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V neděli 8. června 2008 se na ná-
městí ve Velké Bíteši koná Červ-
nová párty. Její součástí bude ta-
ké vystoupení nejlepší české zpě-
vačky Lucie Bílé. Ta zazpívá se 
svým manželem Václavem Bár-
tou duet  kolem osmácté hodiny. 
Připraven je i další bohatý pro-
gram – od 11 do 19 hodin – včet-
ně Mistrovství ČR historických 
velocipedů. Vstup na akce je 
zcela zdarma. Mediálním part-
nerem akce je též týdeník Vel-
komeziříčsko.
(Podrobný program čtěte na 
straně 10.)

Lucie Bílá zazpívá 
ve Velké Bíteši

Foto: Ondřej Pýcha

Koupaliště otevřeno
Od soboty 31. května je znovu v provozu velkomeziříčské koupaliště. 
Pro dospělé je celodenní vstup za 50 Kč, pro děti 30 Kč. Nově mají děti 
do dvou let vstup zdarma. Důchodci pak zaplatí za celodenní vstupenku 
20 Kč.                                                                                                -jk-

Povede za ruku fotbalisty na EURO
Desetiletý fotbalista Lukáš Chalupa z Velkého Meziříčí povede za 
ruku jednoho z našich fotbalistů k zápasu na UEFA EURO 2008. Sta-
ne se tak v sobotu 7. června na stadionu v Basileji ve Švýcarsku, kde 
naši reprezentanti sehrají zahajovací zápas proti domácím. (Prestiž-
ní evropský šampionát se jinak bude odehrávat v Rakousku, do Švý-
carska se však čeští fotbalisté vydají celkem třikrát.) Mladý fotbalista 
z FC Velké Meziříčí se dostal do „jedenáctky“ dětí,  jež české fotba-
listy na Euro doprovodí. Cestu i pobyt hradí fi rma McDonald’s, která 
pro děti uspořádala soutěž „Jak fandíš fotbalu“. Vítězové  se pak stali 
těmi šťastlivci, kteří odjedou na šampionát jako doprovod, a L. Cha-
lupa je jedním z nich. Jeho bratr Patrik soutěžil také, ale do výběrové 
jedenáctky se bohužel nedostal, stejně jako například Dominik Hibš 
z Křižanova či Patrik Loup z Velké Bíteše.
Výhra ale rozhodně nebyla zadarmo. Celkové soutěžní klání se sklá-
dalo z hodnocení zaslané 
fotografi e, kterou odborná 
porota posuzovala z pohle-
du zadání a ztvárnění, dále 
z fotbalových dovedností, 
kde nechyběl kop na bran-
ku, autový hod na cíl či sla-
lom mezi kužely a koneč-
ně také ze znalostí českého 
fotbalového týmu. Lukáše 
Chalupu na jeho snové ces-
tě doprovodí maminka Len-
ka, která má na výhře nema-
lý podíl. Na vítězné fotce je 
totiž se svými dvěma syny, 
oblečena do šatů v barvách 
naší národní vlajky. A to 
možná na porotce zapůso-
bilo nejvíc…        Iva Horká
(Rozhovor o dojmech ze 
šampionátu a z celého po-
bytu přineseme příště.)

Bratři Lukáš a Patrik Chalupovi se 
svojí maminkou Lenkou na fotografi i, 
s níž Lukáš (vpravo) zvítězil v soutěži 
McDonald’s a jako odměnu dostal zá-
jezd na mistrovství Evropy. Tam spolu 
s ostatními výherci povede naše fotbalisty 
k zahajovacímu zápasu – již tuto sobotu. 

Foto: archiv rodiny Chalupovy

Soutěžní zápolení čtyř měst 
a městysů Velkého Meziříčí, Velké 
Bíteše, Měřína a Křižanova se letos 
vrátilo na velkomeziříčské náměs-
tí. V sobotu odpoledne proběhla již 
pošestnácté tradiční soutěž 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně, která se 
letos nesla v historickém duchu. 
Pořádající Jupiter club proto při-
zval na pomoc agenturu Morgen-
stern, která přivezla šermířskou 
skupinu Konfanon a historickou 
hudbu Weytora. Samotný podtitul 
akce Jak se třpytí historie napovídá, 
čemu byla tematicky věnovaná. Jak 
jinak než oslavám šestistého výro-
čí udělení plných městských práv 
dokonce dvěma zúčastněným měs-
tům, a to Velkému Meziříčí a Velké 
Bíteši. Paradoxem je, že ani jedno 
z těchto družstev na čtyři klíče 
nedosáhlo. Ba naopak, rozdělila 
si mezi sebou dvě poslední místa. 
Vítězství si odvezl Měřín, v závě-
su za ním byl Křižanov. Bítešští 
skončili třetí a domácí hostitelé 

ZŠ Školní Velké Meziříčí 
nabízí od října 2008 

brigádu na úklid tělocvičny.
Rozsah 2 hodiny denně (6.00 – 8.00).

Tel.: 566 503 920.

DNES rozšířené číslo s KAMem za stejnou cenu!

Velkomeziříčští o trofej nepřišli

Druhý ročník charitativního koncertu Muzikanti dětem, věnovaný Me-
zinárodnímu centru Axmanovy techniky modelování pro zdravotně po-
stižené v Tasově, vynesl 113.070 korun. Podařilo se tak vybrat o dvacet 
sedm tisíc víc než vloni, hlavní podíl měly sponzorující fi rmy. Akci, kte-
rá proběhla v rámci hudebního víkendu věnovanému oslavám 600. výro-
čí udělení plných městských práv Velkému Meziříčí, podpořily svým vy-
stoupením převážně meziříčské dětské soubory a hudební skupiny. 
Mezi účinkujícími se objevil dětský sbor Harmonie a Sluníčko, následo-
ván pěveckým sborem a orchestrem ze zdejší základní umělecké školy. 
Po vystoupení vokálního seskupení sextet 6 TET předal zástupkyni sdru-
žení Slepíši, Tereze Axmanové, hlavní organizátor akce Ladislav Kože-
ný první šek s částkou na 95 tisíc korun. Ta zbyla po odečtení nákladů na 
pořádání koncertu z darů převážně velkomeziříčských fi rem. Při té příle-
žitosti předala Tereza Axmanová pořadatelům koncertu logo Muzikanti 
dětem, jež vyrobili klienti Axmanova centra právě hmatovou metodou. 
V druhé části koncertu se na podiu vystřídala pardubická hudební sku-
pina Hello, která má již s pořádáním podobné akce zkušenosti, s míst-
ní skupinou Nonsense Unplugged. Jako poslední zahrál Pearlštejn. Ke 
konci vystoupení předal jeden z organizátorů akce L. Kožený do Tasova 
druhý šek s příspěvkem od diváků. Ti mohli sdružení pomoci několika 
způsoby, např. zakoupením občerstvení ve stánku nebo příspěvkem do 
kasičky, kterou nosili dobrovolníci po náměstí. Kdo si chtěl odnést i tr-
valou památku na hudební víkend, mohl si zakoupit reklamní předmě-
ty (trička, kšiltovky nebo balonky) či výrobky z Axmanovy dílny, které 
prezentovali jejich tvůrci.                                 (Pokračování na straně 6.)

Muzikanti darovali dětem
o 27 tisíc víc než loni

se spokojili se čtvrtou příčkou. 
Své loňské vítězství tedy zdaleka 
neobhájili, avšak v celkovém součtu 
mají Velkomeziříčští na svém kontě 
stále nejvíce výher – šest. Měřínští 
letos zvítězili popáté. Starosta Jiří 
Servít po převzetí trofeje čtyř klíčů 
učinil gesto. „Domluvili jsme se, že 
kdybychom letos vyhráli, necháme 
klíče Meziříčským doma. Když le-
tos oslavují to významné výročí…,“ 
pronesl Servít a vrátil schránku se 
čtyřmi klíči nazpět Františku Bra-
dáčovi, který ji s díky přijal.

Klání začalo slavnostním nástu-
pem. Svá družstva přivedli se vzty-
čenou vlajkou na kolbiště starostové 
obcí. František Bradáč předstoupil 
s družstvem tentokrát složeným 
ze zaměstnanců velkomeziříčské 
radnice. Měřínské vedl Jiří Servít, 
Křižanovské místostarostka Marie 
Smejkalová a bítešské družstvo na-
stupovalo pod vedením starostova 
náhradníka. 

(Pokračování na straně 6.)
Muzikanti předali Slepíšům dva šeky – jeden na 18.070 Kč a druhý 
s částkou 95.000 Kč.                                                          Foto: Jitka Kočí

Dvě stavby z Velkého Meziříčí 
byly oceněny v soutěži Stavba Vy-
sočiny 2007. Rekonstrukci pasáže 
IMCA ohodnotila odborná komise 
prvním místem a titulem Prestižní 
stavba Vysočiny 2007 v kategorii 
Rekonstrukce a obnova. Pasáž 
navíc obdržela i titul Cena veřej-
nosti, kterou jí organizátoři udě-
lili na základě výsledků hlasování 
veřejnosti. Ulice Novosady získala 
druhé místo a čestné uznání v ka-
tegorii Stavby dopravní, inženýrské 
a vodohospodářské. 

Šestý ročník regionální soutěže 
pořádalo Stavební sdružení Vyso-
čina o. s. ve spolupráci s krajem Vy-
sočina, krajskými reprezentacemi 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR a České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Akce se konala pod 
záštitou hejtmana Miloše Vystr-
čila. Výsledky soutěže byly slav-
nostně vyhlášeny 27. května 2008 
v Městském divadle v Pelhřimově. 
Letos bylo do soutěže přihlášeno 
jedenadvacet realizací. Vítězové 
jednotlivých kategorií získali cel-
kem čtyři tituly prestižní stavba 

Vysočiny 2007 a pět staveb bylo 
oceněno čestným uznáním. Jedna 
z přihlášených realizací pak získala 
cenu veřejnosti, jedna cenu hejtma-
na a poprvé byla udělena i cena 
časopisu stavebnictví. Mimoto 
byly v úvodu slavnostního večera 
předány fi nanční dary studentům 
stavebních škol z Vysočiny, jejichž 
projekty na téma Bytový dům Há-
ječek v pelhřimovském údolí říčky 
Bělé v březnu letošního roku nejví-
ce zaujaly odbornou porotu. 

Ocenění Novosadů 
je pro mnohé zadostiučiněním
Odborná porota pod vedením 

doc. Ing. akad. arch. Františka Pše-
ničky, CSc., z fakulty architektury 
ČVUT, udělila ulici Novosady a je-
jímu zhotoviteli – fi rmě Agstav Tře-
bíč – čestné uznání za slovy porotců 
„řešení stěžejní křižovatky v centru 
města při respektování požadavků 
památkové péče a uplatnění bezba-
riérových úprav u přechodů a za-
stávkových zálivů“.    (Pokr. str. 2.)

V Pelhřimově vyhlašovali výsledky 
soutěže Stavba Vysočiny 2007

Ocenění získaly pasáž IMCA 
i ulice Novosady

Hudební víkend přilákal na velkomeziříčské náměstí 
na deset tisícovek lidí. Ti od pátku 30. května do nedě-
le 1. června navštívili koncertní vystoupení, soutěžení 
a další atrakce připravené k šestistému výročí udělení 
plných městských práv Velkému Meziříčí. Počasí ak-
cím přálo nadmíru. Až během nedělního podveče-
ra prohnala návštěvníky bouřka, která příjemně 
osvěžila horký vzduch. Kulturní maraton zahájil 
v pátek svým koncertem Petr Kolář, jehož poslé-
ze vystřídali muzikanti skupiny Děda Mládek Illegal 
Band. Sobotní odpoledne patřilo soutěžnímu klání 4 

Náměstí patřilo zejména hudbě, ale i soutěžím a ohnivým atrakcím 

Oslavy propukly o víkendu

klíče k velkomeziříčské bráně s podtitulem Jak se třpytí 
historie. Letošní ročník byl již šestnáctým v pořadí. Na-

večer se sjeli do Velkého Meziříčí hosté na zahajovací 
koncert XIII. mezinárodního hudebního festivalu 
třinácti měst Concentus Moraviae 2008. V kostele 

sv. Mikuláše zazněly tóny v podání komorního or-
chestru Musica Aeterna pod uměleckým vedením 
Petra Zajíčka v duchu Staré hudby z Visegrádu. 
Následoval koncert skupiny Blue Smoke Band 

na náměstí, kterou vystřídalo efektní vystoupení di-
vadelního uskupení Pa-li-tchi z Prahy.   (Pokr. str. 6.)

Slavnostní zahajovací koncert tradičního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae si letos vydobylo Velké 
Meziříčí. Byl o to víc oslavnější, neboť se konal u příležitosti oslav šestistého výročí našeho města. Zahajovací 
ceremoniál ovládli vlajkonoši z jednotlivých měst, doprovázeni starosty či jejich zástupci. Průvod uzavíral 
starosta F. Bradáč se symbolem Velkého Meziříčí. Více čtěte na straně 6.                       Foto: Iva Horká

Za vítězné družstvo Měřína přebírá čtyři klíče starosta Jiří Servít 
(uprostřed vlevo). Poté je symbolicky přenechal velkomeziříčskému 
starostovi.                                                Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí
z 28. května 2008

1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s. zastoupená E.ON 
Česká republika, s. r. o. se sídlem České Budějovice na realizaci staveb 
ve Velkém Meziříčí.

2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene pro JMP Net, s. r. o. Plynárenská 102, Brno 
– rekonstrukce plynových přípojek na ulici Sokolovská přes pozemky 
parc. č. 2769, 2768/1, 2358/3 k. ú. Velké Meziříčí, na dobu určitou. 

3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
  Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3312 poskytnutí dotace panu Michalu 
     Jančíkovi, pro pěvecký sbor Magna 
     diesis.
  Účel: úhrada nákladů na dopravu sboru Magna diesis na 
   pěveckou soutěž MUNDI CANTANT 2008 v Olo-
   mouci 7. 6. 2008
 2. Zdroj:  17 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení:  17 tis. Kč – § 2321 vícetisky dokumentace Projekt 
     ochrany vod Povodí Dyje II.
 3. Zdroj:   1 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení:   1 tis. Kč – § 3635 pořízení ÚPD – Změna č. 1 ÚP 
     města Velké Meziříčí
 4. Zdroj: 557 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Hrbov, Sva-
     řenov org. 304
  Rozdělení: 557 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace ve 
     Svařenově – úpravy po realizaci plyno-
     vodu
 5. Zdroj: 270 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 270 tis. Kč – § 3745 pořízení závěsných sestav na kvě-
     tinovou výzdobu vč. výsadby na slou-
     pech veřejného osvětlení (Náměstí, Ko-
     menského, Kostelní)
 6. Zdroj:   3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
  Rozdělení:   3 tis. Kč – § 3792 dotace pro Chaloupky o. p. s., 
     školská zařízení pro zájmové a další 
     vzdělávání
  Účel: fi nanční příspěvek na akci „Ukliďme se město“
4. Rada města schválila umístění pohostinské zahrádky před provozov-

nou bistra Panda, Náměstí 22/23, Velké Meziříčí.
5. Rada města souhlasila s darováním serveru a monitorů Základní 

škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace. Jedná 
se o zařízení, které bylo ve škole uvedeno do provozu při zahájení 
činnosti školy v r. 2003.

6. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. IP 13b 
„parkoviště s parkovacím kotoučem“ + E 12 /2,5 m – 10 m/, 1 hod. 
Po–Pá 7.00–17.00 h na místní komunikací č. 135 d – parkoviště u OD 
„Kotvička“ na náklady města Velké Meziříčí – tj. vytvoření čtyř par-
kovacích míst. Rada města dále souhlasila s provedením dopravního 
značení č. V 12a „žlutá klikatá čára“ před vjezdem do domu č.p. 609 
na místní komunikaci v ulici Bezděkov ve Velkém Meziříčí na ná-
klady žadatele.

7. Rada města uložila kanceláři tajemníka městského úřadu zpracovat 
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazné podmínky 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku ve Velkém Meziříčí tak, 
aby tato mohla být schválena na zasedání zastupitelstva města v září 
2008.

8. Rada města schválila uzavření smluv o výpůjčce notebooků s příslu-
šenstvím členům rady města Velké Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta

Město Velká Bíteš vás zve na 
slavnostní předání nové auto-
mobilové cisternové stříkačky 
CAS 20 ve středu 5. června 2008 
ve 13.30 hodin před bítešskou 
radnicí.

Zástupci města přijmou dar 
z rukou předsedy představenstva 
a generálního ředitele společnosti 
MERO Kralupy nad Vltavou 
ing. Jaroslava Pantůčka.

Stříkačka bude vysvěcena otcem 
Bohumilem Poláčkem, duchov-
ním správcem bítešské farnosti.

Slavnostního aktu se zúčastní 
čestní hosté, představitelé HZS 
ČR a SDH ČR, hejtman kraje 
Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil 
(vnuk výrobce požárních stříkaček 
Vystrčil-Telč).

Pro dobrou náladu bude hrát od 
13 hodin dechová hudba Veselá 
sedma, občerstvení obstará Řez-
nictví a uzenářství Sláma a pivovar 
Starobrno.                             -icvb-

Celý Areál zdraví ve Velkém 
Meziříčí si pronajala třebíčská fi r-
ma 75H. Ta ve sportovním areálu 
dosud provozovala pouze restaura-
ci a ubytování, nyní se bude starat 
i o další prostory, tedy volejbalové 
a tenisové kurty i kuželkářskou 
dráhu. Převzala objekt do pronájmu 
na dobu určitou po dosavadním pro-
vozovateli – technických službách 
našeho města. 

Nový provozovatel, fi rma 75H, 
má s podobnou činností zkuše-
nosti již z Třebíče, kde se věnuje 
stejným aktivitám. Potvrdila to 
ředitelka fi rmy Jiřina Nováková, 
která vysvětluje jejich záměr: 
„V Třebíči máme stejný areál 
včetně restaurace, kde i vaříme, 
což tady bohužel nejde. Ale určitě 
tady chceme zpestřit nabídku. Naší 
hlavní činností jsou totiž produkční 
služby a organizujeme nejrůznější 
akce pro veřejnost, hlavně pro děti, 
maminky a podobně. Takovou no-
vinku bychom chtěli zavést i tady.“ 
Nejbližší akcí, na kterou se zájemci 
mohou těšit, by měl být dětský den 
koncem června. Jak vysvětluje Jiři-
na Nováková, jejich snahou je navá-
zat spolupráci s různými místními 
neziskovými organizacemi, jako 
například s domem dětí a mládeže, 

V Areálu zdraví chystají novinky

mateřským centrem apod. „Máme 
s tím dobré zkušenosti. Oni vymys-
lí zajímavý program a soutěže, my 
zase zajistíme různé atrakce, třeba 
trampolínu, nafukovací skákací 
hrad,“ říká Nováková, která u vel-
komeziříčského areálu vyzdvihuje 
zejména krásné prostředí a přírodu 
kolem, což je na pořádání takových 
akcí ideální. Na program se mohou 
těšit i dospělí. Noví provozovatelé 
mají v plánu uspořádat tematic-
ké večery, grilovací párty, akce 
s živou hudbou, sportovní turnaje 
v tenisu a volejbalu jak pro fi rmy, 
tak pro veřejnost. „Chtěli bychom 
zavést nějakou tradici – jarní, letní, 
podzimní turnaj o putovní pohár,“ 
dodává Nováková. 

V areálu je jeden centrální, dva 
volejbalové, tři tenisové kurty, 
cvičná zeď a kuželkářská dráha, 
která však není k dispozici veřej-
nosti. K posezení slouží padesátka 
míst v baru a zhruba stejný počet 
i na terase se zahrádkou. Ubyto-
vání nabízí zatím sedmnáct lůžek. 
Sportoviště dosud využívala ve-
řejnost i sportovní kluby Spartaku 
– tenisti, kuželkáři a volejbalisté. 
Podle J. Novákové tomu tak zůstane 
i nadále za stejných podmínek.

Martina Strnadová

Z terasy je výhled na kurty v areálu, které využívá veřejnost i sportovní 
kluby.                                                               Foto: Martina Strnadová

Květinová výzdoba zkrášlí město 
Převislé muškáty ozdobí centrum Velkého Meziříčí ještě do začátku 

červencových oslav šestistého výročí města. Květinová výzdoba bude 
připevněna na celkem šestatřiceti sloupech veřejného osvětlení na náměstí 
a v ulicích Kostelní a Komenského až k bráně. Montáž speciálních nádob, 
které již osázené vzrostlými rostlinami dodá odborná fi rma, provedou 
technické služby. Ty se budou o květiny také starat. Muškáty by měly 
zkrášlit centrum města od konce června. Na pořízení květinové výzdoby 
uvolnilo město z neúčelové rezervy dvě stě sedmdesát tisíc korun.  -mrs-

Zámek zachvátil požár. 
Naštěstí jenom cvičně

Ulicemi Velkého Meziříčí se minulou středu krátce po patnácté 
hodině rozléhaly sirény hasičských aut. Tři jednotky profesionálních 
a dobrovolných hasičů z Velkého Meziříčí a Měřína zamířily k zámku, 
kde vypukl požár. 

Na linku tísňového volání byl ve čtvrt na čtyři ředitelkou muzea Ire-
nou Tronečkovou nahlášen požár v depozitářích, ve kterých je umístěna 
největší část muzejních sbírek. Oheň by mohl napáchat nevyčíslitelné 
škody.

Přestože všechno vypadalo naprosto věrohodně, jednalo se pouze 
o cvičný zásah.

„Simulovaný zásah se na zámku uskutečnil poprvé. Každé muzeum by 
ovšem mělo mít zpracován krizový plán v případě požáru či povodní,“ 
sdělila ředitelka muzea.

Velkým problémem se ukázala vstupní brána na zámecké nádvoří. Příliš 
úzkou branou cisterna neprojela. Hasičům tedy nezbylo nic jiného, než 
natahovat hadice přes celé nádvoří. Aby se dostali do prostor depozitářů, 
museli pak v budově zdolat ještě dvě patra. 

„Zaměřujeme se na akceschopnost, čas dojezdu a zda dorazily 
všechny jednotky,“ vysvětlil vedoucí krajského oddělení Integrovaného 
záchranného systému František Janů.                                              -luk-

Na velkomeziříčském zámku vypukl simulovaný požár. Likvidovat ho 
přijely tři hasičské jednotky.                                  Foto: Lucie Kučerová 

(Pokračování ze strany 1.) Vý-
robně-technický ředitel Agstavu 
ing. Josef Klusáček si tohoto 
ohodnocení považuje: „Jsme rádi, 
že jsme se mohli spolupodílet na 
realizaci této zakázky, protože to 
byla práce nesmírně zajímavá, 
i když obtížná pokládkou kanali-
začního potrubí do hloubky až cca 
šesti metrů v tekoucích pískách. 
Dílo se povedlo a provedli jsme 

je kvalitně, což ocenila odborná 
komise. A poznali to i občané 
Velkého Meziříčí, včetně těch 
nepřejících, kteří měli vůči stavbě 
i našim pracovníkům různé výtky.“ 
Investorem akce bylo město Velké 
Meziříčí. Nejen proto ocenění uli-
ce Novosady potěšilo také starostu 
Františka Bradáče: „Mám z toho 
velkou radost. Tahle rekonstrukce 
pro nás byla náročná především 

Ocenění získaly pasáž IMCA i ulice Novosady
psychicky. Tlak veřejnosti byl 
obrovský od samého začátku, 
protože byla uzavřena hlavní prů-
jezdná komunikace městem a celá 
stavba byla pod drobnohledem lidí 
po celou dobu trvání. A proto jsem 
rád, že se podařila a i ve srovnání 
s krajem Vysočina dopadla velmi 
dobře.“ Na Novosadech v období 
od dubna do listopadu 2007 došlo 
k zásadní rekonstrukci inženýr-
ských sítí – vodovodu a kanalizace 
– dále povrchu vozovky, chodníků 
a místních komunikací. Celkové in-
vestiční náklady dosáhly bezmála 
třiadvacet milionů korun.

Pasáž odbornou komisi 
překvapila

Ohodnocení Prestižní stavba 
Vysočiny 2007 za pasáž IMCA 
převzal v Pelhřimově ing. Miloš 
Charvát a jeho společnost IMC 
design & architectural Velké Me-
ziříčí, coby architekt, projektant, 
zhotovitel i investor stavby, což 
je podle něj ideální. Odborná ko-
mise ocenila zejména „překvapivé 
řešení pasáže s bohatou funkční 
náplní provozů s výrazným jed-
notícím výtvarným pojetím, které 
se neočekává za nenápadným ulič-
ním průčelím rekonstruovaného 
objektu v centru města“. „Kolem 
mě je kolektiv šikovných mladých 
lidí a já mám největší radost z to-
ho, že je to naše společné dílo,“ 

říká Miloš Charvát a vysvětluje, 
co bylo na celé rekonstrukci tím 
nejsložitějším. „Jde o stavbu 
v památkové zóně a nejtěžší bylo 

Z rukou místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Miro-
slavy Němcové převzalo vede-
ní Velké Bíteše novou vlajku. 
Ta byla zároveň představena 
veřejnosti na slavnostním 
setkání, které proběhlo na ná-
dvoří velkobítešského muzea 
minulý týden a bylo součástí 
oslav 600. výročí udělení 
plných městských práv Velké 
Bíteši, které si i toto město le-
tos – stejně jako Velké Meziříčí 
– připomíná Kromě toho byla 
v těchto místech odhalena bus-
ta významného právníka a po-
litika své doby Karla staršího 
z Žerotína, kterou vytvořil 
Lubomír Lacina z Velké Bíte-
še.   (Pokračování na str. 6.)

Bítešští představili novou vlajku

Nádvoří bítešského muzea zdobí busta 
Karla st. z Žerotína, která byla odhalena 
27. 5. 2008 za účasti M. Němcové, staros-
ty města M. Báni a dalších hostů. 

Foto: Iva Horká

přejít přes vyjádření památkářů. 
Ti stavbu z venkovního pohledu po-
slali o »patro« níž. Východní strana 
měla mít arkýřová okna, která by 
dlouhou frontu střechy částečně 
rozbila,“ dodává Charvát.  Potíže 
činila hlavně bezprostřední blíz-
kost památkově chráněné budovy 
bývalého luteránského gymnázia. 
Rekonstrukce objektu trvala přesně 
jeden rok, od února 2007 do února 
2008, přičemž jako poslední byla 
otevřena restaurace s terasou k ře-
ce. Celkové fi nanční náklady akce 
byly dvanáct milionů korun. Do 
budoucna Charvát počítá s propoje-
ním pasáže s areálem za řekou, kde 
je plánováno mimo jiné parkoviště. 
Odtud by bylo možno projít pasáží 
až na náměstí.

Mezi dalšími oceněnými stavba-
mi kraje Vysočina se letos objevily 
třeba také novostavba sportovní 
haly v Novém Veselí, jež získala 
i cenu hejtmana, nebo rekonstrukce 
mostu v Jaroměřici nad Rokytnou, 
která sebrala první místo právě 
velkomeziříčské ulici Novosady 
a obdržela i cenu časopisu Staveb-
nictví. Čestné uznání v kategorii 
Stavby technologické a pro průmysl 
získalo také Vývojové a výzkumné 
středisko fi rmy Unicode Systems 
v Třebíči, jehož zhotovitelem 
je další velkomeziříčská f irma 
Gremis.          Martina Strnadová

Hasičům
předají novou 

stříkačku

Ing. Miloš Charvát z Velkého 
Meziříčí si odnáší cenu za stavbu 
pasáže IMCA. 

Foto: Martina Strnadová

Zleva ing. Jiří Klimeš, regionální manažer Agstavu Třebíč, ing. František 
Bradáč, velkomeziříčský starosta, ing. Josef Klusáček, výrobně-technický 
ředitel Agstavu a ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby MěÚ 
V. Meziříčí.                                                        Foto: Martina Strnadová
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Dalších osm žadatelů z Vysoči-
ny získalo pro své výrobky značku 
VYSOČINA – regionální produkt. 
Certifi kační komise udělila značku 
nejen potravinářských produktům, 
ale také originálním oděvům. Re-
gionální značku teď může používat 
Břetislav Malý z Havlíčkova Brodu 
pro domácí syrové kravské mléko, 
Zdeněk Švestka z Tasova pro tasov-
ské celozrnné křupavé placky, Hana 
Pöcklová z Jeřábkovy pekárny pro 
Bítešský chléb a svatební koláčky, 
Josef Rychecký z Křelo-
vic za včelí produkty, 
Luboš Pospíšil z Ho-
lubí Zhoře pro vlastní 
zeleninu a brambo-
ry, Irena Šikulová 
z IN – spirace z Bys-
třice nad Pernštejnem 
za oděvní originály, Zde-
něk Kittler z Velkého Beranova 
za žampiony a univerzální substrát 
a František Čurda z Lomů za včelí 
produkty.

V pátek 23. 5. 2008 proběhlo na 
Krajském úřadě kraje Vysočina už 
druhé zasedání certifi kační komi-
se, která uděluje originální značku 
místním výrobkům z Vysočiny. 
Komise vyhověla osmi žadatelům, 
kteří splnili stanovené podmínky 
a mohou tak na své výrobky umís-
tit logo „VYSOČINA – regionální 
produkt“. Zákazník, který si takový 
výrobek koupí, má jistotu, že výro-
bek pochází skutečně z Vysočiny, 
z místních surovin a že se vyzna-
čuje určitou kvalitou. „Domnívám 

Další výrobky z Vysočiny mají značku 
„VYSOČINA – regionální produkt“

se, že značka VYSOČINA – regi-
onální produkt už získává zvuk 
a může velmi dobře propagovat 
místní výrobky, které ji obdrží. Do 
povědomí občanů se tak dostávají 
nejen kvalitní a originální produk-
ty z Vysočiny, ale značka zároveň 
propaguje kraj jako celek,“ uvedla 
Marie Černá, náměstkyně hejtmana 
kraje Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje.

Všichni žadatelé, kteří se o znač-
ku regionálního produktu ucházejí, 

musí prokázat, že je-
jich výrobek pochází 
z Vysočiny a že při-
spívá k dobrému jmé-
nu regionu. Nezávislá 
certif ikační komise 
složená ze zástupců 
regionu a místních 

výrobců hodnotí zejmé-
na kvalitu produktů, jejich šetrnost 
k životnímu prostředí a jedinečný 
vztah k Vysočině (produkty vy-
robené tradiční technologií, ručně 
nebo z místních surovin, výjimečné 
svou vysokou kvalitou).

Zájemci naleznou více informa-
cí o regionálních produktech nejen 
z Vysočiny na www.domaci-vyrob-
ky.cz a www.zeraagency.cz. Kromě 
toho jsou vysočinské výrobky, kte-
ré smí používat logo regionálního 
produktu, prezentovány na různých 
akcích, např. na Folkových prázd-
ninách v Náměšti nad Oslavou 
19. 7.–26. 7. 2008

Eva Neuwirthová, odbor sekre-
tariátu hejtmana

ZŠ a MŠ Moravec bude mít ekozahradu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 

v lednu letošního roku rozvojový program Podpora environmentálního 
vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. Cílem 
programu je podpořit projekty environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty realizované v souladu se školními vzdělávacími programy 
nebo dosavadními vzdělávacími programy a v souladu se státní vzdělá-
vací politikou a státním programem EVVO.Základní škola a Mateřská 
škola Moravec, příspěvková organizace předložila ministerstvu projekt 
pod názvem: „Přírodní „trenažér“ environmentálního vzdělávání 

(ekozahrada)“. Projekt byl v plném rozsahu schválen a v současné době 
se začíná realizovat. Cílem projektu je přetvořit travnatou plochu za 
mateřskou školou v místo pro realizaci environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty na naší škole (EVVO). Vytvořit učebnu ekologicky 
šetrného způsobu chování a jednání, místo pro vnímání všemi smysly, 
a to vše v souladu se školním vzdělávacím programem naší školy (ŠVP) 
„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“.
Školní zahrada se stane místem pro realizaci environmentální výchovy 
již od mateřské školy, netradiční přírodní učební pomůckou pro EVVO, 
prostředkem i pomůckou k plnění vzdělávacího obsahu ŠVP, povinného, 
místem pro realizaci vlastních učebních námětů, projektů a experimentů, 
místem pro pozorování změn v přírodě, pro konfrontaci s realitou, pro 
ověření teoretických informací z výuky v praxi, místem pro osvojení ma-
nuální zručnosti všech žáků, pro podporu jejich spolupráce, pro tvorbu 
třídního kolektivu, „trenažérem“ ekologicky šetrného způsobu chování 
a jednání, místem pro pořádání seminářů, besed, workshopů pro děti 
a žáky s tematikou EVVO, místem pro konání školních soutěží s temati-
kou EVVO pro děti a žáky školy, inspirací pro pedagogické pracovníky 
ostatních škol nebo celých pedagogických sborů v oblasti EVVO, místem 
pro setkání a spolupráci školy s veřejností (s rodinou, obcí).   (Pokr. str. 6.)

Žáci devátých tříd po setkání s Erikou Bezdíčkovou dostali možnost 
vyjádřit se k besedě i k tématu holocaustu a souvisejícím problémům. 
Osud ženy, která přežila Osvětim a pochod smrti, je oslovil a její povídání 
vybídlo k přemýšlení. Nejspíš se mezi nimi nenašel žádný, kterého by pří-
běh Eriky Bezdíčkové zanechal lhostejným. Svědčí o tom i jejich názory 
vypsané do ankety, kterou pro ně uspořádala jejich učitelka dějepisu Petra 
Táborská. Ptala se všech účastníků besedy, v čem spatřují její přínos a co 
na ně z vyprávění E. Bezdíčkové nejvíce zapůsobilo. Zajímal ji i jejich 
názor na dokument Olgy Sommerové Sedm světel – o ženách, které přežily 
holocaust–, jenž společně zhlédli. A vůbec nejdůležitější v dnešní době 
asi je to, co soudí čtrnácti patnáctiletý člověk o neofašistických hnutích. 
Z odpovědí žáků jsme vybrali jen zlomek, i když za přečtení by stály 
snad všechny. Vesměs se shodli na tom, v čem vidí přínos takové besedy. 
Pomohla jim uvědomit si, že ne vždy a ne všichni lidé mohli prožít život ta-
kový, jaký žijí dnes oni sami. „Děcka se alespoň zamyslí, jak byla ta doba 
krutá. A uvědomí si, v jakém luxusu vlastně žijí,“ vyjádřila se například 
Ingrid Smejkalová. Na všechny zapůsobilo líčení hrůz koncentračního 
tábora, pochodu smrti, cesty v dobytčích vagonech, selekcí, ztráty těch 
nejbližších v plynové komoře a další. Ocenili možnost osobního setkání 
s Erikou Bezdíčkovou, která zažila hrůzy druhé světové války se vším 
všudy. „Jinak to prožíváte, když o tom vidíte jenom nějaké dokumenty 
v televizi, než když jste tam, posloucháte ji a vnímáte, jak to bylo hroz-
né. Navíc nám řekla věci, které se v dokumentech neříkají,“ popsala své 
pocity Lenka Maloušková, která stejně jako další spolužáci získala nové 
informace o druhé světové válce. „Mám mnohem lepší představu o 2. 
světové válce, ve škole se to neprobírá do takových detailů,“ ocenil Dan 
Sypták. Jiný žák zase vidí přínos v tom, o co se snaží svými besedami 
i sama Erika Bezdíčková. „Možná to zapůsobilo, jak paní Bezdíčková 
chtěla, že se nic takového nebude opakovat a lidé se budou snažit být 
lepšími,“ zamýšlí se Tomáš Homola. Shodli se pak vesměs v pohledech 
na problém neofašismu a jeho sympatizantů. „Měli by zažít to, co ti lidé 
v koncentračních táborech, a pak by si možná uvědomili, k čemu se hlásí,“ 
domnívá se třeba Tomáš Janák. „Asi o tom nevědí moc věcí a nezažili 
to. Podle mě jsou ti lidi, kteří se k tomu hlásí, pitomci,“ napsala zase 
Markéta Štěpánková. Další názor je Tomáše Homoly: „Zřejmě, jak řekla 
paní Bezdíčková, to začíná v rodinách, ve výchově.“ Ingrid Smejkalová 
svůj názor na neofašisty vyjádřila neméně výstižně: „Ti lidé netuší, jaké 
to dříve bylo, neuvědomují si, co tím způsobují ostatním. Asi doma mezi 
sebou nemají dobré vztahy, tak si to vynahrazují tímto způsobem. Nevím, 
co si tím chtějí dokázat, myslí si, že jsou něco víc, ale já to nechápu.“ S ta-
kovými a dalšími podobnými názory mladých lidí lze jistě jen souhlasit. 
Co je však alarmující – někteří z těchto žáků devátých tříd se shodli na 
jméně jednoho spolužáka, který podle jejich mínění s podobnými extre-
mistickými názory sympatizuje. Jak se však vesměs vyjádřili, o takové 
„kamarády“ nestojí.

Zpracovala: Martina Strnadová

Řádky učebnic dějepisu z kapitol 
druhé světové války ožily před žáky 
devátého ročníku ZŠ Sokolovské ve 
středu 14. 5. v koncertním sále Jupi-
ter klubu v reji vzpomínek paní Eri-
ky Bezdíčkové, dámy, která přežila 
pobyt v Terezíně, Osvětimi a jiných 
koncentračních táborech. K setkání 
došlo v tu nejpříhodnější dobu, jen 
několik dní po odvysílání působivé-
ho dokumentu Olgy Sommerové na 
ČT 2 Sedm světel, věnovaného že-
nám, které přežily holocaust. Paní 
Erika, jedna z účinkujících, přijala 
pozvání pana ředitele Mgr. P. Hla-
díka a poskytla svůj drahocenný 
čas za zcela nezištných okolností 
dětem z našeho města již podruhé, 
pozorní čtenáři Velkomeziříčska si 
jistě vzpomenou na podrobný člá-
nek věnovaný jejímu pohnutému 
životnímu osudu z loňského jarního 
čísla od M. Strnadové. Paní Erika 
neponechává ještě nedávné skuteč-
nosti ze svého života v Pandořině 

skříňce, ale uvědomuje si naléha-
vost jejich předávání, a i když to 
určitě není snadné, je připravena 
podělit se o ně s dnešní mládeží, 
a ta, jak se ukázalo, je více než 
ochotná naslouchat. Z vyprávění 
poskládaného v mozaiku vzpo-
mínek ani ne třináctileté dívenky 
přecházel mráz z židle na židli 
a štípal nemilosrdně v okamžicích, 
kdy si žáci uvědomovali, že narodit 
se o pár desítek let dříve, mohli mít 
ve svých patnácti už dva roky úplně 
jiné starosti a být bytostně osamělí 
uprostřed nepochopitelné a neú-
prosné mašinerie. Setkání s živým 
člověkem z masa a kostí, který 
prošel vším tím peklem a dnes je 
tady s námi a statečně sdílí své 
zkušenosti, aby nám ukázal, že je 
třeba si umět vážit i toho nejoby-
čejnějšího všedního štěstí a tuto 
moudrost předávat dál, se jistě ne-
minulo účinkem. A jak zapůsobilo 
na naše žáky, posuďte sami.    -pt- 

Zastavit se u rodiny 
osminásobného moto-
cyklového účastníka 
dalkové Rallye Dakar 
Ivoše Kaštana, jen tak 
na kus řeči, znamená 
se obklopit vším, co 
má s motorismem spo-
lečného. Už u vstupní 
brány je vidět skútr 
nejnovější verze, jenž 
čeká na otestování 
Vierkou Kaštanovou. 
Naproti stojí tranzit, 
v garáži jsou zaparko-
vané Ivošovy chlouby 
– Monkey motocykly. 
V rohu se krčí torzo 

dakarského speciálu KTM 450. Pod dřevěným přístřeškem je opřený ju-
niorský motokrosový stroj, na němž se prohání po okolí dcera Terezka. Ta 
se po chvíli přijde pochlubit se školní taškou a penálem s automobilovým 
motivem. Ani obytné prostory nejsou výjimkou. Postavený je v prvním 
patře další motocykl Monkey značky Honda, kterých bylo vyrobeno jen 
několik desítek kusů. Nad počítačem jsou přilepeny už časem zažloutlé 
kreslené vtipy Honzy Vyčítala s motoristickými hláškami. Kdyby mohlo, 
tak by i „moto“ povlečení ujelo po své ose. Před baráčkem odpočívá Ivo 
Kaštan a buď bafá z dýmky, nebo si balí cigaretu. Na první pohled idylka, 
ale ta zde nikdy netrvá dlouho. Střídá se tady příprava na závody, stovky 
hodin strávených kolem připraveného motocyklu a chvíle související s ná-
vratem. Vierka Kaštanová, která jako správná hostitelka nabídne kávu 

Na návštěvě u osminásobného účastníka Dakaru Ivoše Kaštana
a nějakou tu sladkost k němu, je nejen pečlivou mámou, ale k tomu ještě 
zastává funkci produkční. Na jejich bedrech leží příprava, přihlášky na 
závody, administrativa, zajištění ubytování, stará se o Ivošovu medailizaci 
a ještě o mnoho dalšího.

Kaštanovi se nedávno zúčastnili náhradní Středoevropské rallye (po 
zrušení Dakaru z bezpečnostních důvodů). Ivoš navíc s novou motivací. 
Prakticky ze dne na den se pustil do stavby vlastního motocyklu s níz-
kým obsahem. Jde o zmenšeninu soutěžního speciálu. Ivoš se stal prvním 
a jediným na světě, který se se strojem této velikosti (RahierMk1) vrhl 
do tak náročné rallye. Motocykl nese jméno slavného závodníka Gastona 
Rahiera, muže malého vzrůstem, avšak velkého svými výkony. Motocykl 
pohání motor Honda 
o obsahu 125 ccm 
a váha stroje včetně 
jezdce je pouhých 
180 kg. Ivošovi se 
v samotné soutěži 
(Maďarsko – Rumun-
sko – Maďarsko) na-
konec stala osudnou 
předposlední šestá 
etapa, když mu na 
motoru praskl svor-
ník. Druhý zástupce 
stáje „TROJEK RA-
CING TEAM“ Ka-
rel Ležatka obsadil 
celkově 66. příčku.

Text a foto: 
Petr Podroužek

Závodník Ivo Kaštan z Velkého Meziříčí.

Motocykly učarovaly i Kaštanově dceři Terezce.

Závěrečné setkání v rámci pro-
jektu „Obecní koordinátoři celoži-
votního vzdělávání“, který je spo-
lufi nancován evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky, se konalo 27. května 2008 
v Borech. Zúčastnili se ho zástup-
ci obcí a škol z celého kraje, ředitel 
Národní observatoře venkova, o.p.s. 
ing. Vít Krajný a samozřejmě zde 
nechyběli čerství absolventi kurzu 
nové profese pro rozvoj venkova 
– obecní koordinátoři. 

Po přivítání starostou obce Bory 
Josefem Březkou a ředitelem ZŠ 
Bory Mgr. Františkem Eliášem se 
účastníci dozvěděli od ing. Jana 
Fialy o výsledcích studie připrave-
nosti obcí pro novou profesi obec-
ního koordinátora celoživotního 
vzdělávání. Ze studie vyplývá, že 
koordinátor skutečně představuje 

značný přínos nejen pro obec. 
Poté představil Mgr. František 

Eliáš „Den v životě ZŠ a MŠ Bory“. 
V prezentaci nechyběly různorodé 
aktivity školy a seznámení s čin-
ností Komunitní školy v Borech 
a jejích přínosů.

Starosta Josef Březka pohovo-
řil o záměrech obce, komunitě 
vytvořené Strategii obce na léta 
2005–2015, realizovaných projek-
tech a nově spuštěném informač-
ním webu branaprovenkov.cz. 

Ve druhé části programu ma-
nažerka projektu ing. Marcela 
Blažková všechny seznámila se 
znalostmi, dovednostmi a přínosy 
pro venkov, které představuje 
obecní koordinátor celoživotního 
vzdělávání. Poté představila své zá-
měry v obci, které má v roli koordi-
nátora.   (Pokračování na straně 6.)

Obecní koordinátoři se sešli v Borech
Výběrová komise doporučila 

a ministr vnitra ČR Ivan Langer 
dal souhlas ke jmenování nového 
ředitele Krajského úřadu kraje Vy-
sočina. Stal se jím Zdeněk Kadlec, 
dosavadní vedoucí odboru sekreta-
riátu hejtmana. 

Hejtman Miloš Vystrčil jmenoval 
Zdeňka Kadlece do nové funkce od 
1. června 2008. „Názor komise byl 
jednoznačný a já jsem neměl žádný 
problém ho respektovat,“ okomen-
toval hejtman krátce po jmenování 
své rozhodnutí.

Zdeněk Kadlec (43 let) má tech-
nické a právnické vzdělání s tituly 
„inženýr“ a „bakalář“, v minulosti 
zastával pozice ve veřejné správě 
(byl čtyři roky místostarostou 
Humpolce a pět let řídil tehdejší 
Okresní úřad Pelhřimov jako jeho 
přednosta). Zhruba desetiletí pak 
působil v manažerských pozicích 
v soukromé, komerční sféře. Žije 
v Havlíčkově Brodě, je ženatý a je 
otcem tří dětí.

„Krajský úřad přebírám v dob-
rém stavu, je organizačně i perso-
nálně stabilizovaný, plně funkční. 
Obcemi, dalšími partnery i širokou 
veřejností je tato instituce vnímána 
pozitivně a požívá respektu i důvě-
ry. Na těchto hodnotách bych chtěl 
stavět, navázat na ně a dále je roz-
víjet,“ uvedl Zdeněk Kadlec. Podle 
svých slov by chtěl ve spolupráci 
s vedoucími všech útvarů nasmě-
rovat úřad tak, aby pomohl získat 
pro region co nejvíce „evropských“ 
prostředků v plánovacím období 
2007 – 2013. „Velkým úkolem bude 
nástup elektronické éry v oblasti 
vnější komunikace, oběhu doku-
mentů a vedení úředních agend,“ 
zmínil nový ředitel. Při své práci se 
chce opírat o dobře sestavený tým 
spolupracovníků i o své dosavadní 
zkušenosti nabyté při práci ve veřej-
né správě i v privátních fi rmách.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí, Krajský úřad 

kraje Vysočina, Jihlava

Novým ředitelem Krajského úřadu 
kraje Vysočina je Zdeněk Kadlec

Obecní koordinátorka Borů a manažerka projektu ing. Marcela Blažková 
(vpravo) seznámila přítomné s přínosem, který koordinátoři celoživotního 
vzdělávání v obcích nepochybně mají.                            Foto: Iva Horká

Erika Bezdíčková přijela po roce 
mezi děti

Žáci vyjádřili své názory

Erika Bezdíčková při loňské besedě o holocaustu se žáky devátých tříd. 
Foto: Martina Strnadová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

Děti ani otce si nevybíráme 
Jeden anglický satirik napsal, že muž si vybírá ženu podobně jako si 

jablko vybírá zahradníka. 
Nechme však hrdé ostrovany a uznejme, že je pěkné, když v evropské 

křesťanské kultuře se muž a žena společně, rovnoprávně a svobodně 
rozhodují pro společný život a pak si před Bohem dobrovolně slíbí, že se 
nikdy neopustí a ponesou spolu všechno dobré a zlé až do smrti. Tento 
závazek s pomocí Boží po celý život plní. To platí o manželích. I kněží 
dávají při svěcení své celoživotní závazky.

Děti si však nevybíráme, ani děti si nevybírají své rodiče, ani matku, 
ani otce!

Platí to i pro duchovní Otce a jejich duchovní děti. Právě koncem května 
uplynulo 18 let od mé první mše svaté u sv. Mikuláše a stejně tak dlouho 
mi ve Velkém Meziříčí s velkou úctou říkáte: Pane děkane. S velkou 
pokorou snad mohu říci, že jsem se smažil být vaším duchovním Otcem. 
Mohu si to vlastně jen myslet, posoudit to skutečně mohou jen druzí, 
a hlavně ten Jediný, který je na nebesích. Z jeho vůle mám od září být 
duchovním Otcem farníkům ve Křtinách, oni mají být mými duchovními 
dětmi. Nevybíral jsem si nikdy ani místo působení, ani čas odchodu. Beru 
to jako řízení Boží, i když listina o přeložení bude podepsána lidskou 
rukou a bude datována k 1. srpnu. (To vše s pochopitelným dodatkem: 
Dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví.)

Zvykat si není nikdy jednoduché, ani pro mě, ačkoli Křtiny znám už 
dlouho. Otec Tomáš nás vždycky přijal s otevřeným srdcem, ať jsem 
přišel jako kaplan s ministranty anebo později přijel či přišel s poutníky. 
Ti velehradští nikdy nezapomenou, jak se nám věnoval a pak nás pěšky 
doprovázel. Zvykat si na něco nového je vždy těžké. Řekněme si však 
upřímně: Kdo to má dnes lehké? Proto jen s pomocí Boží můžeme dál. 
A také musíme prosit: Maria, pomoz…

Nechci se podepsat jako váš bývalý farář nebo děkan, ale jako 
VÁŠ V KRISTU SLUŽEBNÍK JAN

Díky možnosti studijního volna 
a velkorysosti holandských přátel 
jsem mohl v květnu strávit tři týdny 
v zemi tulipánů, sýra, jízdních kol 
a větrných mlýnů, jak bývá někdy 
nazývána. Tulipány jsem žádné 
neviděl, protože už byly odkvetlé, 
ale nejrůznější jiné květiny, kvetoucí 
keře a stromy jsem viděl téměř na 
každém kroku. Je to balzám na duši 
procházet se městským parkem nebo 
míjet na ulici květinářství. Co se týče 
sýra, tak to jsou Holanďané oprav-
du mistři ve svém oboru. V každém 
menším městě člověk objeví mini-
málně jeden obchod specializova-
ný přímo na sýry. Jízdní kola vidí 
člověk v Holandsku téměř všude. 
Velká parkoviště s mnoha stojany 
jsou před úřady, obchody, nádraží-
mi, ba i před kostely. Na kolech jezdí 
do práce úředníci v oblecích, stejně 
jako maminky s jedním dítětem na 
sedátku vpředu a s druhým vzadu. 
Co je ovšem nutné připomenout 
je to, že Holandsko má hustou síť 
cyklistických stezek. Stezky jsou 
i ve městě, dokonce i včetně sema-
forů pro cyklisty. Jezdit na kole je 
v Holandsku na rozdíl od nás velmi 
bezpečné. Když jsem po návratu 
domů sedl na kolo a projížděl No-
vosady, přemýšlel jsem o tom, proč 
zde není místo části chodníku pruh 
vyhrazený pouze pro kola. Asi to 
při rekonstrukci nikoho nenapadlo. 
Ale už i u nás jsou města k cyklis-
tům vstřícnější (např. Olomouc). 
Ještě zmínka o větrných mlýnech. 
Mnoho z nich je funkčních a slouží 
nejen jako atrakce pro turisty, ale 
i např. k mletí mouky. V sobotu 
ráno jsem se do jednoho z nich 
vypravil se svým známým, který 
pro svou rodinu peče doma chléb. 
Chutná mimochodem výborně 
a nejsou v něm žádná tzv. „éčka“. 

Několik postřehů z Holandska
Pan mlynář nás přijal s milým 
úsměvem, pověděl nám o historii 
mlýna a my si odnesli na zádech 
dva pytle mouky.

U toho milého úsměvu ve tváři se 
musím zastavit. Ten je totiž vidět té-
měř na všech tvářích. Nelze si toho 
prostě nevšimnout. Možná je v tom 
kus národní povahy, že Holanďané 
se usmívají a jsou milí, zatímco my 
Češi se spíše „kaboníme“. Svou roli 
jistě hraje i výše životní úrovně. Ale 
možná i to, že lidé v Holandsku si 
umí nacházet důvody k radosti. 
Zdá se mi také, že umí více odpo-
čívat. My na to jaksi nemáme čas… 
Opravdu nemáme nebo si ho spíše 
neumíme udělat? Také se Holan-
ďané méně přejídají a více se po-
hybují, třeba na zmíněných kolech. 
Dále chci zmínit, že ve městě, ve 
kterém jsem pobýval, byly všechny 
obchody, a to včetně supermarketů, 
v neděli zavřené. Překvapilo mne, 
že mnozí lidé chodí do práce pouze 
na tři či čtyři dny v týdnu. Typický 
Holanďan má však v diáři plno 
různých akcí – třeba hodinu tance, 
tenisu, španělštiny nebo zkoušku 
pěveckého sboru. Pěstování koníčků 
nebo dobrovolná práce pro církev, 
obec či některou z neziskových or-
ganizací je pro ně zkrátka důležitá. 
Samozřejmostí je schopnost komu-
nikace v angličtině či němčině.

Na závěr ještě zmínka o církvích. 
Při obou nedělních bohoslužbách, 
kterých jsem se účastnil, byl kostel 
plný. Viděl jsem mladé lidi s dět-
mi, stejně jako lidi středního věku 
i seniory. Asi by bylo možno najít 
i kostely poloprázdné, ale rozhod-
ně není na západ od našich hranic 
křesťanství na ústupu. Když jsem 
pak mluvil s faráři i dalšími lidmi, 
cítil jsem jejich velkou otevřenost 
a toleranci.                Pavel Janošík

V roce 1946 byl pracovník Zá-
padomoravských elektráren, které 
měly sídlo v Novém Městě na Mo-
ravě, Jan Mlynář, vedoucí skupiny 
výstavby a údržby vysokého napětí, 
pověřen úkolem přebudování sítě 
nízkého napětí ve Velkém Meziříčí 
až dosud stejnosměrného proudu 
na proud střídavý. Nejdříve musela 
pochopitelně této akci předcházet 
informace všem odběratelům, aby 
si zajistili výměny domácích spotře-
bičů, které nemohou být používány 
na střídavý proud, zejména rádií, 
a podnikatelé pak výměnu motorů. 
Rokem 1947 začala rekonstrukce 
celé sítě, a že to nebylo jednodu-
chou záležitostí, o tom svědčí rok 
1950, kdy byla dokončena. V té 
době byla postupně ulici za ulicí 
stará síť přebudována, na konzolách 
jednotlivých sloupů byly nataženy 4 
vodiče přes horní izolátory, to zna-
mená 3 fáze o jednotlivém napětí 
220 voltů a jeden krajní vodič jako 
nulák-země. Na spodní, obvykle je-
den izolátor, byla zavěšena vypínací 
linka veřejného osvětlení. 

Na střídavý proud, rozváděný 
v té době v celé naší republice až 
k posledním samotám, bylo možno 
zapojovat výkonnější motory, což 
umožňovala nová rozvodná síť 
s koncovým napětím 220 a 380 vol-
tů. Tento převrat i v našem městě 
zaznamenal poslední roky činnos-
tí parních strojů, které ve větších 
fabrikách poháněly tzv. transmise, 
na které byly řemenem napojovány 
všechny točící se výrobní mašiny. 
Parní stroj tím světově přecházel do 
historie a začal novověk elektřiny, 
nového to druhu energie lidstva. 

Tak skončilo jedno soukromé 
podnikání fy Jelínek spojené 
úzkou spoluprací s obcí Velké 

Dopisy z Peru (7)
Do postele jako na lyže

(Pokračování z č. 20.)
Naši milí,
tak se opět ozýváme, tentokrát už z Bolívie. Úspěšně jsme opustili 

Cuzco, strávili 3 nádherné dny u Titicaca, a dneska večer jsme dorazili 
do La Pazu.

Ve čtvrtek v Cuzcu (snad) skončila stávka, každopádně busy se rozjely, 
tak jsme se i my už odpíchli. Za ty dva dny, co jsme byli nuceni v Cuzcu 
strávit, jsme prošli zbytek muzeí, které jsme měli na Boleto Turistico, 
a dokonce jsme ještě večer těsně před odjezdem zhlédli jakési folklorní 
taneční vystoupení, bylo to velice zajímavé. Hlavně jsme koukali holkám 
na nohy…:o)

Z Cuzca jsme jeli na noc, a kromě Káji, který se tam nemohl poskládat, 
jsme se i docela vyspali. Já teda seděla u dveří, tak do mě co čtvrt hodi-
ny vesničani štouchali rancema, ale dalo se to. V pátek třináctého jsme 
ráno dorazili 
do Puna, 
a musím dát 
Honzovi za 
pravdu, že 
to je špi-
navá díra 
a Titicaca je 
tam špinavá 
louže. Taky 
jsme se tam 
moc nezdrže-
li. Hned ráno 
jsme vyrazili 
na plovoucí 
rákosové ostrovy a odpoledne jsme ujeli do Bolívie na Copacabanu (viz 
foto) – neplést s Copacabanou v Brazílii, tam je ta známá pláž…:o)

Pátek třináctého nám naštěstí nepřinesl žádnou smůlu, ale zažili jsme 
dva ne úplně příjemné okamžiky. První byl na těch plovoucích ostrovech. 
Je to děsně unikátní věc, z rákosu si tam lidi průběžně přistavujou ostrovy, 
neb jim odspodu z vody postupně odhnívají, koupíte si lístek na loďku 
a jedete se tam podívat. Až když tam přijedete, tak zjistíte, že si vás vlastně 
ti vesničani pouštějí domů, vysvětlí vám, jak žijí, jak ostrov stavějí, že jedí 
ryby a tu trotoru (rákos), ukážou, jak je jezero hluboké, a jak se zabývají 
ručními pracemi. Vzápětí vesničanky rozbalí deky a vy jste nuceni od 

nich něco 
koupit. 
Nemají 
tam nic 
extra, 
všechno 
dosta-
nete i na 
pevnině, 
a těžko 
věřit, že 
to spíchli 
podo-
mácku 
při 
svíčce… 

Dobrá, nechcete nakupovat, nevadí. Nechcete se alespoň svézt na rákoso-
vém člunu? Inu, je to zážitek, odvezou vás k jinému ostrovu, váš motorový 
člun necháte za zády, a když vás mladík vysazuje, řekne: „A teď zaplaťte.“ 
Neřekne cenu, dáte mu sol za osobu, a on řekne, kdepak, pěkně pět solů za 
osobu, a v podstatě vás vydírá, jelikož váš člun je daleko a jinak se odtud 
nedostanete. Inu, víc jsme mu nedali, ale znechutil nám výlet tak, že už 
jsme si na dalších ostrovech nic moc neprohlíželi, a těšili se na pevninu. 
Co bylo zajímavé, říkal ten kluk, že ty rákosové čluny se teď staví z PET 
lahví, na jeden člun jich potřebují tak 2.000…

A co myslíte, že nás pro změnu čekalo v Punu? Bystří se dovtípili, byla 
to stávka… Jak Petra podotkla: „To je stávková turistika, to co my tady 
provozujeme…“ No, ulice byly opět plné davu, který vykřikoval hesla 
o lepší práci, nesl pár transparentů a usmíval se na nás. Usadili jsme se 
v jedné restauraci s dobrým výhledem a nakonec jsme viděli i pohřeb. 
Květiny nesli lidi zavěšené na takových tyčkách vysoko nad hlavama 
a obalené celofánem. Autobusy naštěstí jezdily, takže jsme pak rychle 
přejeli na Copacabanu.

Cestou nás na hranicích čekal druhý nepříjemný moment dne, když 
nám bolívijští celníci prohlíželi osobní věci. Velké batohy je nezajímaly, 
ale příruční batůžky nám projeli důkladně… Peněženky, deníky, foťá-
ky, čuchali i k nepoužitým vložkám. Moc nevíme, co hledali, ale nebylo 
to nic moc, protože si nenechali ty věci ukazovat, ale batoh vám vzali 
a hrabali v něm. Jelikož Petře kámoši před odjezdem řekli, že občas i něco 
šlohnou, bedlivě je sledovala, když jí přepočítávali dolary… Naštěstí si 
neřekli o žádnou „falešnou daň“, tak jsme tam neměli žádný konfl ikt. 
Ale nebylo to nic moc. Vtipné jenom bylo, že tam na hranicích pobíhal 
kluk, který česky říkal „čistit boty“. Já nevím, že nám furt někdo nabízí 
čištění bot, vždyť jsou docela čisté… Teda dokud je nezujeme, to je pak 
průser…:o)

To byly ale jediné nepříjemné okamžiky, na které jsme vzápětí večer 
zapomněli, když jsme přejeli k Titicaca z bolívijské strany.

V Punu je to možná špinavá louže, ale na Copacabaně je Titicaca 
nádherné, voda čistá, kolem nádherné hory. Navíc jsme dostali pokoj 
s výhledem na vodu, takže jsme se posadili „do kina“ a pěkných pár 
minut jen tak zírali na hladinu a na odrážející se zapadající slunce a po-
sléze světýlka.

V sobotu ráno jsme se loďkou přeplavili na Isla del Sol (ostrov slunce), 
který jsme původně neměli v plánu, ale nakonec jsme z něj byli úplně 
děsně moc nadšení. Jednak tam bylo krásně (krajina, vesničani, oslíci, 
okolní zasněžené hory na pevnině, snad Cordillera Real), ale hlavně to 
byl náš první výlet bez průvodce, kdy jsme se celý den jen tak pofl akovali, 
neměli jsme za zadkem průvodce, který by nám pořád říkal, co a kde 
a jak máme dělat, a prostě jsme si svým tempem přešli ostrov ze severu 
na jih a užili si to.

Text a foto: Klára Dvořáková
15. 7. 2007

Zapomenutá výročí
5. díl

(Pokračování z čísla 20.)

Meziříčí, které přineslo občanům 
města světlo do domácností a prv-
ní rozvoj veškerého podnikání ve 
svém regionu. Tím byla odstar-
tována elektrická revoluce, která 
nám přináší po sto letech takový 
rozvoj vědy a techniky, o kterém 
se těm nejmenovaným městským 
činitelům na počátku dvacátého 
století ani nezdálo. 

Další rozšiřování veřejného 
osvětlení bylo v následných letech 
prováděno podnikem ZME na 
účet místního národního výboru 
a samotný provoz a údržbu jako 
výměnu žárovek apod. prováděli 
zaměstnanci obvodu ZME umís-
těného v ulici Františky Stránecké, 
jejímž vedoucím byl Josef Novotný. 
Tam také byla umístěna první větší 
trafostanice našeho města. Tehdy 
byla uzavřena dohoda, že město 
platilo za deset wattů připojené 
hodnoty roční paušál 40 Kč a až do 
roku 1953 byl ročně za odběr elek-
trické energie pro provoz veřejného 
osvětlení placena částka 15.024 Kč. 
Ve městě bylo v provozu již 250 
osvětlovacích bodů se žárovkami 
o 40 W, silnější nebyly povoleny. 
To je tedy první skutečný záznam 
o počtu světel VO v zastavěných 
částech města. 

Opravy se prováděly prostřed-
nictvím okresní služebny, říkalo 
se jí spínačka, s telefonním číslem 
148, která jeden den v týdnu na 
požádání poskytovala dva a někdy 
tři elektrikáře k opravám. Byli to 
Rudolf Milota, Jaroslav Koukal 
a Jiří Jelínek. Jmenovaní měli ku 
své práci brašnu s nářadím a stu-
pačky na dřevěné sloupy. Město 
jim poskytovalo žárovky na výmě-
nu a případně dřevěný dvoukolák se 
žebříkem k opravám závěsných svě-

tel přes ulici. Horší 
to bylo se dvěma 
stožáry na náměstí 
o výšce asi 8 metrů 
se svítidlem o jedné 
žárovce a nížeji nad 
zemí zahrádkou na 
kvítka, zejména to 
byly muškáty za-
lévané deštěm. Ke 
stožárům se musel 
nosit dlouhý žebřík, 
který měl i s tou 
předešlou „mecha-
nizací“ stanoviště 
v kůlně na dvoře 
Obecníku. A tam 
v průjezdu, jak 
už bylo popsáno, 
byl umístěn první 
rozvaděč veřejného 
osvětlení s ručním 
vypínačem, který 
každodenně obslu-
hoval tamější do-
movník František 
Krča. Ten vypínač 
sloužil prozatím 
pro celé město! 

Věruš Pavliš

A znovu starý pohled na Dolní Bránu, kde ještě 
není osvětlovací ramínko. Z jakého asi roku po-
chází?                                             Foto: archiv VP

Výsledky celostátní soutěže ZUŠ v oboru
Akordeon: II. kategorie: Kateřina Kryštofová získala v okresním kole 1. 
místo s postupem do krajského, kde se umístila na 3. místě
III. kategorie: Andrea Zlámalová v okresním kole získala 1. místo
IV. kategorie: Martin Karásek získal v okresním kole 1. místo
VI. kategorie: Patricie Kolhamrová získala v okresním 1. místo
Akordeonový soubor ve složení Patricie Kolhamrová, Veronika Kryš-
tofová, Martin Karásek, Martin Veselý, Martina Zapletalová, Kristýna 
Lavická získal v okresním kole 1. místo s postupem do krajského, kde 
získal 2. místo
Klavír: II. kategorie: Petra Macková získala v okresním kole 1. místo 
III. kategorie: Natálie Němcová v okresním kole obsadila 2. místo 
VI. kategorie: Zuzana Chalupová získala v okresním kole 1. místo 
VII. kategorie: Mariana Ambrožová v okresním kole obsadila 2. místo 
VIII. kategorie: Lada Janáčková získala 1. místo v okresním kole 
IX. kategorie: Marie Rosová získala 1. místo v okresním kole
Kytara: VI. kategorie: Tomáš Sysel získal v okresním kole 1. místo 
s postupem do krajského kola, kde obsadil 1. místo.
V. kategorie: Petra Malečková získala v okresním kole 1. místo s postupem 

do krajského kola, v krajském kole obsadila 2. místo.
V. kategorie: Marie Zlámalová se v okresním kole umístila na 2. místě.
IV. kategorie: Darina Krejzlová v okresním kole získala 1. místo s postu-
pem do krajského kola, kde obsadila 2. místo.
0. kategorie: Patrik Sysel získal v okresním kole 1. místo s postupem do 
krajského kola, kde obsadil 2. místo.
II. kategorie: Jan Mátl v okresním kole získal 1. místo s postupem do 
krajského kola, a v krajském kole získal 3. místo.
II. kategorie – Kytarové kvinteto ve složení Darina Krejzlová, Petra 
Malečková, Marie Zlámalová, Jana Sklenářová a Tomáš Sysel získalo 
v okresním kole 1. místo s postupem do krajského kola, kde získalo také 
1. místo.
Housle: 0. kategorie: Josef Starý – 1. místo 
I. kategorie: Aneta Ochranová – 1. místo
III. kategorie: Jana Humpolíková – 1. místo
IV. kategorie: Barbora Bojanovská – 1. místo
V. kategorie: Pavel Chovan – 1. místo
VII. kategorie: Jáchym Horák – 1. místo
VII. kategorie: Filip Urban – 2. místo

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Plovoucí ostrovy Uros
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Lisovna plastů, spol. s r. o., 

Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme pro posílení a rozšíření 

svého pracovního týmu spolupracovníky na pozici:

skladník v nepřetržitém provozu

Požadavky:

• výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita výhodou
• znalost práce s PC 
• komunikační schopnosti 
• časová flexibilita a schopnost týmové spolupráce
• oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
• praxe v plastikářském oboru vítána
• praxe skladníka vítána
• znalost systému ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949 výhodou
• znalost systému FIFO výhodou
Hlavní pracovní náplň:

• zásobování operátorů materiálem
• řízení činností ve skladu
• vedení skladové evidence
• práce na 12 hodinové směny 

pracovník ve výrobě

Požadavky:

• zodpovědnost
• manuelní zručnost
• schopnost provádět záznamy
• praxe ve výrobní firmě výhodou
• vyučení v technickém oboru výhodou
Hlavní pracovní náplň:

• práce v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny) 
• obsluha vstřikovacích lisů
• provádění montáží
• provádění záznamů

U obou pozic nabízíme:

• dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti pracovníka
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc
• 1 týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování 
• možnost dalšího vzdělávání a růstu 
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o.
Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

INTENZIVNÍ VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Kurz prázdninové intenzivní výuky anglického a německého jazyka

pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.

V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 15. 06. 2008

na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(např. německý jazyk pro začátečníky) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Zveme Vás do naší firmy, ve které jsme rozšířili prodej největšího sortimentu oděvů
od české firmy BANNER nejen pro myslivce,rybáře,turistiku , ale i pro volný čas.

OTEVÍRACÍ DOBA: Po – Pá 7.00 – 17.00 hod

PŘIJĎTE SI VYBRAT !

(7km za Třebíči směr V.Meziříčí), Tel. 568 823 914, e-mail: husova@agrotrnava.cz, www.agrotrnava.cz

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a nemusíte dokládat faktury!

Peníze dostanete přímo na váš účet!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

www.hubnete.cz/power

Pronájem průmyslového objektu
Město Velké Meziříčí, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 
2200/14 o výměře 1 214 m2 se stavbou průmyslového objektu, k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem komerčního využití, který je v souladu se 
záměrem města. 
Bližší informace budou podány na Městské správě bytů, města Velké 
Meziříčí.
Zveřejnění 22. 5. 2008                  Ing. František Bradáč, starosta města

SŠ, znalost práce na PC, aktivní 
znalost NJ, řidičský průkaz sk. B.
Nástup možný od 1. 7. 2008. 
Kontakt: p. Štěpánek, 566 653 302.

Firma AGADOS
Průmyslová 2081
594 01 Velké Meziříčí
hledá 

Zástup za mateřskou dovolenou.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.

nabízí
prodejna Česká zahrada,

Velké Meziříčí, Třebíčská 
ulice (areál Silvaco), 
tel.: 721 288 594.

Navštivte 
také naši provozovnu 

ve Velkoškolce Budišov, 
tel.: 568 875 600.

100100
Kč

sleva

LÉTO V NOVÉM

► topy 
► halenky 
► sukně 
► šaty 
  české výroby

► zakázkové šití

Česká móda
Dana Dobřichovská

Novosady 28
Velké Meziříčí

www.pletadesign.cz

Auto Dobrovolný V.M. s. r. o.
Fr. Stránecké 2, 594 01 Velké Meziříčí

hledá

Požadavky: středoškolské vzdělání, velmi dobrá znalost práce 
na PC, AJ a NJ výhodou, dobrá komunikativnost.

Nabízíme zajímavou práci s lidmi.

Kontakt: 602 773 028, servis.vm@autodobrovolny.cz

Požadavky: středoškolské vzdělání, velmi dobrá znalost práce 
na PC, AJ a NJ výhodou, dobrá komunikativnost.

Nabízíme zajímavou práci s lidmi.

!!!UVĚROVÁ SENZACE!!!

!!!PŮJČKA až 2 miliony!!!

!VYPLÁCÍME EXEKUCE!

!I NEZAMĚSTNANÝM!
bez zkoumání registrů a příjmů

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ

60.000 Kč za 1.111 Kč na 72 měsíců

110.000 Kč za 2.111 Kč na 6 let

!!!s úrokem 7,1 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521.

Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
přijme k 1. 9. 2008 ženu/muže na:
– učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
– vychovatele
– asistenta pedagoga
– psychologa na celý nebo částečný úvazek
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 20. 6. 2008.

Přijmeme 

pracovnici se zaměřením
na maloobchodní prodej.
Požadujeme: práce na PC, fl exi-

bilitu, komunikativnost, 
spolehlivost.

Nabízíme: práci v mladém 
kolektivu, stabilní zaměstnání, 

dobré platební podmínky. 

Stručný životopis posílejte 
na: Sanimat s. r. o., Karlov 2091, 
V. Meziříčí, m.chalupova@sani-

mat.cz, tel.: 737 288 630.

Novinka na fi nančním trhu:

nebankovní půjčky, hypoté-
ky za bankovní úrok až na 30 
let, bez prokazování příjmů. 

Tel.: 776 705 358.

Tel.: 608 034 567.

Nabízíme k pronájmu pro-
story vhodné pro ubytování 
(vhodné např. pro studenty).

Bližší informace na tel. 
566 522 853, 739 066 090.

Urbánek – Str. Zhoř 93

nabízí: servis a plnění klimatizací
 moto pneuservis
 opravy vozidel, taž. zařízení

SILVATECH, a. s. přijme:

Pracovní náplň:

– účtování režijních faktur, bankovních výpisů apod.
Požadujeme:

– SŠ vzdělání
– znalost práce na PC (Excel, Outlook, Internet, Navisionu výhodou)
– minimálně základní orientaci v účetní a daňové problematice
– praxe výhodou
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, na dovolenou, 
na penzijní a životní pojištění 
Nástup: srpen 2008
Pracoviště: Velké Meziříčí, Třebíčská 74B, 594 01

Své životopisy zasílejte na e-mail: sklenar@silvatech.cz 
nebo na výše uvedenou adresu.
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Oslavy propukly o víkendu
(Pokračování ze strany 1.) Ti předvedli ohňovou show s prvky akrobacie 
a především tradičního indického umění ohně Banethi. Překvapením so-
botní noci se stala laserová show. Autor Tomáš Ouředníček z fi rmy Music 
Data ji připravil na téma šestistých oslav města. V neděli odpoledne pak 
náměstí patřilo charitativní akci Muzikanti dětem, při níž se vybralo 
113.070 korun od návštěvníků a sponzorů pro sdružení Slepíši z Tasova. 
Během akce se na pódiu vystřídaly Harmonie a Sluníčko, pěvecký sbor 
a orchestr ZUŠ, sextet 6 tet, Hello, Nonsense – Unplugged a Pearlštejn. 
Následující ohňostroj byl slavnostní tečkou celého víkendu. Spolupo-
díleli se na něm mnozí, za což jim patří poděkování pořadatelů – za 
profesionální služby fi rmě Music Data a technickým službám z Velkého 
Meziříčí a samozřejmě městské policii, dobrovolným hasičům, a jed-
notce rychlé záchranné služby za dohled nad pořádkem a bezpečností 
návštěvníků akcí a dalším.                                             Martina Strnadová

Velkomeziříčští o trofej nepřišli
(Pokračování ze strany 1.) Miroslav 
Báňa dorazil o málo později kvůli 
pracovním povinnostem a klání se 
posléze také zúčastnil. Soutěžící si 
tak mohli zastřílet z luku na terč, 
což nebylo vůbec jednoduché. Ze-
jména dámská část družstev se se 
střelbou docela potýkala. Starosto-
vé se vzájemně utkali v peškovém 
souboji, když si předtím na sebe ne-
chali v úmorném vedru navléknout 
těžkou rytířskou zbroj sestávající 
se z drátěné košile, kukly a přilby. 

Muzikanti darovali dětem 
o 27 tisíc víc než loni

(Pokračování ze strany 1.) Takto se vybralo přes osmnáct tisíc korun. 
Následující vystoupení skupiny Pearlštejn obohatil duet zpěváka Richarda 
Lavičky s hostem, zpěvačkou Vendulou Příhodovou z Tasova a písní Pro 
princeznu. 

Hudební víkend pak zakončil velkolepý ohňostroj, který sledovalo 
téměř zaplněné náměstí.
A tak i přes částečnou nepřízeň počasí se divákům a pořadatelům podařilo 
naplnit motto celého počinu – „Podejte nám pomocnou ruku, ať ji společně 
můžeme podat těm, kteří to opravdu potřebují”.                     Jitka Kočí

Mimoto se ještě soutěžilo v chytá-
ní slaměných věnečků na meč nebo 
v běhu přes překážky na dřevěném 
koni. Akci doplňovali šermíři 
v dobových kostýmech rozličnými 
bitkami s historickými zbraněmi, či 
nabídli ukázku trestu na pranýři. 
Soutěžně-zábavním odpolednem 
provázel ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek společně s Ladislavem Kon-
vičným. Zpěvem a hrou na dobové 
nástroje zpestřila program skupi-
na Weytora.   Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 3.) 
Do projektu jsou zapojeny kromě zaměstnanců školy všechny děti ma-

teřské školy, žáci základní školy i jejich rodiče. Projekt bude mít dopad 
také na obyvatele obce Moravec a přátele školy.

V současné době proběhla výtvarná soutěž na téma Zahrada podle mých 
představ a bylo ukončeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření (děti MŠ, 
žáci ZŠ, rodiče) – Co by v zahradě nemělo chybět? Na základě výsledků 
dotazníkového šetření byl zpracován projekt a počátkem června budou za-
hájeny veškeré práce. Výstavba zastřešené učebny, základní úprava školní 
zahrady – členění na část poznávací, relaxační a pracovní, výroba krmítka, 
ptačí budky v rámci pracovních činností, vyhledávání, sběr a třídění infor-
mací – zhotovení informačních štítků a tabulek, výsadba rostlin, stromů, 
bylinek a květin za účasti všech zainteresovaných skupin, vybavení školní 
zahrady pro potřeby ekologické výchovy (krmítka, hnízdní budky, sbírka 
hornin, hmatová stezka, kompostér, meteorologická stanice). 

V červenci a v srpnu je v plánu výroba a rozmístění základního 
mobiliáře (lavice, stolky, tabule, herní prvky, pískoviště) a proběhnou 
dokončovací práce. Slavnostní otevření zahrady plánujeme spojit se 
slavnostním zahájením nového školního roku.

Mgr. Jana Sobotková, ředitelka školy

Projekt vzniká za fi nanční podpory MŠMT. Podrobné informace 
o projektu a o průběhu jeho realizace můžete najít na webových 
stránkách školy: www.zsamsmoravec.estranky.cz.

ZŠ a MŠ Moravec  bude mít ekozahradu Obecní koordinátoři se sešli v Borech
(Pokračování ze strany 3.) Ty se 
týkaly zejména aktivizace spolků 
a zapojení lidí do života v obci. 

Následovala obecní koordi-
nátorka Mgr. Jana Procházková 
z Křižanova. Ta již v Křižanově 
rozjela obecní zpravodaj a mateřské 
centrum. V budoucnu plánuje zřídit 
komunitní školu a vypracování ko-
munitní strategie obce.

Jan Caha obecní koordinátor a člen 
zastupitelstva Opatova se ve své pre-
zentaci zaměřil na úklid náměstíč-
ka v obci a také aktivizaci občanů.

Na závěr měli účastníci možnost 
si prohlédnout základní školu 
v Borech. 

Více informací a fotografi e ze 
setkání najdete na www.branapro-
venkov.cz.                     -mab, ivh-
Ing. Jan Fiala (na snímku) podrobně přiblížil, jak probíhalo dotazování 
v terénu. Studie ukázala značné rozdíly mezi obcemi. Některé zatím koor-
dinátora profesionálního koordinátora nemají, i když by se podle Fialo-
vých slov měl obci – a to i fi nančně – vyplatit do dvou let.    Foto: Iva Horká 

(Pokračování ze strany 2.) 
„Ikonograf ické sbírky bíteš-

ského městského muzea dokládají 
existenci historického praporu 
města od roku 1884. Tehdy se obje-
vuje v kolorované kresbě bítešského 
občana Jana Vorla, který se pokusil 
o rekonstrukci podoby města Velké 
Bíteše z kousků rozpadlého obrazu 
datovaného rokem 1596,“ vysvětli-
la místostarostka města Alena Malá,  
„následně se prapor objevuje na 
obrazu z roku 1887, jenž znázor-
ňuje bítešskou radnici. Následují 
pak vyobrazení z roku 1904, 1907 
a dál až do současnosti. Reálně je 
historický bítešský prapor zavěšen 
ve stálé vlastivědné expozici muzea, 
a to současně se znakem města. 
Prapor pochází z roku 1958 a byl 
vyroben pro potřeby města.

O novém praporu, nyní podle 
právních předpisů správně již vlaj-
ce města, rozhodlo Zastupitelstvo 
města Velká Bíteš, a to na popud 
tehdejší ředitelky muzea Silvy 
Smutné. „Ta správně upozorňo-
vala, že historický prapor nemůže 
být používán jako jeden z legál-
ních symbolů města, a že je nutné 
požádat o jeho udělení příslušné 
státní orgány,“ pokračuje A. Malá, 
„samozřejmě se musí vyjít z histo-
rických symbolů – tedy původního 
praporu a znaku města. Tím byla 
položena základní barevnost nové 
vlajky, protože jsou dvě určující 
barvy města, a to žlutá (historicky 
spíš zlatá) a modrá. Město Velká Bí-
teš už nemohlo využít jednoduché-
ho barevného vyznění původního 
praporu (vodorovný žlutý a modrý 
pruh), protože taková vlajka byla 
předtím udělena jinému městu. 

Bítešští představili novou vlajku

Novou vlajku Velké Bíteše představilo vedení města veřejnosti v úterý 
27. 5. 2008 na nádvoří tamního muzea. Zcela vpravo ještě neodhalená 
busta Karla st. z Žerotína.                                                        Foto: Iva Horká

Prestižní festival zahájili ve Velkém Meziříčí
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE 

(CM) vstoupil v roce 2008 do 13. ročníku. Pro regiony Jihomoravského 
kraje a Vysočiny zůstává jedinečnou hudební událostí, koná se tradičně 
pod záštitou hejtmanů obou krajů a patronací jej obohacují také starostové 
festivalových měst, kam patří i Velké Meziříčí. A zrovna tady se letos 
konal zahajovací koncert. „Jsem rád, že můžeme Concentus Moraviae 
slavnostně otevřít právě v našem městě, které si v letošním roce připomíná 
velice důležité výročí – 600 let od získání plných městských práv,“ řekl 
v úvodu koncertu starosta František Bradáč. Slavnostního ceremoniálu 
v kostele svatého Mikuláše minulou sobotu večer se zúčastnila celá řada 
vzácných hostí od velvyslance Polské republiky Jana E. Pastwy, přes 
senátory, poslance, prezidenta agrární komory, radní kraje až po starosty 
či jejich zástupce všech 13 zúčastněných měst i dalších, radní a zastu-
pitele našeho města a ostatní pozvané hosty. Přítomen byl pochopitelně 
také ředitel Mezinárodního centra slovanské hudby Brno David Dittrich, 
které CM pořádá, a dramaturgyně festivalu Barbara Maria Willi, hráč-
ka na historické klávesové nástroje, muzikoložka a pedagožka brněnské 
JAMU. Ta letošní dramaturgii zaměřila na hudební život ve visegrádském 
regionu od středověku až do vídeňského kongresu v letech 1814-1815. 
Téma „Stará hudba z Visegrádu“ bylo zpracováno v několika rovinách. 
Představuje české, slovenské, maďarské a polské skladatele, mapuje 
hudební život v tehdejších hlavních městech Praze, Bratislavě, Budě 
a Krakově, resp. Varšavě, zaměřuje se na hudební centra mimo hlavní 
města včetně klášterů a znovuoživuje poklady soukromých a veřejných 
sbírek. Přispívají tak k vytvoření komplexního obrazu tehdejší hudební 
produkce ve střední Evropě svým maďarsko-česko-slovensko-polským 
úhlem pohledu. „Úmyslem festivalového dramaturgického štábu je objevit 
a uplatnit bohatství visegrádských zemí v minulosti a současnosti,“ sho-
dují se pořadatelé. Proto zaostřili svoji pozornost na soubory z Maďarska, 
Polska, České republiky a Slovenska. A právě z posledně jmenované země 
přijel do Velkého Meziříčí komorní orchestr MUSICA AETERNA pod 

vedením Petra Zajíčka. Zahrál díla Jiřího Antonína Bendy (Sinfonie 
č. 1 D dur), Antoa Zimmermanna (Serenata affetuosa pro postní dobu) 
a Josepha Haydna (Divertimento /kasace/C dur Hob II: 17). 

Nejenže festival dokonale propojuje hudební zážitky s návštěvou pů-
vabných zámků a kostelů, k umocnění atmosféry zahajovacího koncertu 
přispěl slavnostní ceremoniál svým podstatným dílem. Vlajkonoši v ho-
ráckých krojích nesli v úvodu symboly – tedy vlajky či prapory – toho 
kterého města za doprovodu jejich představitelů a na závěr bylo pro všech-
ny pozvané hosty připraveno slavnostní setkání spojené s rautem, který 
připravila Hotelová škola Světlá Velké Meziříčí.                    Iva Horká

David Dittrich (vlevo), vedle něho Barbara Maria Willi. Vpravo uprostřed 
velvyslanec Polska Jan Pastwa v kostele sv. Mikuláše při zahajovacím 
koncertu Concentus Moraviae.                                       Foto: Iva Horká

Proto byl výtvarný návrh kompli-
kovanější a musel být pochopitelně 
tvořen heraldikem.”

Vypracoval ho heraldik Mgr. Jan 
Tejkal z Ostravy, odborné konzulta-
ce a konečné vyjádření o heraldické 
a vexilologické správnosti vlajky 
vydal PhDr. Ivan Štarha z Morav-
ského zemského archivu v Brně. 

Návrhů bylo samozřejmě víc 
a všechny byly předloženy opě-
tovně Zastupitelstvu města. To 
po složitém projednávání vybralo 
konečnou podobu vlajky a celý 
kompletní spis byl zaslán Výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. 

Jeho Podvýbor pro heraldiku 
a vexilologii předložený materiál 
schválil a doporučil předsedovi 
Poslanecké sněmovny k udělení. 
Aby vlajka mohla být užívána 
zákonným způsobem jako symbol, 
musí být městu udělena předsedou 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Pro Velkou Bíteš byl tím vý-
znamným dnem 1. duben 2008. 
„Na základě pozvání předsedy 
sněmovny Miloslava Vlčka jsme 
jeli s panem starostou do Prahy 
a vlajku slavnostně převzali. Sou-
časně nám byl předán písemný 
protokol o udělení, ve kterém je 
její přesný popis,“ dodala A. Malá. 
Bítešská veřejnost se pak s novou 
vlajkou, kterou vyrobila speciali-
zovaná fi rma, seznámila v úterý 
27. května. 

Poté byla odhalena busta Karla 
st. ze Žerotína, která zdobí nádvoří 
bítešského muzea. „Městské muze-
um sídlí již přes padesát let právě 
v prostorách bývalého kostelíku, 

který připomíná už jen pět mohut-
ných opěrných pilířů z lomového 
kamene, podpírajících jižní obvo-
dovou zeď. Žerotínové na svých 
panstvích přáli českým bratřím. Ti 
byli v Bíteši usazeni již od poloviny 
16. století a měli tam také svoji ško-
lu. Stavba kostelíku byla dokončena 
před 410 lety, na jaře roku 1598, 
a 24. května byl bratrský kostelík 
za účasti žerotínské vrchnosti vy-
svěcen. Na této slavnosti byl osobně 
přítomen Karel starší ze Žerotína, 
bratr Jana Diviše, po němž poz-
ději převzal náměšťské panství,“ 
přiblížil historii nynější ředitel 
bítešského muzea Ivo Kříž. 

Předseda synodu Jednoty bra-
trské pohovořil nejen o významné 
působení Jednoty bratrské v dobách 
dávno minulých, ale také o jejím 
současném poslání. Vyzdvihl Bra-
trskou pomoc lidem nejen u nás, 
ale i v zahraničí, a to nejenom 
v boji proti AIDS, ale také napří-
klad opuštěným matkám, dětem 
a podobně.

Pozvání přijali významní hos-
té z kraje – například radní Ivo 
Rohovský –, ale i další. Jedním 
z nich byl také starosta Žďáru nad 
Sázavou Jaromír Brychta, který 
s sebou dokonce přivezl vlajku 
našeho bývalého okresního města 
a přítomným ji představil. Staros-
tovi Velké Bíteše Miroslavu Báňovi 
pak s humorem sobě vlastním sdě-
loval svoje zkušenosti s nošením 
poměrně těžkého břemena. Ten 
mu na oplátku dovolil, aby na chvíli 
symbol „svého“ města postavil do 
připraveného stojanu.

Atmosféru odpoledne dotvořil 
pěvecký sbor Bítešan, který za-
zpíval bratrské písně. Závěrečnou 
Radujme se vždy společně si 
pak mohli prozpěvovat všichni 
podle rozdaných textů této písně. 
K tomu se navíc přidalo kvarteto 
Tišnovského orchestru, v němž se 
představil mimo jiné i Otto Hasoň 
z Velké Bíteše, a svými skladbami 
potěšilo srdce nejednoho návštěv-
níka.                        Iva Horká

Takto vypadalo náměstí v pátek večer.                        Foto: Iva Horká

Střelba z luku byla náročná zejména pro ženy. Vlevo moderátor akce 
Milan Dufek.                                          Foto: Martina Strnadová

Tereza Axmanová (vpravo) převzala od muzikantů šeky.   Foto: Jitka.Kočí
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FOTOGALERIE KVĚTEN – HUDEBNÍ VÍKEND

Petr Kolář se skupinou zahájil páteční koncertní 
vystoupení.                                     Foto: Iva Horká

Petr Zajíček, umělecký vedoucí konorního orchestruMu-
sica Aeterna, jenž vystoupil na mezinárodním festivalu 

Concentus Moraviae. 
Foto: Iva Horká

Komorní orchestr Musica Aeterna ze Slovenska na zahajovacím koncertu ve VM.                 Foto: Iva Horká

Děda Mládek Illegal Band na náměstí ve VM.               Foto: Iva Horká

Vystoupení dětského sboru Sluníčko diváky nadchlo.                                                                 Foto: Jitka Kočí

Duet Richarda Lavičky (skupina Pearlštejn) s Vendulou Příhodovou 
z Tasova.                                                                                 Foto: Jitka Kočí

Sdružení Slepýši předvedlo v praxi Axmanovu techniku hmatového mo-
delování.                                                                            Foto: Jitka Kočí

Ohňová show skupiny Pa-li-tchi byla efektní.   Foto: Martina Strnadová

Zpěvák skupiny Hello. 
Foto: Jitka Kočí

Měřínští (vlevo) v přetahované s Křižanovskými při soutěži 4 klíče. 
Foto: Martina Strnadová

Bítešský soutěžící (vlevo) závodí s Meziříčským v jízdě na dřevě-
ném koni.                                                Foto: Martina Strnadová

Přispěl také pěvecký sbor velkomeziříčské základní umělecké školy.                                                                        Foto: Jitka Kočí
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
přijme 

pracovníka na pozici

strojní údržbář.
Nástup možný ihned,

nebo po dohodě.

Kontakt: 566 501 611 
nebo 602 560 446, 

p. Pospíšil

Od 30. 5. do 14. 9. 2008 o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin.
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

LOV A PRODEJ RYB

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU, PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Konzultace senátora 
Josefa Novotného

V pondělí 9. června 2008 od 
14 do 15 hodin se uskuteční 
na Obecním úřadě v Křižano-
vě konzultace senátora Josefa 
Novotného pro občany. 
Od 15.30 do 17 hodin se na 
senátora mohou obracet ob-
čané na Městském úřadě ve 
Velké Bíteši.

Zubní pohotovost
7. 6. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem
8. 6. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem

Prodám
■ Škodu 120, 5 rychlostí, závěs, 
nové pneu, nová baterka. Platný 
TP. Cena 10.000 Kč, dohoda možná. 
Tel.: 566 544 852.
■ Domácí prase, váha asi 130 kg, 
cena 30 Kč/kg. Po dohodě možnost 
porážky. Tel.: 606 339 537.
■ Střešní krytinu, dvoufalco-
vou, pálenou. Cena 2 Kč/ks. Tel.: 
737 912 568.

■ Fiat Tempra, r. v. 1993, obsah 
válců 2 l – LPG, servo, v elektrice 
zrcátka, alu kola. 35.000 Kč – doho-
da. Tel.: 608 412 795.
■ Kola i s ráfky 155 R14 letní 
1×, 155 R 14 zimní 2×, dále pravý 
přední blatník na Škoda 1000 MB 
a další náhradní díly (brzdové des-
tičky, táhlo ruční brzdy, těsnění…). 
Tel.: 728 218 604.
■ Prodám skla na skleník, 4 mm 
tloušťka. Automatickou svářečku na 
stavební folie proti vlhkosti, funkč-

ní, v dobrém stavu. Cena 18.000 Kč. 
Tel.: 604 473 997, 606 821 055.
■ ROCKWOOL FASROCK 
– kontaktní způsob zateplení, 
tloušťka 30 mm, délka 1 m a šíř-
ka 600 mm. Cena 180 Kč za 1 
m2. Polystyren na zateplení, síla 
5 cm, délka 1 m, šířka 0,5 m. 
Tel.: 604 473 997, 606 821 055.
■ Pískovou fi ltraci do bazénu, 2 r. 
stará, 100 % stav. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 608 440 395.
■ Velmi zachovalou dětskou au-
tosedačku 0–18 kg. Cena 400 Kč. 
Tel.: 724 803 783.
■ Jednoosý valník za traktor – ne-
sklopný, zachovalý, 5.000 Kč. Kulti-
vátor – 3řadý, zachovalý málo použí-
vaný, 5.000 Kč. Nesené brány – záběr 
3 m, 2.000 Kč. Radlice naorávací na 
2řádkový sazeč brambor – 2 ks a 1 ks 
zahrnovací radlice – za vše 500 Kč. 
Tel.: 732 846 836, 731 244 116.
■ Červený sportovní kočárek zn. 
Jersey. Málo používaný, snadno 
skladatelný. Původní cena 3.000 Kč, 
nyní 1.500 Kč. Tel.: 776 885 314.
■ Prase, krmeno bez směsí, cena 
30 Kč/kg. Kříženec plemene Land-
rase. Tel.: 566 543 148.
■ Pánské kolo Favorit a pánské kolo 
Eska. Dále elektrický sporák se čtyř-
mi plotýnkami a el. troubou. Cena 
dohodou. Tel.: 566 521 397 po 18. h. 
■ Daewoo Matiz, červený, r. v. 
2001, koupen v ČR, 1 majitel, ne-
bourané, servisní knížka, najeto 
120 tis., automatické rozsvěcování 
světel, uzamykání pedálů, rádio, 
dálniční známka, 4 zimní kola, cena 
70.000 Kč. Tel.: 608 165 070.
■ Křidlici dvoufalcovou, starší. 
Levně. Tel.: 608 980 834.
■ Kolo dětské a dámské, nádrž na 
ČZ 150, náhradní díly na Škodu 
120 L a Avii, klínové řemeny na 
kombajn SK – 4, plastovou nádrž 
na 1 000 l, brambory konzumní 
a krmné. Tel.: 608 881 205.
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, nové, z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, zdobené, 
s dokladem a zárukou. PC 9 a 22 tis. 
Kč, nyní 4.800 a 9.800 Kč. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Kuchyňský sporák na pevná pa-
liva typ Fiko 80 s pravým bočním 
vývodem do komína. Prodám Jawa 
50 pionýr. STK 8/2008. Cena doho-
dou. Tel.: 566 524 910, večer.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Pračku Romo, starší, náplň 5 kg 
prádla. Cena 3.000 Kč, dohoda. Dvoj-
rychlostní Babetu modré barvy, cena 
5.500 Kč, dále Jawa „pařez“ v origi-
nálním stavu bez TP + náhr. motor, 
cena 3.500 Kč. Nová dřevěná okna 
128×100 cm, 4 ks. Tel.: 776 634 525.
■ Peugeot 405 1.8 TD, r. v. 89, taž-
né zařízení, centrál, stř. okno, rádio, 
střešní nosič, na lit. kolech, pneu Fi-
restone, přední nové – cena 8.000 Kč. 
Nepojízdný, něco s motorem – + 4× 
zimní pneu na ocelových discích. 
Cena 500 Kč/ks. Tel.: 732 277 101.
■ Střešní tašku Tondach 12 En-
goba, nová 300 ks, také hřebenáč, 
krajovka, větračka. Cena dohodou 
(levně). Tel.: 736 244 538.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Kombinovaný sporák na pro-
pan butan, možnost přetryskování. 
Cena 1.500 Kč, málo používaný. 
Tel.: 605 483 742.
Koupím 
■ Náhradní díly do motoru na 
traktor Zetor 25. Tel.: 737 912 568.
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
větší. Tel.: 603 713 892.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 

Nepůjde el. proud
Bude přerušena dodávka el. energie dne:
9. 6. 2008 od 11.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí – m. č. Hrbov
Vypnutá oblast: obec Hrbov – mimo družstva a fy EVRA
12. 6. 2008 od 7.30 do 11.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: Aqueko, Ingeld, Smejkal
12. 6. 2008 od 11.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: chata směrem k Hrbovu                                      -E.ON-

a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve Vel-
kém Meziříčí a nechám bydlet ještě 
12 měsíců zdarma, pouze úhrada in-
kasa. Platba hotově. Tel.: 608 078 978.
■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí, nabídněte. Tel.: 777 026 699.
■ Koupím rodinný dům ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 2+kk nebo vymě-
ním byt 3+1kk za 2+1kk ve VM. 
Tel.: 731 074 097.
■ Koupím RD i levnější na opravy 
nebo ihned k bydlení, příp. stavební 
pozemek, cenu respektuji, bez RK. 
Tel.: 728 140 655.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím byt 2+1, 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve VM, 
platím hotově. Tel.: 773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
Pronájem
■ Pronajmu zařízený slunný byt 
3+1 s balkonem ve VM, ul. Bezdě-
kov. Vlastní plyn. topení. Volný od 
1. 7. 2008. Tel.: 737 244 963.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
na ulici Čermákova, možno i s gará-
ží. Cena po dohodě. Tel.: 736 534 803.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy. Tel.: 777 587 965.
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 776 190 000.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu 1+kk v rodin. domku 
– 20 m2. Tel.: 603 726 466 po 12 h.
■ Hledám dlouhodobější proná-
jem (2–3 roky) domku ve V. Meziří-
čí nebo nejbližším okolí, za úhradu 
energií + symbol. nájem. Nabízím 
kvalitní péči o dům, zahradu… 
Žena+ 3 děti. Tel.: 775 335 528.
Různé
■ Dne 23. 5. 2008 v brzkých ran-
ních hodinách jsem ztratil telefon 
Sony Ericsson K800i. Nálezce se 
pokoušel z něj volat za účelem spo-
jení se se mnou a předání. Už tohoto 
činu si velmi vážím. Spojení se bo-
hužel nepodařilo. Proto prosím, kdo 
o této osobě ví či jestli tento inzerát 
dotyčná osoba čte, kontaktujte mne 
prosím na tel. 605 154 135. Odměna 
jistá, děkuji. 
Daruji
■ Daruji čist. maďar ského ohaře, 
2letého. Majiteli, který má velkou 
zahradu, dobrý hlídač. Stěhování. 
Tel.: 566 520 154 – 154 číslo pokoje. 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Společnost Draka Kabely, s. r. o. hledá pracovníka na pozici:

Plánovač
Požadavky:
– ukončené středoškolské vzdě-

lání 
– schopnost týmové spolupráce 

a jednání se zákazníky
– Aj aktivní
Náplň práce:
– vytváření detailního výrobní-

ho plánu na základě požadav-
ků zákazníků

– konzultuje nejasnosti ve vý-
robních zakázkách

– provádí operativní změny 
plánu dle požadavků 

Zájemci zasílejte své životopisy na personální oddělení společnosti 
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo 
na email. adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

– informuje nadřízené/zákaz-
níky o stavu rozpracovanosti 
výrobního procesu

– komunikuje s logistickým, 
technologickým a výrobním 
oddělením

Nabízíme:
– zázemí stabilní společnosti
– výhodné platové podmínky
– práce v příjemném prostředí
– možnost vzdělávání
– nástup možný ihned

Restaurace Park hledá 

kuchaře/-ku. 
Nástup je možný ihned. 

Platové podmínky
10–12.000 Kč čistého. 

Informace
na tel.
608 638 585.

Změna pracovní doby 
na informačním centru 
po dobu červen až srpen:

Po, St  8–17 hodin
Út, Čt, Pá  8–16 hodin
So  8–11 hodin
Ne 13–16 hodin

Přijmu šikovného muže na brigádní 
pomoc při vyměřování a montážích 
žaluzií, garážov ých vrat a stínicí 
techniky, nejlépe s vlastním autem.

Tel. po 18 h 602 551 390, 724 191 010.

Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

Největší setkání majitelů vozů 
CHEVROLET SPARK

pátek 6. června 2008, Třebíč (parkoviště před supermarketem Inter Spar 
na Znojemské ulici)
Od 11 do 18 hodin výstava nových vozidel Chevrolet
Od 16 do 16.30 hodin sčítaní vozidel Chevrolet Spark a následně 
 slavnostní zápis do české knihy rekordů
Po celou dobu budou k dispozici atrakce pro děti – skákací hrad, nafuko-
vací horolezecká stěna, soutěže, spousty sladkostí a občerstvení.   -md-

V neděli 18. května uspořádala 
ZŠ a MŠ Tasov u příležitosti Dne 
matek tradiční Školní akademii. 
Před zahájením si mohly maminky 
i další zájemci projít celou školu a 
ocenit práce dětí. Současně pro-
bíhala prodejní výstava výrobků, 
které žáci zhotovili v hodinách pra-
covního vyučování, v zájmových 
kroužcích a ve školní družině.

Sokolovnou, zaplněnou do po-
sledního místa, se nejdříve roze-

zněly hlásky dětí z mateřské školy. 
Žáci základní školy pak potěšili ná-
vštěvníky písničkami, pohádkami, 
tancem a hrou na hudební nástroje. 
Celým programem provázeli divá-
ky skvělí moderátoři Ester Svatošo-
vá a Milan Lučivňák, žáci osmého 
ročníku. Spokojení diváci odměnili 
všechny účinkující dlouhotrvajícím 
potleskem. Odcházející maminky 
pak obdržely od dětí malý dárek 
připravený ve školní jídelně.     -por-

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Hledá se nejlepší polévka regionu
Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil vyhlásil soutěž o Polévku Vy-

sočiny. Letošní první ročník je určen pro obce, které se účastní soutěže 
Vesnice roku 2008. Nová soutěž o Polévku Vysočiny bude probíhat oddě-
leně od ostatních aktivit spojených s hodnocením krajského kola soutěže 
Vesnice roku. Každá přihlášená polévka musí splňovat hlavní podmínku 
– musí být připravena s využitím regionální suroviny – brambor. Hejtman 
kraje Vysočina nejlepší recept představí v rámci slavnostního vyhlášení 
ceny Vesnice roku. Originalitu chutí bude v srpnu hodnotit porota slo-
žená minimálně ze sedmi pečlivě vybraných „expertů“ na záludnosti 
domácí kuchyně. Chuť nebude jediným indikátorem vítězného receptu, 
porota se zaměří i na originalitu receptu a vizuální podobu servírované 
polévky. „Polévka podle vítězného receptu bude servírována v rámci 
slavnostního vyhlášení ceny Vesnice roku na přelomu srpna a září,“ slí-
bila náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Marie Černá. 
Do této přátelské soutěže se mohou obce přihlásit až do 10. 7.    -svat-

Den matek

Bítešská realitní kancelář

Kostelní 75, Velká Bíteš
Pro naše klienty hledáme byty, RD, chaty a chalupy na Vysočině.

Nabídněte!
Pro prodávající veškeré služby zdarma!

Tel.: 775 214 919, www.realityD1.cz
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FOTBAL – BORY

FOTBAL – MLÁDEŽ

FC VM st. dorost – Dosta Bystrc 
4:2 (2:0)
Branky: 2× Kratochvíl, 1× Kučera, 
Dvořák. Rozhodčí: Petr, Machát, 
Rosický. ŽK: Matějek. Sestava FC 
VM: Pokorný M. – Večeřa Z. (65. 
Horký J.), Matějek P. (50. Soutor 
P.), Dočkal A., Vyskočil R. – Dufek 
J., Dvořák T. , Budzinský A. , Kubiš 
Jan – Kratochvíl V., Kučera P. (45. 
Večeřa J.)
V sobotu udělali starší dorostenci 
pravděpodobně poslední krok 
k záchraně v dorostenecké divizi. 
Doma porazili velmi ambiciózní 
celek Bystrce. Hrálo se za velmi 
pěkného letního počasí. První 
poločas byl zcela v naší režii. 
Jak už bývá zvykem, míváme na 
domácím hřišti velmi silné úvody 
utkání. Hned v 1. min kopal ro-
hový kop Budzinský a odražený 
míč z vápna dorážel těsně vedle 
Dufek. Ve 4. min trefi l ze třiceti 
metrů břevno Budzinský. O minutu 
později perfektně vystřelil z první 
T. Dvořák, brankář stěží míč chy-
til. V 7. min prošel svým typickým 
způsobem do vápna Kratochvíl, 
ale míč se mu zamotal a nedošlo 
k zakončení. V 9. min. jsme se již 
dočkali otevření skóre v náš pro-
spěch, kdy gólman Pokorný vykopl 
dlouhý míč těsně před vápno sou-
peře. Do souboje šel Kučera, který 
stál tváří v tvář brankáři, ten jeho 
střelu vyrazil, ale už nestačil na do-
bíhajícího Kratochvíla a bylo 1:0. 
V 11. min to bylo znovu jako přes 
kopírák, dlouhý výkop Pokorného, 
do souboje šel Kratochvíl, překonal 
obránce a bylo 2:0. To naše hráče 
nabudilo a vyburcovalo je k dobré-
mu výkonu. Snažili se kombinovat, 
hráli po zemi a měli jasnou územní 
převahu. Ve 20. min poslal dlouhý 
míč do křídla Dvořák, Kubiš si 
míč potáhl a z vápna netrefi l bran-
ku. V 27. min. předvedla pěknou 
křídelní akci dvojice Kubiš, Kra-
tochvíl, posledně jmenovaný poslal 
pěkný centr do malého vápna, ale 
nic z toho nebylo. Ve 30. min. 
poprvé vážněji zahrozil soupeř 
z přímého kopu, ale míč naštěstí 
nikdo netečoval, a ten prošel na-
příč naším vápnem. Ve 41. min. 
předvedl pěknou individuální akci 
středem hřiště Dvořák, který prošel 
přes tři hráče, ale jeho technickou 
střelu zastavila tyčka. Ve 42. min. 
po faulu na Kubiše, který pronikal 
po křídle do vápna, zahrával pří-
mý kop Budzinský, přetáhl jej na 
Dvořáka, který hlavou vrátil míč 
do vápna, ale zakončení šlo těsně 
vedle. Druhý poločas byl až do 82. 
min. opět v naší režii. První minu-
ta – střela Dufka těsně vedle pravé 
tyče. V 52. – Kratochvíl důraz před 
brankou a gólman chytl míč na 
brankové čáře. V 59. min předvedli 
pěknou akci na jeden dotek Kubiš, 
Večeřa, Kratochvíl a Dufek. Po-
sledně jmenovaný zakončil pěknou 
střelou. V 63. min zvýšil naše skóre 
z penalty Dvořák na 3:0 za ruku ve 
vápně. V 66. předvedl pěknou pa-
rádu Večeřa, kdy jeho patičku jen 
tak tak vyrazil nad břevno brankář 
hostů z Bystrce. V 79. zahrával pří-
mý kop Kratochvíl, míč padl před 
gólmanem na zem a bylo 4:0. Pak 
přišly 2 minuty totálního zkratu, 
a to 82. a 84., kdy obrana, v druhém 
případě za přispění našeho gólma-
na, si nechala dát dva laciné góly. 
V 89. předvedl pěknou individuální 
akci Večeřa, který dobře obehrál 
obránce, utekl až do malého vápna, 
a tam se mu podařilo překopnout 
branku. Kluci předvedli dobrý ko-
lektivní herní výkon, kdy soupeře 
předčili větší vůlí po vítězství. Měli 
podstatně více ze hry a vytvořili si 
řadu dobrých gólových šancí a pro 
ty, kdo se přišli podívat, myslím 
i hodnotný spor tovní zážitek. 
Konečně předvedli po dlouhé 
době na domácím hřišti, že umějí 
hrát dobrý fotbal. Díky za jejich 
výkon.                          -sme-
FC VM ml. dorost – Dosta Bystrc 
1:2 (0:0)

Branky: Partl (p. k.). Rozhodčí: 
Rosický, Petr, Machát. Sestava FC 
VM: Simandl – Partl, Kubec, Mu-
cha, Horký M. – Stávek, Kaminaras 
(47. Wasserbauer) – Vítek, Liška 
(77. Minařík), Kozuň – Kuřátko 
(67. Pospíšil) 
K předposlednímu domácímu 
vystoupení letošního ročníku 
MSDD jsme doma přivítali další 
tým z Brna. Hráči z druhého mís-
ta tabulky a čistokrevná 91. to byl 
pěkný oříšek pro naše borce, ale 
od začátku zápasu jsme ukázali, 
že z toho mraku nezaprší jen tak. 
V první půlce jsme hosty vůbec 
nepustili do vápna. Perfektně fun-
govala obranná linie, na kterou ne-
měli žádný recept, a naše kostrbatá 
rozehrávka dopředu zase nedělala 
soupeři potíže. Asi nebyl žádný 
moment, který by vyzněl z obou 
stran jako 100% gólová šance, hosté 
kopali v první půlce dva rohy a my 
zase tři přímé kopy. Nás podržel 
skvělý Simandl a dobře fungující 
kompletní obrana. Vedro na pad-
nutí to bylo oběma týmům dalším 
soupeřem, který ubíral na fotbalo-
vosti. Do druhé půlky se měli kluci 
opět rozvzpomenout na kombinaci 
a zlepšit svůj herní projev a dostali 
za úkol nepustit do hry jejich střed 
zálohy. Už chvíli po poločasu jsme 
museli střídat Kaminarase, u které-
ho se ozvalo zraněné koleno. Pavel 
Wasserbauer do zápasu naskočil 
podle očekávání. Dál jsme hosty 
nepouštěli blíž k vápnu, dopředu 
už se nám začínalo dařit a o něco 
víc, ale Lukáš Liška se „ukličko-
val“ s míčem do náruče gólmana 
a Tomáši Kuřátkovi vždycky 
někdo padl do střely. V 62. min 
se po centru Vítka dostal k míči 
Kuřátko a prodral se obranou až 
na malé vápno, kde ho stoper fau-
loval a kopala se penalta. Náš 100% 
exekutor Partl se nabídnuté šance 
nezalekl a poslal míč do „šíby“ na 
opačnou stranu, než si brankář 
vybral. Pak přišla na řadu série 
přímých kopů na obou stranách 
někde z půlky hřiště, ale gólově 
toho využili hosté. V 66. min se jim 
podařilo přelobovat obranu a míč 
padl před osamoceného Simandla, 
který se snažil svým vyběhnutím 
zmenšit střelecký úhel. Zákrokem 
jen vyřadil hostujícího hráče, ale 
ten stačil ještě míč dopravit do 
naší branky. V 71. min si vybral 
svou slabou chvilku pomezní, 
když pustil 2 m ofsajdovou příhru 
za naši obranu a z nájezdu vyšli 
vítězně hosté. Po zbytek zápasu ze 
sebe ještě kluci vymáčkli zbytek 
sil a vytvořili si jakousi převahu, 
ale hlavní sudí přesně v 80. min. 
pískl konec. Asi nám chyběl Eda 
Smejkal a naše střelba na branku 
vyzněla naprázdno. Kluci podali 
maximální výkon a ve vedru, 
které panovalo, bylo lepší být po 
uši v bazénu a ne se honit po hřiš-
ti. I když jsme prohráli, kluci nic 
nedali zadarmo a odešli ze hřiště 
s hlavou nahoře. 

-kub-
Radostín n. Osl. – FC VM ml. 
žáci B 1:1 (0:1)
Branka: Pospíšil. Sestava FC VM: 
Smejkal – Benda M., Kaminaras, 
Pospíšil, Jůda – Chalupa, Benda L. 
Hibš, Procházka – Kurečka, Šmíd. 
Střídali: Singer, Hlávka
Po celý zápas lepší hosté, si na-
konec odvážejí pouze bod, když 
inkasovali deset minut před kon-
cem zápasu z ojedinělého útoku 
domácích. 
FC VM ml. žáci A – Velká Bíteš 
2:0 (4:0)
Branky: 2× Ráček, 2× Liška. Sesta-
va: Sysel – Pospíšil, Novotný, Hibš, 
Špaček – Chalupa, Drápela, Ráček, 
Benda L., Procházka, Liška. Stří-
dali: Benda M. a Vokurka 
Domácí hráči měli sice po celé 
utkání více ze hry a svého soupeře 
k ničemu téměř nepustili. Nutno 
dodat, že jim to soupeř svojí bez-
zubou hrou ulehčil. Bohužel naši 
hráči se velice rychle přizpůsobili 

Všichni doma vysoko vyhráli, jen 
dorost zase prohrál.
Přípravka: Bory – V. Bíteš 6:0 
(1:0) Střelci: Zeisel 4, Zástěra, Do-
ležal
Bory – Žďár 4:1 (1:1) Diváků 30 
Střelci: Doležal 2, Zástěra, Zeisel
V. Bíteš – Žďár 1:3 (0:2)
Dorost: Bory – Březí 0:3 (0:1) Di-
váků 50. Rozhodčí Petr Švihálek, 
ČK Pospíšil
Bory B – Jimramov B 7:0 (1:0) 
Střelci: Mirek Ochrana 3, Petr Do-
stál, Vl. Březka, Brodský, Standa 
Coufal. ČK Mir. Láznička. Od 23. 
min. hráli naši o 10 hráčích a přes-
to překvapivě dokázali vyhrát dost 
vysoko.

Bory A – Bystřice B 8:3 (4:2) 
Diváků 100.
Střelci za Bory: Milan Špaček 2, 
Martin Vávra 2, Zikmund Tomáš, 
Zikmund Aleš, Kozel, Novotný 
Ant. I v dešti naši proti ambicióz-
nímu soupeři dokázali, že když za-
berou, tak to opravdu jde. ČK Dufek 
Bystřice. A příště venku? Přípravka 
ve Žďáre dorost ve Svratce, béčko 
v Měříně a áčko derby v Radostí-
ně. Za mé pracovní nepřítomnosti 
v Blansku mně dobré zprávy podá-
vali naši zpravodajové Láďa Hlaváč 
a spol.                                   -ochr-

Reprezentace – dorostenky ČR
Vítězstvím v zápase proti domácímu 
Polsku vstoupily české dorostenecké 
reprezentantky do mezinárodního 
turnaje Mazovia cup. V dalších 
dvou zápasech se jim již tak nedařilo 
a obsadily třetí příčku. Na turnaji se 
výborně prosadila i odchovankyně 
velkomeziříčské házené Anna 
Gebre Selassie, která přispěla ke 
konečnému výsledku české repre-
zentace pěti brankami.
Polsko – Česká republika 28:32 
(12:15) 
Zápas byl vyrovnaný do stavu 
7:7 v jedenácté minutě. Od té doby 
český tým určoval tempo a vývoj 
utkání, když po celý zbytek zápasu 
vedl o čtyři až šest gólů. O našem 
vítězství rozhodla pestřejší útočná 
hra  a oproti úvodním minutám 
vylepšená obranná činnost, která 
nám umožňovala přechody do 
rychlého útoku zakončené úspěš-
nou střelbou. 
Sestava a branky ČR: Vašková, 
Roháčková – Raková 6, Švíraková 
5, Mýlková 5, Burdová 4, Adámková 
3, Talašová 3, Jedličková 2, Gebre 

Selassie 2, Houdková 1, Romanc-
zinová 1 
Česká republika – Rakousko 
24:25 (13:13)
Velmi vyrovnané utkání se šťast-
ným koncem pro Rakušanky. 
Stejně jako v Bělehradě na EYOF 
2007 vyhrály Rakušanky o jednu 
branku. Z naší strany to byl festival 
neproměněných šancí – 5 sedmime-
trových hodů a více jak 10 náskoků. 
Rakušanky vedly minutu a třičtvrtě 

ŠKOLNÍ SPORT

HÁZENÁ – REPREZENTACE

před koncem utkání o dvě branky, 
kdy se nám dobře organizovanou 
celoplošnou osobní obranou po-
dařilo získat míč a snížit na rozdíl 
jedné branky. V následném protiú-
toku Rakušanek se situace opako-
vala, jen s tím rozdílem, že po zisku 
míče jsme v poslední vteřině utkání 
nastřelili tyč.
Sestava a branky ČR: Vašková, 
Roháčková – Mýlková 7, Švíra-
ková 4, Talašová 3, Oroszová 2, 
Jedličková 2, Gebre Selassie 2, 
Adámková 1, Burdová 1, Raková 
1, Vaňková 1
Německo – Česká republika 27:22 
(15:11)
Do poloviny prvního poločasu do 
stavu 12:11 pro Němky zcela vy-
rovnané utkání. Rozhodující náskok 
získali Němky od 16. – 30. minuty 
první půle, kdy se našim děvčatům 
od této minuty nepodařilo vstřelit 
branku. Utkání se vyznačovalo 
skvělými výkony brankářek obou 
týmů – německá gólmanka dosáh-
la 60-ti % úspěšnost při krytí střel 
našich hráček
Sestava a branky ČR: Vašková, 
Roháčková – Mýlková 6, Burdová 
4, Romanczinová 3, Švíraková 3, 
Houdková 2, Adámková 1, Talašová 
1, Gebre Selassie 1, Jedličková 1
Další výsledky:
Polsko – Rakousko 33:30 (18:12)
Polsko – Německo 26:23 (15:13)
Konečná tabulka:
1. Polsko 4 b
2. Německo 4 b
3. Česko 2 b
4. Rakousko 2 b        Zdroj ČSH

Ve středu 21. května proběhlo 
pod záštitou Asociace školních 
sportovních klubů okresní fi nále 
atletických soutěží žactva základ-
ních škol a víceletých gymnázií. Na 
žďárských atletických stadióncích 
soutěžili chlapci a děvčata 6.–9. tříd 
ve čtyřech atletických disciplínách. 
Pro  věkově starší kategorii to bylo 
i krajské kolo s možností probojovat 
se na vrcholnou republikovou akci. 
V kategorii mladšího žactva se jako 
výkonnostně nejvyrovnanější tým 
projevili chlapci ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí ve složení: Martin 
Bouček, Adam Komínek, Jakub 
Havlíček, Michal Kyus a Ladislav 
Bárta, kteří v konkurenci 14 škol 
zvítězili i přes nepřízeň počasí su-
verénně s výrazným rozdílem 500 
bodů. V individuálním pořadí obsa-
dili Martin Bouček první a Michal 
Kyus třetí místo.
1. Bouček Martin 1464 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

2. Jelínek Tomáš 1373 ZŠ Palachova Žďár nad Sáz.

3. Kyus Michal 1347 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

4. Bartošek Ondřej 1312 ZŠ Velká Bíteš

5. Komínek Adam 1241 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

Ml. žáci: (60 m, 800 m, skok 
vysoký/daleký, hod míčkem)
 1. 2. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 5078

 2. ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou 4572

 3. ZŠ Velká Bíteš 4398

 4. 1. ZŠ Nové Město na Moravě 4191

 5. 2. ZŠ Žďár nad Sázavou 3838

 6. 2. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem 3778

 7. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou 3595

 8. ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem 3559

 9. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 3357

10. ZŠ a MŠ Polnička 3341

11. ZŠ Školní Velké Meziříčí 2971

12. ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 2928

13. ZŠ Nížkov 2688

14. ZŠ Bory 1912

Ml. žákyně: (60m, 600m, skok 
vysoký/daleký, hod míčkem)
 1. ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem 5469

 2. 2. ZŠ Žďár nad Sázavou 4798

 3. ZŠ Školní Velké Meziříčí 4667
 4. 2. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 4637
 5. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou 4626

 6. ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou 4536

 7. 1. ZŠ Nové Město na Moravě 4534

 8. ZŠ Velká Bíteš 4533

 9. ZŠ Bory 4086

10. Gymnázium Žďár nad Sázavou 3694

11. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 3478

12. ZŠ Nížkov 2865

13. ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí  0
14. 2. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem 0 

V kategorii staršího žactva závod-
níci a závodnice velkomeziříč-
ských škol sbírali úspěchy a obě 
kategorie vyhráli, čímž si zajistili 
účast v červnovém mistrovství ČR 
v Bílině.
1. David Pilát TGM By 1954

2. Jiří Havlíček Oslav. VM 1941

3. David Hrubeš Nádraž. By 1932

4. Martin Havelka 2.Žďár 1921

5. Ondřej Kabrda Sokol. VM 1916

Starší žáci: (60 m, 1 000 m, skok 
vysoký/daleký, vrh koulí)
Družstvo chlapců ZŠ Sokolovská 
Velké Meziříčí ve složení: Ondřej 
Kabrda, Jaroslav Konečný, Petr 
Weiss, Lukáš Liška, Tomáš Janák 
bojovným výkonem zejména v zá-
věrečném běhu na 1 000 m obsadilo 
celkově první-postupovou příčku.
 1. ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 7409

 2.  ZŠ TGM Bystřice n. P. 7235

 3. ZŠ Nádražní Bystřice n. P. 6519

 4. 2. ZŠ Žďár nad Sázavou 6378

 5. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou 6184

 6. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 6056

 7. Gymnázium Bystřice n. P. 6040

 8. 3. ZŠ Žďár nad Sázavou 5985

 9. ZŠ Velká Bíteš 5904

10. ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou 5736

11. ZŠ a MŠ Polnička 4869

12. 1. ZŠ Nové Město na Moravě 4075

13.  ZŠ Školní Velké Meziříčí 3384

Družstvo dívek ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí ve složení: Monika 
Kratochvílová, Iveta Pospíšilová, 
Patricie Hammerová, Kateřina 
Janoušková, Žaneta Havelková si 
těsným vítězstvím zajistilo postup 
do republikového fi nále v Bílině. 
Jednotlivkyně vyhrála Monika 
Kratochvílová.
1. Monika Kratochvílová Oslav. VM 1919
2. Renata Dufková Gy By 1889
3. Petra Syslová Školní VM 1862
4. Barbora Kunčíková Gy By 1576
5. Sabina Jarošová Nádraž.By 1568

Starší žákyně: (60m, 800m, skok 
vysoký/daleký, vrh koulí)
 1. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 6042

 2.  Gymnázium Bystřice n. P. 6012

 3. ZŠ Školní Velké Meziříčí 5441

 4. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou 5297

 5. ZŠ Nádražní Bystřice n. P. 4998

 6. ZŠ Velká Bíteš  4753

 7. 1. ZŠ Nové Město na Moravě 4420

 8. ZŠ TGM Bystřice n. P.  4391

 9. ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou 3964

10. 3. ZŠ Žďár nad Sázavou 3936

-záv-

Okresní kolo atletického čtyřboje

BOWLINGOVÁ LIGA

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem Průměr  Body
 1. Stavebniny 4077 3981 2568 10626 332,06 56
 2. Kalíškáři 3799 3842 2597 10238 319,94 52
 3. Nápoje 3783 3837 2562 10182 318,19 47
 4. Zelenina 3808 3566 2428 9802 306,31 38
 5. Ja68ger 3600 3662 2522 9784 305,75 36
 6. Techn. služby 3657 3794 2308 9759 304,97 34
 7. Draka 3549 3552 2189 9290 290,31 34
 8. HB 3349 3522 2186 9057 283,03 32
 9. K2 3349 3399 2287 9035 282,34 28
10. Rekostav 3270 3285 2297 8852 276,63 22
11. Chaos 3000 1989 2002 6991 249,68 14
12. Vizážisti 3009 3070 2147 8226 257,06 13
13. VIKI 2756 2867 2108 7731 241,59 10

-ko-

Vídeňský pochod
Sportovní klub Vídeň srdečně zve všechny příznivce pěší turistiky 
na 10. ročník Vídeňského pochodu v sobotu 14. června 2008.
Na trasách 15 a 7,5 km je občerstvení zajištěno. Prezence účastníků 
je od 8 do 9.15 hodin v kulturním domě ve Vídni.
Odpoledne bude následovat 12. ročník Vídeňské lávky.

Zdeněk Ambrož, předseda SK

hře na nakopávané míče a bez vý-
raznějšího pohybu. Když se k tomu 
přidá velké množství nepřesných 
přihrávek a absence jakékoliv 
bojovnosti, není divu, že utkání 
skončilo pouze 4:0, i když si hosté 
zasloužili mnohem víc.              -kli-
Sokol Radostín – FC VM st. žáci 
B 0:0 (0:0)
Sestava FC VM – Řeháček, Po-
žárová, Štefka, Jurda, Vidlák M., 
Bambula, Prokop, Procházka, 
Bárta, Maloušek, Hladík      
Důležitý bod v boji o záchranu 
vybojovalo mužstvo nad silným 
týmem Radostína. Ve vyrovna-
ném utkání oba týmy zahodily řadu 
šancí. Hostující tým podal výborný 
výkon a pochvalu zaslouží všichni 
hráči, kteří předvedli své fotbalové 
umění na hranici svých možností. 
Velkomeziříčští se opět přesvědči-
li, že když ke svému výkonu přidají 
maximální koncentraci s bojov-
ností a nasazením, tak mohou hrát 
s jakýmkoliv týmem v této soutěži 
vyrovnanou partii. Dobrá hra je 
příslibem do dalších utkání.   -vid-

Krajský přebor
St. přípravka A r. 97
FC VM – Kamenice n. Lipou 2:2 
(Liška, Hibš)
FC VM – Pelhřimov 4:1 (Liška 
3×, Procházka)
Ml. přípravka A r. 99
FC VM – Kamenice n. Lipou 7:0 
(Chalupa 2×, Sýkora 2×, Kavka, 
Trnka)
FC VM – Pelhřimov 3:4 (Chev-
alier 3×)

Okresní přebor
St. přípravka B r. 98
V sobotu 31. 5. zajížděli hráči roč-
níku 98 k utkání 14. kola okresní-
ho přeboru do Moravce, kde se za 
úmorného vedra utkali s týmem 
Strážku. K poslednímu utkání 
své soutěže nastupovali s cílem 
neprohrát a zajistit si v celkovém 
pořadí v soutěži, ve které převáž-
ně nastupovali hráči o rok starší, 
třetí místo, což se jim bezezbytku 
podařilo. Navázali na svoje po-
slední výkony a kombinační hrou 
soupeře zcela zaslouženě přehráli. 
Pochvala za předvedený výkon, což 
je pro tuto kategorii hráčů to nej-
důležitější, patří celému mužstvu 
a také rodičům, kteří tento tým po 
celé jaro k jejich zápasům doprová-
zeli a při utkáních vytvářeli velkou 
podporu. 
Strážek – FC VM 1:5 (0:2)
Branky: Pololánik 2×, Chlumský, 
Kořínek, Vlach 
Ale ani po tomto utkání hráči se 
svojí činností na jaře zdaleka ne-
končí, hned příští týden v sobotu 
7. 6. se zúčastní turnaje Memoriálu 
Kamila Janšty v Křoví a za čtrnáct 
dní 21. 6. nastoupí k dalšímu turnaji 
tentokrát ve Velké Bíteši.
Další program přípravek
8. 6. st. a ml. přípravka A do 
Bystřice/Žďáru n. Sázavou
7. 6. st. přípravka B turnaj Memo-
riál Kamila Janšty Křoví
7. 6. ml. přípravka B r. 2000 mini-
liga turnaj v Předíně             

    -inv-
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Programové oddělení JC oznamuje, že poslední šesté představení diva-
delní sezony 2007–2008 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se 
uskuteční ve středu 18. června 2008 v 19 hodin 

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Příběh je zasazen do prostředí amerického Clevelandu 30. let minulého 
století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, 
která má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, 
ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário donutí 
svého nenápadného tajemníka Maxe, přehlíženou „děvečku pro všechno“, 
ale se slibnými pěveckými ambicemi, zastoupit na jevišti indisponovaného 
tenora. A Max, nikým nepoznán, zažívá na jevišti svůj první velký sukces. 
Když se hvězda sama znovu vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje 
vstup na jeviště, je považována za podvodníka…
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Pátek 27. června 2008, předsálí velkého sálu JC, 17–21 hodin

určeno pro žáky od 12 do 15 let
Vstupné 35 Kč.

Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
27 ŠATŮ
Navždy za družičku?
Jane je mladá, chytrá, úspěšná a pracovitá žena, jejíž hlavní obsesí je po-
máhat svým kamarádkám připravovat svatby. Má jich za sebou už dvacet 
šest a dvě poslední dokonce stihla zvládnout během jediného večera. Je 
nešťastně zamilovaná do svého šéfa George, který ji má rád, ale nějak se 
mu nechce do intenzivnějšího vztahu. Jane je nesmělá, takže to vypadá, 
že jejich vřelý vztah nebude naplněn nikdy. Kevin je mladý novinář, 
který je toho času nucen psát do New York Times články o svatbách, 
i když by se raději věnoval něčemu pořádnému. Jane ho však při setkání 
na jedné ze svateb na první pohled okouzlí a Kevin se rozhodne na jejím 
příkladu konečně čtenářům dokázat, o čem že ty svatby dneska jsou. Do 
New Yorku ovšem přijede Janeina mladší sestra Tess, která se živí jako 
modelka a při prvním setkání totálně okouzlí George, a tak se Jane musí 
vyrovnat s tím, že její dvacátá sedmá svatba bude právě pro tento neče-
kaný pár. To by se snad dalo ještě překousnout, kdyby… Hlavní hrdinka 
svým naturelem připomíná Bridget Jonesovou, ale v daleko laskavějším 
a zároveň bojovnějším provedení. Lehká romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 111 minut

Úterý 10. v 18 hodin, středa 11. v 19.30 hodin
SPEED RACER
Přichází svět stvořený pro rychlost
Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo. Soutěžení 
má v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se instinkty a nezná slovo strach. 
Jeho jedinou konkurencí je zesnulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého 
si Speed udělal svůj velký idol. A právě Rexův odkaz chce Speed svým 
závoděním naplnit. Když odmítne lákavou nabídku od společnosti Royal-
ton, rozčílí jejího majitele, ale zároveň odhalí děsivé tajemství. Výsledky 
závodů jsou zmanipulovány několika zkorumpovanými magnáty, kteří 
kvůli zvýšení svých zisků drží ty nejlepší závodníky v šachu. Jestli se 
Speed nerozhodne pro vlajky Royaltonu, Royalton se postará o to, aby 
jeho Mach 5 už do žádné cílové rovinky nikdy nedojel. Jediná šance, jak 
si udržet místo ve sportu, který Speed nadevše miluje, spočívá v porážce 
Royaltonu na jeho vlastním hřišti. Spojí se proto se svým někdejším 
rivalem – tajemným Racerem X – s cílem zvítězit čestným způsobem 
v témže závodu, který stál jeho bratra život. Náročná celostátní rallye, 
kde se bojuje na život a na smrt, nenese svůj název Zkouška ohněm 
nadarmo…
Akční, sportovní, rodinný fi lm USA, český dabing. 
Vstupné: 64, 66 Kč 134 minut

Pátek 13., sobota 14. v 19.30 hodin
KARAMAZOVI
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina 
pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním festivalu 
v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského 
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy. 
V divadelním dramatu, nabitém emocemi – láskou, žárlivostí, nenávistí 
– se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Na pozadí di-
vadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru, komické příběhy 
herců a režiséra. Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, 
který projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. 
Zkouška se promění ve strhující představení, kdy herci vystupují pro je-
diného diváka. Náhle největší drama neprobíhá na jevišti, ale v hledišti… 
Režie Petr Zelenka. Drama ČR. Hrají I. Trojan, D. Novotný, I. Chmela, 
Martin Myšička, Radek Holub, M. Badinková, L. Robotová, R. Luknár, 
L. Žáčková a další. 
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ FESTIVAL 
„TRADICE A MODERNITA“

v jeho rámci Jupiter club připravil tyto fi lmy

Úterý 17. v 19.30 hodin
ANGEL
Je možné dosáhnout v životě stejné dokonalosti jako v románu? Krás-
ná a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. 
Hrdinkou je Angel Deverellová, která je od mládí posedlá psaním, a kte-
rá ve svých příbězích zachycuje 
sladkobolné osudy smyšlených 
postav. Dívka sice nemá žádné 
ponětí o literatuře ani o životě, ale 
kupodivu uspěje a její díla se velmi 
dobře prodávají. Zbohatne a kou-
pí si venkovské sídlo, po němž 
od dětství toužila. Přijme jako 
osobní sekretářku obdivovatelku 
Noru a zamiluje se do jejího bra-
tra, rozervaného malíře Esmého. 
Její láska je však nešťastná, což 
si žena, prožívající svůj skutečný 
život stejně jako hrdinové z jejích 
románů (tedy vlastně mimo realitu) 
odmítá připustit. Kromě nevšední 
píle projevuje i obchodního ducha, 
avšak v mezilidských vztazích je 
naivní a nezkušená. Vpřed ji ženou 
ctižádost a vypjatý egocentrismus. 
Milostné drama Francie, původní 
znění, české titulky.
Vstupné: 10 Kč 
134 minut

Středa 18. v 19.30 hodin
ZLODĚJI KOL
Italský fi lm, který na pozadí příbě-
hu nezaměstnaného dělníka podává 

realistický obraz sociálních poměrů dnešní Itálie. Hlavnímu hrdinovi 
fi lmu hrozí, že hned po nastoupení práce v novém zaměstnání, které 
těžce získal, se znovu ocitne na dlažbě, poněvadž mu kdosi ukradl jízdní 
kolo, které je pro lepiče plakátů podmínkou zaměstnání. Všechno další 
úsilí hrdiny fi lmu směřuje k tomu, aby nalezl zloděje a získal zpět své 
kolo. Když se však přesvědčí o marnosti tohoto počínání, rozhodne se 
v zoufalství stát se sám zlodějem. Je však na místě dopaden, a vděčí jen 
soucitu toho, kterého chtěl okrást, že není odevzdán policii. Ruku v ruce se 
svým osmiletým synkem, který ho všude doprovází, kráčí pak uprostřed 
davu lhostejných lidí vstříc další nejistotě v nezaměstnanosti. – Bezútěšné 
dějové vyústění tohoto příběhu, líčeného v sytých realistických barvách, 
je v plném souladu s bezútěšným postavením statisíců těch, kteří v dnešní 
Itálii živoří v bídě a nezaměstnanosti. 
Zlatý fond světové kinematografi e. Černobílý fi lm Itálie, 1942. Režie 
Vittorio De Sica. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 10 Kč 92 minut

Pátek 20. ve 21 hodin
ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
Jeden lidský život a jeden kostel uprostřed tenkého přediva mezilidských 
vztahů v roce 1987. Jeden neobyčejný farář, který se původně vyučil me-
chanikem, na vojně svářel tanky a pak se stal duchovním, řeší svůj vztah 
k režimu, Bohu, církvi a především sám k sobě. Všechno to vypadá, že 
malinkou vesničku kdesi na severu Čech čeká docela normální podzim, 
jaký tu byl léta předtím a jaký zde bude nejspíš i po mnoho let následují-
cích. To by však farář Holý nesměl začít konečně jednat.
Hrají: Bolek Polívka, Veronika Žilková, Jiří Pecha, Petr Kavan, Antonín 
Kinský, Simona Peková, Jaromíra Mílová, Soňa Valentová, Ivo Kubečka, 
Jiří Lábus. Režie Vladimír Michálek. Film ČR 1997. Mládeži přístupný.
Vstupné: 10 Kč 105 minut

Středa 25. v 19.30 hodin
ÚHEL POHLEDU
Příběh akčního thrilleru Úhel pohledu sledujeme očima osmi různých 
lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na 
prezidenta Spojených států. Thomas Barnes a Kent Taylor jsou agenty 
Tajné služby, kteří mají za úkol ochraňovat prezidenta Ashtona na klíčo-
vém summitu, týkajícího se celosvětové války proti teroru. Když je tento 
krátce po přicestování do Španělska postřelen, nastává chaos a během 
honu na atentátníka se protínají osudy různých lidí. Mezi přihlížejícími 
se nachází Howard Lewis, americký turista, který se domnívá, že střelce 
zachytil svou kamerou, na kterou celou událost nahrával pro své děti. Na 
místě činu je i americká producentka zpravodajství Rex Brooks. Tak, jak 
tito a další lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se 
odhalovat děsivé souvislosti. 
Film USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut

Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený fi lm oceněné dílo 
Luise Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými 
prvky a satirickým podtónem. Vypráví o skupince zná-
mých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům opakovaně 
kdosi nebo cosi zabrání. První setkání se neuskuteční v důsledku údaj-
ného omylu v datu schůzky. Hosté se přesunou do nedaleké restaurace, 
kde je od konzumace jídla odradí záhrobní rituál personálu za mrtvého 
šéfa. V okamžiku následující plánované schůzky přepadne hostitelský 
pár náhlá erotická touha. Průběh další večeře naruší příchod vojáků. 
Na oplátku za vlídné přijetí pozve velitel společnost do svého bytu, 
hosté se ale octnou na jevišti divadla, odkud jsou vypískáni diváky. 
(Prekérní situace se ale odehrává pouze ve snu.) Následující večírek 
naruší prudká hádka, při níž ambasador zastřelí hostitele, ale incident 
– včetně předchozího snu o divadle – se opět jen zdál jednomu z aktérů. 
Další setkání přeruší vpád policie, která šestici hodovníků zatkne kvůli 
podezření z pašování drog. Při poslední schůzce vtrhnou na místo se-
tkání gangsteři, kteří všechny přítomné postřílejí. I tato epizoda se ale 
ex post vyjeví jako sen. 
Zlatý fond světové kinematografi e. Film Francie 1972, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let. 
Vstupné: 40, 75 Kč  102 minut

Pátek 27., sobota 28. v 19.30 hodin
BLÁZNOVO ZLATO
Akční, fi lm USA. Pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Zámostí 2008
XII. ročník letního kulturního festivalu v Třebíči. Od 6. do 7. červ-

na vystoupí kapely Wohnout, 100 zvířat, GipsyCZ, Mňága a Žďorb, 
Už jsme doma, Vypsaná fi xa a mnoho dalších.

Více na www.zamosti.cz

2. ročník mezinárodního festivalu fi lozofi e

Tradice 

a modernita
Od pátku 20. do neděle 22. června 2008 se ve Velkém Meziříčí 
můžete zúčastnit již druhého ročníku fi lozofi ckého festivalu. V rámci 
jednotlivých přednášek se vám představí např. prof. PhDr. Erazim 
Kohák, Dr. Michael Hauser, prof. Zouhar z FF MU Brno nebo 
Dr. Miroslav Pauza s přednáškou na téma „Původní založení“ a problém 
tradice. Opakovat se bude oblíbená fl oristika (vázání kytic) a nově 
historická módní přehlídka s květinovou dekorací v podání divadelní 
a kaskadérské skupiny Štvanci. Podrobný program příště. -red-
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Vzpomínka

7. 6. Kochánov
21. 6. Radňoves
4. 7.  Lhotky – Arakain
Info: www.renons.cz

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Základní škola Oslavická Velké Meziříčí ve spolupráci
s Městem Velké Meziříčí, Muzeem Velké Meziříčí
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí

vás zve v rámci oslav 

600. výročí udělení plných městských práv

na výstavu fotosoutěže

JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO?
V Galerii synagoga do 8. června 2008. 

IV.

Srdečně zveme vás, vaše malé děti nebo vaše vnoučata v pátek 20. 
června 2008 na procházku do kouzelného lesa plného velkomezi-
říčských pověstí a zábavných soutěží, které připravili žáci ze 6. A, 
9. A. a 9. B ze 3. ZŠ ve Velkém Meziříčí.
Přidejte se mezi 8.30 a 10.00 k některé školní skupině na parkovišti 
za Silvacem, vychází se po 15 minutách. 
Za špatného počasí se akce přesouvá do budovy 3. ZŠ. 
Těšíme se na vás!                                                  -pb-

Městská knihovna Velké Meziříčí
vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
Kategorie: děti od 10 do 15 let

 mládež od 15 do 20 let
 dospělí nad 20 let

Všichni autoři budou pozváni na zářijovou slavnost.

Oceněné prvotiny vydáme v tištěném sborníku, uveřejníme na 
webu knihovny, publikujeme v regionálním tisku. Tři nejlepší dílka
v každé kategorii vybere odborná porota. 

Práci opatřete kontaktními údaji autora (jméno, příjmení, věk, mobil 
či e-mail. adresa).

Práci doručte osobně knihovnici v půjčovně pro dospělé,
elektronicky na adresu knihovnavm@knihovnavm.cz, klasickou
poštou na adresu Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 
594 01 Velké Meziříčí. Vždy s uvedením hesla Prvotiny.

Autor smí předložit pouze jednu čitelnou prvotinu na libovolné téma, 
nemůže překročit rozsah 3 stran formátu A4, souhlasí s případnou 
prezentací díla (publikace, veřejné čtení), bude vyřazen ze soutěže 
při nesplnění zde zadaných podmínek. 

Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko 

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá
Termíny: 30. červen – 4. červenec; 7. – 11. červenec; 
14. – 18. červenec; 21. – 25. červenec; 28. červenec – 1. srpen.
Městský tábor probíhá ve stanovených dnech od 6.30 do 16.30 hodin. 

Program: výlety do přírody ▪ výlety vlakem ▪ opékání špekáčků ▪ návště-
vy ku1turních památek ▪ turnaje ve stolních hrách ▪ spo1ečenské soutěže, 
hry, kvizy ▪ etapové soutěže ▪ rukodělná činnost ▪ míčové hry, rychlostní 
soutěže ▪ stavění stanu ▪ koupáni na koupališti atd.

Závazné přihlášky uchazečů přijímáme v kanceláři DDM do naplnění 
kapacity městského tábora, ale nejpozději do 24. června 2008.
B1ižší informace získáte v kanceláři DDM nebo na tel. čísle 566 522 087.
                                                                                                              -ddm-

 7. 6. Rozseč
13. 6. Blatnice
14. 6. Jemnice – Barchan
20. 6. Opatov

Muzeum Velké Meziříčí připravilo pro 
čtenáře Velkomeziříčska a pro všechny 
příznivce hádanek poznávací soutěž, 
jejímž cílem je poznat určitý architekto-
nický detail, který se nachází na někte-
rém z domů či jiném významném místě 
Velkého Meziříčí. Předchozí tři soutěžní 
obrázky si můžete prohlédnout na našich 
stránkách www.muzeumvm.cz, kde také 
najdete pravidla soutěže včetně dalších 
informací o našem muzeu.

Na dnešním soutěžním obrázku vi-
díte jedno z mnoha oken, které najdete 
v našem městě. Otázka je opět jako 
vždy jednoduchá: Napište adresu domu, 
na kterém je toto okno.

Muzeum VM

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Velká regionální expozice, která byla slavnostně pro veřejnost otevřena 
v neděli 11. května, je uspořádána u příležitosti letošních oslav 600. vý-
ročí získání plných městských práv městu Velké Meziříčí. Prohlédnout 
si ji můžete ve velkomeziříčském zámku. Otevírací doba prohlídky je: 
Květen, říjen: so, ne, svátky od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Út–pá jen 
objednané skupiny, min. 15 osob.

Červen až srpen: út–ne od 9 do 12, od 13 do 17 hodin.
Září: út–ne od 9 do 12, od 13 do16 hodin.
Nová regionální expozice je součástí prohlídkové trasy B (celé horní 

patro, bez zámeckých expozic). Cena vstupného činí: plné 30 Kč, snížené 
(studenti, žáci do 15 let) 15 Kč, senioři 20 Kč.                                  -ivh-

Nová regionální expozice 
byla otevřena na zámku

3.–30. červen 2008
Kulturní centrum Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
Po celý červnový měsíc budou v Kulturním centru Batyskaf na náměstí 
Republiky 11 ve Žďáře nad Sázavou vystaveny fotografi e z prostředí 
denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Stacionář Nesa je již čtyři 
roky jedním z deseti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Služeb 
stacionáře využívá jedenáct uživatelů z Velkého Meziříčí a okolí. Jde o děti 
a dospělé s postižením. „V současné době probíhají přípravy na rekon-
strukci  prostor stacionáře a také jeho rozšíření. Kromě navýšení kapacity 
stacionáře plánujeme zřízení terénní služby osobní asistence, která v míst-
ním regionu zcela chybí.“ řekla ing. Alena Poulová, vedoucí stacionáře. 
Výstava je otevřena denně v odpoledních a večerních hodinách (v době 
provozu centra Batyskaf), a to od 3. do 30. června 2008. Autory vysta-
vených fotografi í jsou pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Přijďte se podívat a ponořit do autentických záběrů  ze života lidí, 
kteří chtějí být uznáváni takoví, jací jsou…                  Lenka Judová

Očím jsi odešel, 
v srdci zůstáváš. 

Dne 5. června uplynou 4 roky, kdy 
nás opustil pan 

Karel Homola. 
Všem, kteří s námi vzpomenou, 
děkujeme. 

Manželka s celou rodinou

Výběr z programu:
10.45 Slavnostní zahájení 
14.40 Vystoupení skupiny Maxim Turbulenc
17.40 Pokřtění hvězd do chodníku slávy – Lucie Bílá, Martina Sáblíková, 
 Jan Pospíšil – moderátor Martin Hrdinka
18.00 Vystoupí česká slavice Lucie Bílá + duet s Václavem Noidem Bártou
17.15 Vyhlášení výsledků mistrovství velocipedů
Mediální partner akce: týdeník Velkomeziříčsko

Městská knihovna Velké Meziří-
čí uspořádala v máji, měsíci lásky, 
literární kvíz s příhodným názvem 
Láska je láska. Zúčastnilo se ho 31 
soutěžících. K naší velké radosti se 
zapojili i muži (4). Správných lístků 
bylo do soutěžní urny vhozeno 19. 

V pondělí 2. června naše čtenářka 
Jana Pekárková laskavě vylosovala 
vítězný kupón. Vítězkou se stává 
slečna Markéta Pokorná z Velké 
Bíteše, studentka gymnázia, kte-
rá obdrží balíček s čokoládovým 
pokušením.                           -šum-

Májový kvíz má vítěze

Součástí prohlídkové trasy je i ševcovská dílna.            Foto: Iva Horká

Mediálním partnerem akcí je týdeník Velkomeziříčsko
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ATLETIKAFOTBAL – DIVIZE

BENFIKA

MSD sk. D
Rájec – Jestřebí – FC VM 1:4 
(1:2)
Branky: Ryšánek (29.) – Němec 
(8.), Staněk (25.), Loup (46.), Z. Mu-
cha (75.). Rozhodčí Tomášek – Be-
neš, Sláma, ž. k. 2:1 (53. Galia), bez 
č. k. Diváků 200. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, Galia, P. Mu-
cha, J. Krejčí – Hort, Pokorný (79. T. 
Dvořák), Průša, Němec (86. P. Krej-
čí), Loup – Staněk (82. Lad. Stře-
cha). Domácí, vědomi si důležitosti 
utkání, začali zostra. Z průniku po 
pravé straně dostal přesně na hlavu 
míč Zouhar, jeho gólovou hlavičku 
však Invald zneškodnil. Odpověď 
Velmezu na sebe nenechala dlou-
ho čekat a domácí publikum ztich-
lo. To v 8. min. Invald svým výho-
zem přesně našel J. Krejčího, kte-
rý prošel vším, co mu stálo v cestě, 
a jeho přesný centr zúročil Němec 
ve vedoucí gól. A jako přes kopí-
rák se situace opakovala ve 22. min, 
kdy Rájec svou šanci zmařil střelou 
těsně kolem pravé tyče a o tři minu-
ty nato Pokorný ve středu hřiště vy-
slal do prostoru Loupa. Jeho přesný 
míč Staněk neomylně posílá hlavou 
za záda domácího Poláka podruhé. 
Přesto se Ráječtí ještě jednou doká-
zali dostat do zápasu, když Ryšánek 
pokutový kop za faul na Zouhara 
s jistotou proměnil v kontaktní gól. 
Domácí svými dlouhými, nakopá-
vanými míči a standardními situa-
cemi sice ještě několikrát zahrozili, 
ale na vyrovnání to nebylo. Ránu 

do vazu hned po přestávce připra-
vil Staněk, který nejen udržel téměř 
ztracený míč, ale navíc se dokázal 
uvolnit a křížným centrem našel na-
bíhajícího Loupa, a ten s rutinou re-
nomovaného střelce náskok Meziří-
čí pojistil. Ráječtí toho pak už moc 
neukázali. Sice hned poté zahrávali 
roh, po kterém byla ve vápně Vel-
mezu pěkná mela, ale zakončit akci 
zadáci Velmezu soupeři nedovolili 
ani náhodou. Na hřišti pak bylo vi-
dět už jen jedno mužstvo. Na konci 
první čtvrthodiny druhého dějství 
sice F. Pokorný ve vyložené pozici 
sám a sám nedal, jenže po dalších 
patnácti minutách jej zastoupil Z. 
Mucha, když po utěšené kombinaci 
střelou k tyči vítězství Velmezu za-
vršil. Meziříčští tak na půdě soupe-
ře dokázali neúspěšnou sérii přeru-
šit a věřme, že totéž potvrdí i doma 
v utkání s Boskovicemi.         -ber-
Příští utkání: neděle 8. 6. muži 
A s Boskovicemi od 16.30 na Tržišti
 1. Blansko 28 17 5  6 56:32 56
 2. Žďár n. Sáz. 28 16 7  5 59:39 55
 3. Hulín 28 14 8  6 51:33 50
 4. Líšeň 28 13 6  9 46:32 45
 5. Velké Meziříčí 28 13 5 10 44:44 44
 6. Protivanov 28 13 4 11 44:33 43
 7. Konice 28 13 3 12 49:39 42
 8. Vikt. Otrokovice 28 12 5 11 55:42 41
 9. Vyškov 28 10 8 10 37:30 38
10. Rousínov 28 10 8 10 37:42 38
11. Třebíč 28  9 7 12 38:41 34
12. Rájec-Jestřebí 28  8 7 13 36:42 31
13. Boskovice 28  9 4 15 41:56 31
14. Židenice 28  7 9 12 28:43 30
15. Havl. Brod 28  6 6 16 34:61 24
16. Hrušovany 28  5 6 17 31:77 21

Sokol Kouty – FC VM B 2:1 (2:1)
Branky: Parma, Šalda – Pokorný 
J. Sestava hostí: Prchal – Invald 
D., Kružík, Střecha, Halámek (45. 
Souček) – Jedlička (45. Jaša), Amb-
rož, Trnka, Kafka (73. Dufek) – Po-
korný J., Beran. Rozhodčí: Šimák 
– Bína, Švehla
V Koutech zaskočily po příjez-
du hostující tým zamčené kabiny 
a zcela prázdný areál. Když se po 
chvíli dostavila první domácí vlaš-
tovka a potvrdila hostům, že se 
utkání skutečně bude hrát, spadl jim 
kámen ze srdce možná až přespří-
liš. Dokonalý venkovský kolorit se 
spoustou agrárních artefaktů oko-
lo, hřiště s nikoliv špatným, ale na 
druhou stranu ne zrovna přešlechtě-
ně působícím trávníkem a zejména 
tropické horko bohužel dalo dohro-
mady celou škálu podceněním zavá-
dějících aspektů, což zdokumento-
val hned úvod utkání. Než se začalo 
pořádně hrát, prohnal se na pomezí 
třetí a čtvrté minuty po pravé straně 
naší bohorovně působící defenzivy 
Parma a nedal Prchalovi šanci – 1:0. 
Hosté začali hrát a výsledek se do-
stavil. Po rohovém kopu vytěženém 
z nastalého tlaku hlavičkoval Lad. 
Střecha do tyče a J. Pokorný už vě-
děl kam umístit odražený míč – vy-
rovnáno. Domácí znejistěli a hosté 
měli další příležitosti – po své levé 
straně do vyložené příležitosti pro-
nikl Kafka, jenže o centimetry mi-
nul, zanedlouho poté si s domácí 
obranou pohrálo duo Pokorný – 
Beran, ale druhý jmenovaný v tisí-
ciprocentní šanci selhal... A tak zase 
platilo otřepané „nedáš – dostaneš“ 
po naší levé straně prolétlo až pří-
liš snadno hostující křídlo, přízem-
ní centr prošel Prchalovým malým 
vápnem, na zadní tyči jej do prázd-
né branky dorážel Šalda a domácí 
šli znovu do vedení. Po přestávce 
existovalo na hřišti jen jediné muž-
stvo, stejně výrazní jako jeho hrá-
či však byli pomezní rozhodčí, kte-

rým se podařilo hostujícímu celku 
během utkání odmávat snad pěta-
dvacet ofsajdů, z čehož přinejmen-
ším čtvrtina byla tak trochu disku-
tabilní. Jenže když už hosté šli do 
vyložených šancí jako J. Pokorný, 
kterého těžkou střelu vytáhl domá-
cí Štefl  „televizním zákrokem“ ne-
bo v závěru střídající Dufek, který 
strážce domácí svatyně už praktic-
ky překonal, nedokázal si však po-
radit s jeho vypomáhajícím spolu-
hráčem z obrany. Možnost hned tří 
samostatných nájezdů pak měl další 
střídající Jaša – poprvé se v koncov-
ce trošku ukvapil – vystřelil před-
časně a Štefl  kryl, podruhé jej tís-
něn loboval à la Poborský a míč 
skončil těsně za břevnem, ovšem 
bohužel shora a potřetí jej domácí 
gólman zneškodnil už jen za cenu 
pokutového kopu. Míč si (neboť 
tradiční a spolehlivý exekutor Ha-
lámek byl již vystřídán)  postavil 
nejzkušenější hráč na hřišti a ka-
pitán Benfi ky Ambrož, jenže stej-
ně jako celá squadra juniorů před 
ním neměl v koncovce dost pevné 
nervy a přestřelil… Závěrečný ná-
por naší rezervy byl drtivý, jenže 
naprosto neúčinný. Naopak z něj po 
brejkových akcích rezultovaly dal-
ší dvě loženky Koutů, které však 
Prchal výborně zlikvidoval. I přes 
snad sedmdesátiprocentní drže-
ní míče odešla Benfi ka poražena, 
prostě proto, že ve fotbale vyhrá-
vá ten, kdo dá o jeden gól víc než 
soupeř…                                -kre-
Příští utkání: v neděli 8. 6. Benfi ka 
s Rozsochami od 10.15 na Tržišti
 1. Jaroměřice n. R. 23 20 2  1 48:16 62
 2. Nová Ves 23 12 7  4 47:26 43
 3. Rantířov 23 13 4  6 45:28 43
 4. V. Meziříčí B 23 11 5  7 30:19 38
 5. Stará Říše 23  9 4 10 30:32 31
 6. Náměšť n. O. 23  9 3 11 37:42 30
 7. Kouty 23  8 5 10 29:32 29
 8. Přibyslavice 23  7 7  9 34:39 28
 9. Šebkovice 23  7 7  9 29:40 28
10. Čáslavice-Sádek 23  8 3 12 25:36 27
11. Třešť 23  6 6 11 38:40 24
12. Stonařov 23  6 5 12 35:41 23
13. Bohdalov 22  5 5 12 30:49 20
14. Rozsochy 22  4 7 11 24:41 19

Druhé kolo krajského přeboru žá-
kovských družstev v atletice pro-
běhlo 18. 5. za deštivého počasí 
v Pacově. 
Mladší žákyně (bodový zisk ve 
2. kole)
Chevalierová Adéla 25 bodů, Ho-
molová Martina 23, Buchtová Mi-
chaela 10, Kosourová Gabriela 4, 
Strnadová Adéla 1
Pořadí družstev mladších žákyň 

ve 2. kole
1. Spartak Třebíč 154 bodů, 2. Sokol 
Velké Meziříčí 63, 3. Slavoj Pacov 
61, 4. Atletika Jihlava 58, 5. Jiskra 
Humpolec 53, 6. DDM Ledeč nad 
Sázavou 23
Mladší žáci (bodový zisk ve 2. 
kole)
Kyus Michal 29 bodů, Havlíček Ja-
kub 28, Perutka Martin 27, Vondrá-
ček Tomáš 18, Jelínek Petr 14, Štok-
sa Stanislav 12, Valach Ladislav 7
Pořadí družstev mladších žáků 

ve 2. kole
1. Slavoj Pacov 152 bodů, 2. So-
kol Velké Meziříčí 135, 3. Spartak 
Třebíč 96, 4. Atletika Jihlava 31, 5. 
DDM Ledeč nad Sázavou 11
Starší žákyně (bodový zisk ve 2. kole)
Kratochvílová Monika 21 bodů
Pořadí družstev starších žákyň 

ve 2. kole
1. Spartak Třebíč 49 bodů, 2. Slavoj 
Pacov 32, 3. Sokol Velké Meziříčí 
21, 4. Atletika Jihlava 10
Starší žáci (bodový zisk ve 2. kole)
Bouček Martin 25 bodů, Klusáček 
Jiří 21, Havlíček Jiří 20

Poř. družstev starších žáků po 
2. kole 

1. Spartak Třebíč 203 bodů, 2. Sla-
voj Pacov 95, 3. Atletika Jihlava 89, 
4. Sokol Velké Meziříčí 66, 5. Jis-
kra Humpolec 45,5, 6. BATT Nové 
Město n. M. 25,5
Přebor kraje Vysočina mužů 

a žen na dráze
25. 5. proběhl v Třebíči přebor kra-
je Vysočina. Nejúspěšnější z Velko-
meziříčských byla atletka Markéta 
Vaňková, která získala celkem 4 
medaile. Dařilo se i našemu od-
chovanci Kamilu Běhounkovi 
(nyní Spartak Třebíč) – vrh kou-
lí (14,80 m), hod diskem (39,37 m) 
a hod oštěpem (41,06 m).

Ženy
100 m: 3. Vaňková Markéta 13,11 s, 
4. Pospíšilová Iveta (dorostenka) 
13,84 s
200 m: 2. Vaňková Markéta 27,56 s
100 m překážek: 4. Zlámalová Ma-
rie (dorostenka) 18:49 s
Skok daleký: 3. Vaňková Marké-
ta 487 cm
Trojskok: 2. Vaňková Markéta 
10,18 m

Muži
100 m: 7. Studený Josef (doroste-
nec) 12,29 s
800 m: 2. Kučera Lubomír 
2:05,71 s
1500 m: 3. Holánek Petr (doroste-
nec) 4:31,96 s
300 m překážek dorostenci: 1. Stu-
dený Josef 43,18 s
Celkové výsledky, fotogalerie – 
http://www.atletikavelmez.ic.cz/.

-vill-

POZVÁNKA do sportovní haly 
za Světlou:

Neděle 8. června
9 hodin divize mladší žáci
 Újezd u Brna
10.30 hodin divize starší žáci
 Újezd u Brna 

Bowlingová liga 2008 – jednot-
livci – Muži

Jméno nához poč. kol průměr pořadí
Kružík 5698 32 178,1 1.
Korydek 5270 32 164,7 2.
Baloun 5268 32 164,6 3.
Věžník 5121 32 160 4.
Tvarůžek 5117 32 160 4.
Kozina st. 2538 16 158,6 6.
Hnízdil 3120 20 156 7.
Holík 4986 32 155,8 8.
Bednář 4357 28 155,6 9.
Smejkal Libor 4928 32 154 10.
Němec 4300 28 153,6 11.
Homola 4912 32 153,5 12.
Šlapal 3064 20 153,2 13.
Kliner 3654 24 152,3 14.
Daniel 4798 32 149,9 15.
Heneš ml. 2388 16 149,3 16.
Mynář 4157 28 148,5 17.
Kočiš 1760 12 146,7 18.
Smejkal Jan  4534 32 141,7 19.
Šlitr 1127 8 140,9 20.
Kučera 3299 24 137,5 21.
Holík ml. 547 4 136,8 22.
Kozina ml. 531 4 132,8 23.
Heneš st. 2096 16 131 24.
Burian 2040 16 127,5 25.
Bradáč st. 3524 28 125,9 26.
Kosour 3006 24 125,3 27.
Novotný 992 8 124 28.
Babáček 476 4 119 29.
Šoukal 1868 16 116,8 30.
Tunkr 2796 24 116,5 31.
Prudík 1380 12 115 32.
Seifrt 440 4 110 33.
Paták 1218 12 101,5 34.
 105310 716 147,1

Bowlingová liga 2008 – jednot-
livci – Ženy
Jméno nához poč. kol průměr pořadí
Kozinová 1660 12 138,3 1.
Mejzlíková 4278 32 133,7 2.
Kunčarova  3035 24 126,5 3.
Henešová 1465 12 122,1 4.
Danielová 2718 28 97,1 5.
 11496 96 119,8          -jm-

HÁZENÁ

BOWLING

nkt cables Velké Meziříčí k. s.
ve spolupráci s fotbalovým klubem FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

pořádá
v sobotu 7. června 2008 od 10 hodin na fotbalovém hřišti

10. ročník turnaje starých pánů 

Memoriál Václava Špačka
2. ročník turnaje fy nkt cables 

CABELMAN CUP – OPEN 2008
Tímto si vás dovolujeme srdečně pozvat.

Obec Ruda pořádá již sedmý ročník cyklistického závodu 

Zlaté kolo Vysočiny v sobotu 21. června 2008.
Závod pro všechny neregistrované nadšence cyklistiky se pojede po sil-
nicích kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Start i cíl je v Rudě.
Zúčastnit se ho může kterákoliv věková skupina obyvatelstva. Při-
praveny jsou 3 různě dlouhé trasy. Ráno v 7.00 budou startovat zá-
vodníci na 217 km, v 10.00 na 110 km a v 10.30 na 49 km.
Po skončení závodu je jako obvykle připraveno občerstvení, guláš, 
opékané sele, tombola pro závodníky, vyhlášení vítězů a diplomy 
pro všechny účastníky závodu.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách závodu zla-
tekolo.webpark.cz 
Celý průběh závodu je vyznačen speciálně vyrobenými značkami 
a značením na silnici. Na křižovatkách, které jsou nepřehledné, a na 
celé trati 50 km jsou pořadatelé, kteří řídí dopravu a upozorňují na 
probíhající závod. Zlaté kolo Vysočiny se totiž jede za plného sil-
ničního provozu. Tomu bylo přihlíženo i při výběru trati, která vede 
převážně po méně frekventovaných silnicích a snaží se vyhnout ko-
munikacím I. třídy.
Zlaté kolo Vysočiny se koná za podpory Fondu Vysočiny a za přispě-
ní přibližně třicítky menších či větších sponzorů. 
K pořádání akce je potřeba souhlasné vyjádření 
Policie ČR, Správy a údržby silnic a městských 
a obecních úřadů, pod jejichž pravomoc spadají 
dané úseky závodu.
Letošního ročníku by se měl zúčastnit aktivně 
i hejtman kraje Vysočina. Přijede již podruhé i Jo-
sef Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém kole.

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.




