a  věcné ceny od  spon-
zorů.
Hodonice/Tasovice jsou pro nás 
takříkajíc srdeční záležitostí, 
a proto nás tam za rok – či vlast-
ně už i  v  zimě jistojistě znovu 
uvidí… 

Šachisté putovali do Tasovic na tradiční letní 
turnaj Hodonice Open Okay

-vp-

V  Domony u  Budapeště se konal 
další závod zařazený do seriálu Mis-
trovství Maďarska v Cross country 
rallye pod názvem Adrienn – Gom-
bi Kupa. Tentokráte to byl pouze 
jedodenní závod – sprint, o to větší 
musela být připravenost a  soustře-
dění posádek a  závodních týmů, 
neb každá chyba znamenala prudký 
sestup ve výsledkové listině. 
Za  český tým Offroad Sport se 
na  start postavily dvě posádky 
ve  složení Miroslav Zapletal/Bar-
tolomej Boba a Tomáš Ouředníček 
z  Velkého Meziříčí/Pavel Vaculík. 
Posádka Zapletal/Boba zvítězila 
jak v kategorii vozů T1.2.3 (diesel) 
tak i v celkovém pořadí. 
Druhá posádka Ouředníček/Vacu-
lík nastupovala do závodu s malým 
hendikepem, a  to bez mechaniků, 

kteří se z osobních důvodů závodu 
nemohli zúčastnit. I přesto však Ou-
ředníček Maďarům ukázal, že mají 
dalšího velkého konkurenta a držel 
krok s  týmy Toyota i  Ford. „Tratě 
tohoto závodu byly velmi technicky 
náročné a na to nejsem z ostatních 
maďarských závodů zvyklý. Nic-
méně náš Hummer opět fungoval 
bez problémů, neudělali jsme žád-
nou velkou chybu a  s  výsledkem 
jsem nadmíru spokojen. Cítím, že 
se maďarská závodní scéna začíná 
na mne dívat s respektem,“ s úsmě-
vem v cíli řekl Tomáš Ouředníček, 
který opět zvítězil v kategorii T1.1.2, 
tedy vozů s motory nízkého obsahu 
a celkově skončil těsně před stupni 
vítězů, kdy mu na  třetího chyběly 
pouhé dvě vteřiny.

Češi drtí Maďary

FC VM – FK Pelhřimov 6:3 (4:2)
Střelci: 20. (pk), 30. (pk) a 40. Simr, 26. a 65. Pokorný, 79. Dufek – 11. 
Krtek, 13. Dýnek, 75. Poul. Rozhodčí: Rosický, Rosický, Štefka. FC VM: 
Simandl – Mucha Z., Šimáček, Souček, Krejčí – Dufek, Pokorný, Durajka, 
Berka, Demeter – Simr, střídali Jícha, Havlíček a Havlín, trenér Smejkal.
První přípravné utkání přineslo hodně branek, ale také hodně chyb 
v obranné činnosti obou týmů. Přesnější v zakončování byli domácí 
a tak zaslouženě zvítězili i když po první čtvrthodině to vypadalo spíš, 
že se bude výsledkově opakovat poslední utkání v  Pelhřimově, kdy 
Velkomeziříčští odešli poraženi 1:6. 

Fotbalisté zahájili
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