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sobota 21. 6. 2008,
Ruda u Velkého Meziříčí

při závodě prezentace kol zn. 
AUTHOR – jednotlivé mode-

ly si budete moci otestovat
info: www.cyklo-janicek.cz

TX-32LMD LCD, 82 cm, DVB-T, 2× HDMI 19.990 17.990

DMC-LS75 foto, 7.2 MP, stabilizátor, 3× zoom  3.490 2.790

STRADA přenosná navigace, kompletní Evropa 10.990 8.490

CQ-C1405 autorádio, 4× 50 W, MP3, RDS 2.990 2.590

TH-42PX8 plazma TV, 107 cm  23.990

Satelitní komplet  4.990
příjem ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Nova, NovaCinema, Prima, STV1, 
STV2, Očko, Noe, Public TV

Otevřeno
Po–Pá 9–17 hodin
So 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

V rámci letošních oslav města přijede do Velkého 
Meziříčí v sobotu 21. června 2008 zvláštní parní 
vlak. Souprava pěti historických vozů určených pro 
cestující bude doplněna ještě dalšími dvěma vozy 

salonními. Jeden z nich je salonní vůz arcivévody 
Františka Ferdinanda d’Este a druhý prezidenta To-
máše G. Masaryka. Ty budou vystaveny na velko-
meziříčském nádraží po celý den. Zájemci si je ale 
budou moci prohlédnout pouze zvenčí kvůli jejich 
historické ceně. 
V ostatních pěti se cestující svézt mohou, a to dle 
jízdního řádu, který najdete v dnešním čísle na stra-
ně 3. Na téže straně je i jízdní řád motoráčku, který 
bude ten den také jezdit. Jízdenky se nebudou pro-
dávat v pokladně nádraží, ale před odjezdem vlaku 
na nástupišti a pak ve vlaku.
Dalším magnetem bude parní rychlíková lokomo-
tiva „albatros“ řady 498.022. Bylo jich v roce 1947 
vyrobeno čtyřicet a jde o posledního provozního 
zástupce této řady. Pozoruhodná bude jistě i osob-
ní motorová drezína Tatra, v níž se zájemci mohou 
taktéž svézt.                                              Iva Horká

Letošním mottem Evropského fi -
lozofi ckého festivalu je TRADI-
CE A MODERNITA.
Festival nabídne nevšední setká-
ní s českými filozofy, ale také 
s mnoha zajímavými osobnostmi 
z veřejné i společenské sféry. 
Startovním dnem je pátek 20. 
června 2008, který jsme věno-
vali regionálním otázkám. V od-
poledním bloku si připomeneme 
význam tasovského rodáka, kně-
ze a básníka Jakuba Demla. Poté 
se budeme věnovat historii města, 
zajímavá budou určitě i divadelní 
a fi lmová představení.
Hlavním programovým dnem je 
sobota 21. června. V 10 hodin 
na nádvoří zámku rodiny Pod-

statzkých-Lichtenstein proběhne 
slavnostní zahájení festivalu. V 11 
hodin bude následovat přednáška 
Erazima Koháka a poté příspěvky 
dalších předních českých fi lozofů 
na téma MODERNITA A DNE-
ŠEK. Nedělní dopoledne vyplní 
přednášky na téma PROBLÉM 
TRADICE A JEJÍ RŮZNÁ PO-
JETÍ. Filozofi i vystřídá v odpo-
ledních hodinách v prostorách 
zámku fl oristika, historická mód-
ní přehlídka a závěr festivalového 
setkání zakončí studentské diva-
delní představení.
Realizací 2. ročníku EFF bychom 
se rádi připravili na možnost za-
pojit naše město do připravo-
vaného pětiletého fi lozofi ckého 

projektu v rámci sedmi evrop-
ských zemí.
Poděkování za odbornou podpo-
ru patří Filozofi ckému ústavu AV 
ČR, za fi nanční podporu městu 
Velké Meziříčí a kraji Vysočina. 
Velký dík patří všem, kteří svou 
prací přispěli k přípravě festiva-
lu, i vám posluchačům, návštěv-
níkům, bez kterých by naše prá-
ce byla zcela zbytečná.

Mgr. Milan Dufek, 
ředitel festivalu

Upozornění: Akce se koná za 
každého počasí! Náhradní pro-
story budou v Jupiter clubu.

Podrobný program naleznete na 
straně 8.

Filozofi cký festival již o tomto víkendu

Zvláštní vlak zastaví i u nás

Parní lokomotiva 498.022 ve švýcarské stanici
Erstfeld.                                       Foto: Pavel Stupka

Bouřka provázená kroupami 
a prudkým lijákem způsobila mi-
nulou středu v některých místech 

Voda přinesla deset kubíků bahna

Na velkomeziříčské náměstí se minulý víkend opět 
vrátila letní pouť. Po loňské pauze, kdy se kvůli opravě 
ulice Novosady přesunulo pouťové dění na Karlov, zno-
vu přijely do centra atrakce, stánky a další lákadla, která 
k takovému svátku neodmyslitelně patří. K zimní pouti, 
jež se slaví 6. prosince na svatého Mikuláše, velkome-
ziříčský děkan před patnácti lety přidal i již zmíněnou 
letní, svatojánskou. Poprvé se konala 20. června 1993. 
Letos byla tedy patnáctá a oslavovala 329. výročí zno-
vuposvěcení velkomeziříčského chrámu Páně po jeho 

generální opravě z 24. června 1679. Kromě tradičního 
programu bylo navíc možno v neděli vystoupat na věž 
kostela a přesně v poledne být při tom, když se rozezní 
zvony. „Vezměte si ale špunty do uší,“ varoval kněz 
David Ambrož, který po roce zavítal znovu do našeho 
města a odsloužil zde tři mše svaté. V průjezdu farního 
úřadu si pak zájemci mohli prohlédnout výstavku mapu-
jící dvacetiletou historii zdejší fary či si v kostele za 4 ko-
runy zakoupit pohlednici s Madonou velkomeziříčskou, 
která je nyní vystavena v muzeu na zámku.    Iva Horká

Přijela pouť. Již popatnácté

Pouťové atrakce tradičně přitahují nejvíce děti. Že to ale není levná záležitost, rodiče dobře vědí. Jenomže 
o pouti se přeci nešetří…                                                                                                              Foto: Iva Horká

Město Velké Meziř íčí čeká 
v příštím roce velká investiční 
akce, a to intenzifikace velko-
meziříčské čistírny odpadních 
vod (ČOV) a kanalizační sběrače 
v Mostištích. Celkové finanční 
náklady akce jsou odhadovány na 
400 milionů korun. Ovšem přesná 
částka dosud není známa stejně 
jako podíl města na ní. „Výsledek 
budeme vědět možná až na podzim 
a v tom je právě problém. Blokuje 
nám to rozhodování o fi nancování 
dalších akcí ve městě,“ stěžuje si 
starosta města František Bradáč. 
Finančním stropem je pro město 
částka 100 milionů korun. „Víc 
bychom zaplatit nemohli. V ta-
kovém případě bychom museli 
projekt nějak zredukovat,“ dodává 
starosta. 

Na květnové jednání městského 
zastupitelstva se dostavili zástupci 
Vodárenské akciové společnosti 
(VAS) a Svazu vodovodů a ka-
nalizací (SVK) Žďársko, aby se-
známili s průběhem příprav akce 
a jejími výhledy. Žádost o dotaci 
z operačního programu životní 
prostředí na projekt Dyje II, kam 
patří i akce ve Velkém Meziříčí 
a místní části Mostiště, předkládá 
Svaz vodovodů a kanalizací na 

ministerstvo životního prostředí 
začátkem června tohoto roku. Od-
tud by měla do tří měsíců odejít do 
Bruselu, kde ji budou schvalovat. 
Předpokládaná míra dotace je 70 % 
z programu životní prostředí, 5 % 
podíl české strany a 25 % podíl 
města Velké Meziříčí. Vzhledem 
k tak velkým fi nančním částkám 
je každé procento ve prospěch 
města významné.

(Pokračování na straně 2.)

Čistírna zatíží rozpočet města

Jak vycházíme 
o prázdninách?
16. a 30. července (POZOR 

ZMĚNA oproti původně 
plánovanému vydání!)

6. a 20. srpna.

ve Velkém Meziříčí záplavu. Bahno 
a tráva, které naplavila voda valící 
se z obchvatu na Třebíč, zacpaly 

některé dešťové vpusti a za Penny 
marketem vzniklo špinavé jezero. 

(Pokračování na straně 2.)

Fotbalový klub Velké Meziříčí pořádá u příležitostí oslav 600. výročí udělení plných městských práv
jedinečné utkání: divizní tým A FC VM versus All stars Velkomeziříčska, neboli výběru nejlepších
fotbalistů našeho regionu. Neděle 22. 6. v 10.15 na Tržišti.                                           Blíže viz strana 10.

Plné bahna byly, kromě parkoviště u Penny a příjezdové komunikace 
k vlakovému nádraží, také ulice Nábřežní, Pod Strání a Ostrůvek. Právě 
na spojovačce dvou posledně jmenovaných ulic pracovníci technických 
služeb ještě ve čtvrtek čistili ucpaný kanál, odčerpávali vodu a shrnovali 
bahno. Poté komunikaci očistili vodou. 

Foto: Martina Strnadová
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Čistírna zatíží rozpočet města
(Pokračování ze strany 1.) Dů-

vodem intenzifi kace čistírny od-
padních vod ve Velkém Meziříčí je 
její dnes již nedostačující kapacita. 
Původní parametry z roku 1994 
byly nastaveny na čištění odpadních 
vod pro 13 800 tzv. ekvivalentních 
obyvatel (do této jednotky se rozpo-
čítává i produkce závodů) s tím, že 
maximální možné zatížení je 16 500 
ekvivalentních obyvatel. V posled-
ních dvou letech je velkomeziříčská 

čistírna přetížená. Po intenzifi kaci 
by měla být její kapacita nastavena 
na 22 000 ekvivalentních obyva-
tel, s maximálním zatížením až na 
30 000. Pro srovnání v Bystřici nad 
Pernštejnem mají po rekonstrukci 
čistírny odpadních vod kapacitu 
zhruba stejnou, jakou má Velké Me-
ziříčí nyní. Zástupce VAS k tomu 
uvedl, že Velké Meziříčí je nejrych-
leji se rozvíjejícím městem na žďár-
ském okrese.   Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 11. 6. 2008 
 1. Rada města souhlasila s pronájmem části Náměstí o výměře 10 m2 

v týdnu od 16. 6. do 20. 6. 2008, a to ve třech dnech vždy od 8 do 17 
hodin, pro fi rmu Truhlářství – Bobrová.
Prezentační akce fi rmy proběhne ve třech dnech.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část 
pozemku parc. č. 944/1 o výměře 200 m2, k. ú. Svařenov, se stavbou 
lehce odstranitelného oplocení pro BUPA s. r. o., Rosice. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, do doby majetkového vypořádání 
pronajatého pozemku.

 3. Rada města souhlasila se vstupem na pozemky města parc. č. 1568/57, 
1568/90 a objektu školy na pozemku parc. č. 1568/108, k. ú. Velké 
Meziříčí, v době od 2. 6. 2008 do 20. 8. 2008 z důvodu rekonstrukce 
a stavební úpravy školy – patra nad školní jídelnou v ulici Poštovní 
ve Velkém Meziříčí pro kraj Vysočina.

 4. Rada města souhlasila s prodejem čtyř betonových garáží umístěných 
za novou budovou radnice, a to za cenu 25.000 Kč za jednu garáž. 
Demontáž garáží bude hradit kupující.

 5. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 4356 kotelna ul. Čechova + topení
    stacionář
2. a) Zdroj: 110 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 110 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem – do-
    fi nancování cen realizovaných akcí 
    vzešlých z výběrových řízení
2. b) Zdroj:   9 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:   9 tis. Kč – § 3111 úhrada nákladů pojistné událo-
    sti poškození elektr. vrátného v obje-
    ktu MŠ Sportovní
3. Zdroj:  90 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
  156 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 246 tis. Kč – zhotovení projektu inženýrských sítí 
    pro budoucí zástavbu v části k. ú. Velké 
    Meziříčí – Hádky (Zelený kout)
  131 tis. Kč – § 2212 projekt – komunikace
  115 tis. Kč – § 2310 projekt – vodovod

 6. Rada města schválila umístění pohostinské zahrádky před provozovnou 
Café Time (pasáž IMCA), Náměstí 12/14, Velké Meziříčí na období červe-
nec – srpen 2008. Zahrádka bude o velikosti 3,4 m × 1,6 m, tj. 5,5 m2. Bude 
umístěna tak, aby ke kraji chodníku zůstalo volné místo v šířce 1,20 m.

7. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového 
prostoru pozemku parc. č. 2200/14 o výměře 1214 m2 se stavbou 
průmyslového objektu v k. ú. Velké Meziříčí na ul. Karlov 1398/54 
fi rmě RENTAL PRO s. r. o., Brno na dobu neurčitou s dvouměsíční 
výpovědní lhůtou od 12. 6. 2008. Nájemce bude hradit spotřebovanou 
elektrickou energii v hale i venkovní osvětlení v okolí haly a adekvát-
ní částku z celkové plochy za úhradu srážkových vod.

 8. Rada města souhlasila s účinností od 1. 7. 2008 se zvýšením smluv-
ního nájemného u bytů postavených do 30. 6. 1993 a obsazovaných 
po 19. 12. 2002 o 2,8 %.

 9. Rada města schválila od 1. 9. 2008 pronájmy tělocvičen v základních 
školách a pronájem učebny výpočetní techniky a třídy v Základní 
škole Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, dle návrhu.

10. Rada města souhlasila se zrušením autobusových spojů č. 15, 28, 29, 
31, 32 a 34 na lince č. 845202 (MHD č. 2), které zajíždí do průmyslové 
zóny Jidášky, z důvodu minimálního zájmu veřejnosti o tyto spoje. 
Spoje budou po dohodě s dopravcem zrušeny k nejbližšímu možnému 
termínu. Rada města nesouhlasila s rozšířením spojů městské auto-
busové dopravy ve Velkém Meziříčí o sobotách a nedělích z důvodu 
předpokládaného minimálního zájmu cestující veřejnosti a z toho 
plynoucího dalšího zatížení rozpočtu města Velké Meziříčí.

11. Rada města vzala na vědomí nabídku na realizaci nového projektu 
Evropský festival fi lozofi e.                 Josef Komínek, místostarosta

Naše město Velké Meziříčí se ve 
spolupráci se společností ASEKOL 
rozhodlo usnadnit občanům třídění 
vysloužilých malých elektrozaříze-
ní. Každý občan má nyní možnost 
zanést starý mobil, kalkulačku, te-
lefon, drobné počítačové vybavení, 
discman, kameru, fotoaparát, DVD 
pře hrá vač nebo MP3 přehrávač na 
měst ský úřad a zdarma se jej zbavit 
vyhozením do připravené nádoby, 
tzv. E-boxu. Je umístěn ve ves-
tibulu Městského úřadu Velké 
Meziříčí (za vstupními dveřmi 
vpravo). Kolektivní systém ASE-
KOL následně zajistí zdarma odvoz 
a ekologickou likvidaci. 

E-box usnadní třídění drobných 
elektrozařízení

Hlavním cílem vedle usnadnění 
třídění drobných elektrozařízení je 
také zvýšení množství sebraných 
malých spotřebičů. Ty totiž větši-
nou končí v komunálním odpadu. 
Pokud se elektrospotřebič obsahu-
jící zdraví škodlivé materiály vy-
hodí spolu s běžným odpadem do 
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, 
ale skončí na řízené skládce. Tak 
zcela zbytečně dochází k hromadě-
ní odpadu, který by mohl být znovu 
využit. Naopak, pokud je elektro-
zařízení odevzdáno k recyklaci, je 
zajištěno, že drtivá většina vyslou-
žilého spotřebiče bude opětovně 
využita. Šetří se tak přírodní zdro-
je a životní prostředí. Podrobnosti 
o třídění elektroodpadu najdete na 
www.elektrosrot.cz.               -mú-

Patro nad jídelnou již přestavují
Přípravné stavební práce k rekonstrukci nových prostor pro Základní 

školu a Praktickou školu (ZŠ a PŠ) Velké Meziříčí započaly. Přestavba 
patra nad školní jídelnou na Poštovní ulici by měla být přes letní prázdniny 
dokončena. Během měsíce září by se tak mohli žáci i učitelé stěhovat do 
nového. „Získáme zhruba jednou tak velké prostory oproti původním, 
které budou vyhovovat přísným hygienickým normám,“ informuje ředitel 
ZŠ a PŠ Josef Prokop. V prvé řadě bude nutné zajistit bezbariérový přístup 
do prvního patra objektu. Požadavky hygieny splní dva vchody. Jeden 
bude z boku a povede k němu rampa. Druhý vchod bude zpřístupněn 
schodolezem. „V objektu bude nutné udělat nové sociální zařízení, úpravy 
podlah, novou elektroinstalaci,“ vyjmenovala Eva Neuwirthová z odboru 
sekretariátu hejtmana kraje Vysočina. „Vedle nového sociálního zaříze-
ní, tříd a zázemí pro pracovníky budeme mít na Poštovní školní dílnu, 
počítačovou pracovnu, místnost i s kuchyňskou linkou pro rukodělnou 
činnost chlapců i dívek a místnost pro aromaterapii, dotykovou terapii 
a podobně. Ta je určena pro děti s větším, kombinovaným postižením, 
knihovnu či centrální šatnu,“ doplnil ředitel Prokop. „Náklady přestavby 
hradí kraj ze svého rozpočtu. Práce provádí třebíčská fi rma KEVOS, 
která nabídla do výběrového řízení nejnižší cenu, a to 4 miliony 639 tisíc 
korun,“ upřesnila Neuwirthová. K tomu je nutno připočíst další náklady 
na některé nové vnitřní vybavení, jako jsou například keramické tabule, 
stolky pod počítač, kuchyňská linka a další. Ty přesáhnou půl milionu 
korun. „Pokusíme se je získat za pomoci krajského odboru školství, něco 
z grantového programu kraje a od sponzorů,“ dodal Prokop. 

Budova na Poštovní ulici, v jejímž přízemí je školní jídelna a do patra 
se přestěhuje základní škola a praktická škola, zůstane nadále v majetku 
města. Kraj jako zřizovatel ZŠ a PŠ bude tedy městu platit nájem. „Sazba 
zůstane stejná, jako tomu bylo v dosavadních prostorách na Čechově 
ulici. Naroste však kvůli více než dvojnásobné ploše, takže roční nájem 
bude činit 202 tisíc korun oproti nynějším devadesáti,“ uvedl starosta 
František Bradáč.

Během září se tedy přestěhuje pět tříd Základní školy a Praktické školy 
Velké Meziříčí do zrekonstruovaných prostor na Poštovní ulici. Ta má 
celkem i s pracovištěm v Křižanově na sedmdesát žáků. Stěhování se týká 
jen těch velkomeziříčských, kterých bude asi padesátka a k tomu kolem 
dvaceti pracovníků. Početní stav se mění vždy začátkem školního roku. 
Přestěhováním uvolní škola polovinu budovy na Čechově ulici, o kterou 
se nyní dělí s Denním stacionářem Nesa. Pro oba subjekty jsou prostory 
již nedostačující a nevyhovující. Po odstěhování ZŠ a PŠ obsadí stacionář 
celý uvolněný objekt a žďárská charita již připravuje jeho rekonstrukci.

Martina Strnadová

Diamantová 
svatba

V sobotu 7. 6. 2008 se v obřadní 
síni Městyse Měřína uskutečnil 
vzácný slavnostní obřad – diaman-
tová svatba. Manželé  Vlastimil 
a Drahomila Pavlů z Měřína si 
v kruhu svých nejbližších znovu 
připomněli manželský slib, který 
si dali 5. 6. 1948.

Srdečně jim blahopřejeme a pře-
jeme hodně zdraví a pohody do 
dalších společně prožitých let.

Anna Oulehlová, místostarostka 

(Pokračování ze strany 1.) Po-
licie musela komunikaci uzavřít 
a autobusy vjížděly na autobusové 
nádraží přes parkoviště před Pen-
ny marketem. To bylo také plné 
bahna stejně jako ulice Pod Strání, 
Nábřežní a Ostrůvek, protože voda 
se z obchvatu valila až na most přes 
řeku. Odtud se teprve rozlévala na 
obě strany a přes břehy pak odtéka-
la do řeky. „Během středy jsme tam 
odklízeli nahrubo nepořádek od půl 
jedné až do půl šesté odpoledne. 
Vyvezli jsme odtud asi deset kubíků 
bahna a za Penny marketem jsme ze 
vzniklého jezera odčerpali patnáct 
až dvacet kubíků vody,“ informoval 
ředitel technických služeb Jaroslav 

Voda přinesla deset kubíků bahna
Mynář.  Pracovníci technických 
služeb pak s odklízením následků 
záplavy pokračovali i ve čtvrtek. 
Čistili a umývali komunikace 
i chodníky. Podle Jaroslava Mynáře 
největší problém způsobila dešťová 
vpusť nad sběrnými surovinami, 
do níž je svedena voda tekoucí 
z obchvatu. Tu ucpalo bahno z polí 
nad obchvatem, která jsou osázena 
zemědělskými plodinami – bram-
borami a kukuřicí – nevhodně. 
Navíc správa a údržba silnic, která 
seče trávu kolem této komunikace, 

ji nechává ležet ve struhách. Voda 
brala z polí bahno a suchou trávu, 
a ty pak způsobily ucpání některých 
dešťových vpustí. Odbor životního 
prostředí městského úřadu proto 
bude řešit s majiteli pozemků nad 
obchvatem nevhodnost pěstování 
některých plodin, aby se záplavám 
předcházelo. „Ze stejného důvodu 
proběhne jednání se správou a údrž-
bou silnic, aby alespoň v tom riziko-
vém úseku jejich pracovníci pose-
čenou trávu vyhrabali a odklidili,“ 
dodal Mynář.      Martina Strnadová

Stále častěji se ozývají nespoko-
jené hlasy občanů, kteří si stěžují 
na postup prací při rekonstrukci 
hlavního průtahu Velkým Mezi-
říčím. Dopravní situace ve městě 
je mnohdy neúnosná. V dopravní 
špičce se řidiči musí vyzbrojit 
velkou trpělivostí, pokud hodlají 
projet z jednoho konce města na 
druhý. Čekají je totiž dlouhé desít-
ky minut strávených popojížděním 
v koloně. Navíc nepomohou ani 
různé objížďky okolními ulička-
mi, protože ty nakonec stejně ve-
dou na hlavní průtah městem, kde 
semafory pouští vozidla jen jedním 
pruhem. Nejrychleji a relativně bez 
nervů se řidiči dostanou přes Velké 
Meziříčí po dálnici, pokud ovšem 
mají dálniční známku, či na D1 
zrovna není nějaký problém. „Lidé 
si stěžují, volají k nám na radnici, 
zastavují nás na ulici a vyjadřují 
svou nespokojenost s průběhem 
opravy komunikace. Žijí v omylu, 

Projet městem je často o nervy
že akci provádí město,“ potvrzuje 
místostarosta Josef Komínek. 
Oprava komunikace II /602 je 
ovšem akcí kraje Vysočina, který 
je investorem. Práce pro kraj prová-
dí sdružení fi rem Colas – Strabag. 
Město tedy nemůže ovlivnit chod 
ani postup rekonstrukce. „Můžeme 
pouze tlačit na krajské úředníky, 
aby dohlíželi na stanovený harmo-
nogram prací. Podle jejich infor-
mace jej údajně plní a snad jsou 
i trochu v předstihu. Pro kontrolu 
jsme si jej od nich vyžádali,“ dodává 
místostarosta Komínek a pokraču-
je, „chtěli jsme po nich, abychom se 
alespoň mohli účastnit kontrolních 
dnů na stavbě. Pozvali nás tedy na 
první jednání.“ První kontrolní 
den za účasti zástupců města 
proběhl v pondělí v Jihlavě, tedy 
paradoxně mimo stavbu. Zúčastnil 
se jej místostarosta Komínek, který 
upřesnil postup prací: „Křižovatka 
na Třebíčskou ulici je zprůjezdněna 

Běžný obrázek z dopravní situace ve Velkém Meziříčí v posledních dnech. 
Foto: Martina Strnadová

a podkladová vrstva pod fi nální as-
faltovou pokládku je hotova v úseku 
od křižovatky na náměstí až k Bille, 
kam bude přesunut i semafor od 
křižovatky ulic Pod Hradbami, Vr-
chovecká a Novosady. U Billy také 
v nejbližší době začnou frézovat 

další část vozovky.“ Stále platí, že 
pokládka fi nální asfaltové vrstvy 
je stanovena na víkend 5.–6. čer-
vence 2008, kdy bude kvůli tomu 
uzavírka města. Objízdné trasy 
budou vyznačeny.

Martina Strnadová

Lukáš Chalupa si šampionát vychutnal
Tu lepší atmosféru evropského fotbalového šampionátu UEFA EURO 

2008, který pro české mužstvo tak neslavně skončil minulou neděli, si 
stačil ještě vychutnat také desetiletý fotbalista Lukáš Chalupa z Velkého 
Meziříčí. Ten se vedl za ruku s jedním z našich reprezentantů – Davidem 
Jarolímem (č. 14) k zahajovacímu zápasu v sobotu 7. června na stadionu 
v Basileji ve Švýcarsku.

Mladý fotbalista z Fotbalového klubu Velké Meziříčí se dostal do „je-
denáctky“ dětí, jež české hráče na Euro doprovodila. Stalo se tak podle 
slov jeho maminky Lenky poprvé, kdy jedenáct českých chlapců takový 
doprovod zažilo.

Cestu i pobyt a ostatní náklady 
ve výši asi 165 tisíc korun pro dvě 
osoby hradila fi rma McDonald’s, 
která pro děti uspořádala soutěž 
„Jak fandíš fotbalu“. Vítězové 
se pak stali těmi šťastlivci, kteří 
5. června odletěli z pražského 
letiště na šampionát do Švýcarska 
jako doprovod. Výhra ovšem nebyla 
zadarmo. Celkové soutěžní klání se 
skládalo z hodnocení zaslané foto-
grafi e, kterou odborná porota posu-
zovala (z celkového počtu asi 1600 
fotek) z pohledu zadání a ztvárnění, 
dále z fotbalových dovedností, kde 
nechyběl kop na branku, autový 
hod na cíl či slalom mezi kužely 
a konečně také ze znalostí českého 
fotbalového týmu.

O to víc si Lukáš výhry váží 
a čtyřdenní pobyt si náležitě 
užil. Okouzlilo ho nejen samot-
né zahájení šampionátu, ale také 
doprovodný program, který byl 
pro děti pověřenou agenturou 
připraven. Ten zahrnoval napří-
klad návštěvu Kinderlandu, kde 
se chlapci vyřádili při jezdění na 
motokárách, vodních člunech či 
lezením na laně. Nadchl je také 
zápas, který sehráli s mladými 
fotbalisty ze Švýcarska. Ten jako 
by z oka vypadl tomu opravdové-
mu, neboť hoši zažili téměř vše, co 
jejich dospělé idoly. 

(Pokračování na straně 3.)
Nánosy bahna po středeční průtrži uklízeli pracovníci technických služeb 
ještě druhý den.                                                 Foto: Martina Strnadová

Tehdy a nyní.                                         Foto: arciv manželů Pavlů a OÚ.
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OKÉNKO KRAJE

Do Velkého Meziříčí se sjely 
necelé tři stovky seniorů z celého 
kraje Vysočina na tradiční setkání. 
Zábavné odpoledne, které pořá-
daly sociální služby města Velké 
Meziříčí, proběhlo 10. června ve 
velkém sále Jupiter clubu. Kromě 
velkomeziříčských klientů domů 
s pečovatelskou službou a domova 
důchodců přijeli také z Velké Bíte-
še, Bystřice nad Pernštejnem, No-
vého Města na Moravě, Žďáru nad 
Sázavou, Mitrova, Strážku, Dolní 
Rožínky, Nížkova a další. Mnozí 
měli připravené vlastní kulturní 
vystoupení například pásmo lido-
vých písní či pohádku a podobně. 
Mimoto přišly zatančit také děti ze 
základní umělecké školy. Členky 
tai-chi zase předvedly své, někte-
rým divákům možná neznámé, cvi-
čení. K poslechu zahrála kapela Ve-
selá sedma. Zábavným odpolednem 
provázel Jiří Doležal. Samozřejmě 
nechybělo ani občerstvení. Akci 
provázela výstava ručních prací 
v předsálí. „Na přípravě progra-
mu jsme pracovali již od poloviny 
dubna, protože je to naše největší 
letošní akce. Původně mělo dora-
zit asi sto osmdesát lidí, nakonec 
se jich sjelo o stovku víc. Nechtěli 
jsme nikoho odmítnout,“ popsala 
ředitelka velkomeziříčských soci-

álních služeb města Jana Jurková 
a neopomněla vyjádřit poděkování 
také městu Velké Meziříčí, Ústavu 
sociální péče v Křižanově a Střed-
ní škole řemesel a služeb za pomoc 
při tak velké akci. Podobné setkání 
seniorů připravují sociální služby 
ještě letos na podzim, tentokrát 
i pro veřejnost.

Martina Strnadová

S pásmem lidových písní vystoupili i senioři z Bystřice nad Pernštejnem. 
Foto: Martina Strnadová

Senioři se přijeli pobavit do Meziříčí
V pondělí v dopoledních ho-

dinách byla na Krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysoči-
na ohlášena dopravní nehoda na 
130. km dálnice D1 ve směru na 
Prahu. Havaroval zde kamion 
převážející sušené mléko a po neho-
dě zůstal mimo dálniční tepnu pře-
vrácený ve stráni. Na místo události 
vyjela jednotka profesionálních 

Kamion skončil ve stráni
hasičů ze stanice Velké Meziříčí. 
Nehoda se obešla bez zranění. 
Hasiči zajistili havarované vozidlo 
proti požáru a úniku provozních 
kapalin. Na místo události byla po-
volána specializovaná fi rma, která 
provedla vyproštění kamionu. Jed-
notka profesionálních hasičů místo 
události v současné chvíli opouští. 
Příčinu dopravní nehody vyšetřuje 
Policie ČR.                                  -hzs-

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE!
Oprava silnice II. třídy č. 602 

Upozornění na omezení silničního provozu na silnici II. třídy 
č. 602 v úseku Velké Meziříčí – po křižovatku se silnicí II. třídy 
č. 354, odbočka na obce Kochánov a Netín, z důvodu rekonstrukce 
silnice – potrvá do 15. října 2008. Policie ČR se obraci na řidiče 
s doporučením, aby tento úsek komunikace, pokud to není nezbytně 
nutné, využívali co nejméně. Rekonstrukce je prováděna za provozu, 
některé úseky jsou řízeny pomocí světelných signálů, může tedy při 
zvýšeném pohybu vozidel docházet ke tvoření kolon, případně úplné-
mu zneprůjezdnění komunikace. Rovněž doporučujeme řidičům je-
doucím po přilehlé dálnici D1, pro které není nezbytně nutné na tento 
úsek sjíždět, aby spíše využili dálničního tělesa a tím nezhoršovali 
již tak složitou dopravní situaci. Samozřejmě se jedná o upozornění 
a doporučení, Policie ČR nemůže průjezd touto komunikací jakkoliv 
zakazovat.                                                      nprap. Václav Kučera 

Jízdní řád pro motorový vůz M 131.1. dne 21. 6. 2008
Studenec 9:02     14:55 15:01   18:52

Velké Meziříčí z. 9:43  10:46  11:23  12:46  13:23 14:16  15:46  16:46  17:24  18:13

Velké Meziříčí  9:46  10:48  11:20  12:48  13:20 14:11  15:48  16:48  17:21  18:09

Křižanov  11:01  11:10  13:01 13:10    17:02  17:10

Jízdní řád parního vlaku – 21. 6. 2008 (Pokračování ze strany 1.)

Sečení trávy podél krajských 
komunikací odhalilo opět ve větší 
míře nešvar českých silnic – odpad-
ky v příkopech. Krajští silničáři, 
kteří s pravidelným odklízením 
odpadků začali už v polovině 
února mají v těchto dnech zase 
plné ruce práce. Náklady na sběr, 
svoz a likvidaci odpadků dosáhly 
za první čtyři měsíce tohoto roku 
částky 880.000 korun.

Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny provádí pravidelně kaž-
dý rok úklid odpadků v příkopech 
kolem silnic II. a III. tříd a doda-
vatelsky i u silnic I. tříd, které 
jsou ve vlastnictví státu. Všechny 
práce se vykonávají ručně pouze 
za použití rukavic a speciálních 
sběracích kleští. „Sběr odpadků 
u komunikací je práce časově i fi -
nančně velice náročná. Nejen, že 
se nám snižují pracovní kapacity, 
ale peníze použité na úklid podél 
silnic by mohly být využity efek-
tivněji například na zlepšení kvality 
silnic. Během úklidových prací se 
našim zaměstnancům podaří 

vysbírat řádově tisíce kilogramů 
odpadků, které musí být většinou 
odborně zlikvidovány. Proto jsou 
vynaloženy nemalé částky nejen 
na sběr, ale i na uložení odpadků 
na skládkách,“ uvedl ředitel Kraj-
ské správy a údržby silnic Vysočiny 
Zdeněk Vacek.
Náklady na odklízení odpadků 

u silnic včetně likvidace:
2006: 900 687 korun
2007: 1 727 813 korun
leden – duben 2008: 879 195 korun

Krajští silničáři nejčastěji odklí-
zejí skleněné lahve, PET lahve, oba-
ly od sušenek, papírové kapesníčky 
a další „nevábnosti.“ 

Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny má povinnost jako správ-
ce silnic II. a III. tříd udržovat podél 
komunikací pořádek.

V nejbližší době chystá krajská 
správa a údržba silnic ve spolu-
práci s ochránci přírody realizovat 
rozsáhlou akci na sběr odpadků 
u silnic v kraji Vysočina.

Eva Neuwirthová, odbor sekre-
tariátu hejtmana

Sběr odpadků
podél krajských silnic

O státní občanství požádalo
259 cizinců

Za posledních pět let požádalo prostřednictvím Krajského úřadu kraje 
Vysočina o udělení státního občanství ČR 259 cizinců. Dalších 77 žádostí 
je v současné době v řízení. O nové státní občanství žádají častěji ženy.

Od roku 2003 přijal Krajský úřad kraje Vysočina celkem 259 žádostí 
cizinců o udělení státního občanství ČR. „Ministerstvo vnitra kladně 
vyřídilo 139 žádostí. Občanský průkaz občana ČR tak získalo 51 mužů 
a 88 žen. Ostatní žádosti byly ministerstvem zamítnuty,“ informovala 
Ivana Schimmerová z matriky krajského úřadu. Podání žádosti je však 
pouze začátkem celého řízení, které končí složením státoobčanského 
slibu do rukou tajemníka příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.

Jednodušší způsob nabytí státního občanství České republiky mají ně-
kteří občané Slovenska. Podle platných zákonů jim stačí učinit prohlášení. 
Následně vystavené osvědčení o nabytí státního občanství České republi-
ky tímto způsobem od roku 2003 získalo v našem regionu 74 slovenských 
státních občanů.

Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých česko-
slovenských občanů, v platném znění umožňuje osobám, které v důsledku 
dvoustranných smluv o zamezení vzniku dvojího státního občanství, nebo 
v důsledku propuštění ze státního svazku pozbyly státní občanství, po 
splnění dalších zákonem stanovených podmínek, učinit prohlášení o na-
bytí státního občanství České republiky. Tímto způsobem státní občanství 
České republiky nabylo 38 osob. 

Na Vysočině žilo podle informací Českého statistického úřadu v roce 
2006 více než sedm tisíc cizinců, z toho třetina žen nejčastěji pocházejí-
cích z Ukrajiny nebo Slovenska.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Krajský úřad kraje Vysočina

Letos poprvé byly akce ke Dni 
Země koordinovány celokrajsky. 
Byly konány v rámci projektu Zapo-
jení veřejnosti do ochrany přírody na 
Vysočině. Významnou pomocí byla 
fi nanční podpora grantu z Islandu, 
Norska a Lichtenštejnska v rámci 
Nadace rozvoje občanské společnos-
ti. Již po několik let Den Země nebyl 
akcí jednodenní, která se soustředí 
jen na 22. dubna. Celá ochranářská 
i vzdělávací činnost je rozložena do 
více jak dvou jarních měsíců. Začíná 
1. dubnem, kdy je Světový den ptac-
tva. Konají se vycházky do přírody 
spolu s myslivci a pracovníky lesů. 
Akce je zaměřena na pozorování 
všech ptáků, ale zvláště se zamě-
řuje na dravce a jejich sčítání. Další 
významnou akcí je Hledání jara. 
Koná se v první polovině měsíce 
dubna. Je zaměřena na projevy jara 
v našich zemích, které poznáme 
podle toho, jestli kvete třešeň, 
je slyšet skřivan, létají čmeláci.

Na přelomu dubna a května po-
kračují akce Vítání ptačího zpěvu, 
ve které je dle Mezinárodní orni-
tologické společnosti koordinováno 
ve 161 zemi světa. Kromě ochránců 
přírody se zapojili do této kampa-
ně i jednotlivé odbory životního 
prostředí městských úřadů, dále 
stanice ochrany fauny v Pavlově, 
Sdružení Arnika, Chaloupky o. p. s. 
Sdružení Krajina, CHKO Žďárské 

vrchy, ProBio, Zera Náměšť nad 
Oslavou a další. Významným po-
dílem se zúčastnilo i Velkomeziříč-
sko. ČSO pořádal výstavu Ochrana 
přírody na Vysočině, kterou zhlédlo 
asi 800 obyvatel, dále Vítání pta-
čího zpěvu. Středisko ekologické 
výchovy uspořádalo exkurzi Za 
ptačím zpěvem, dále byla otevřena 
naučná stezka v Balinském údolí, 
kde bylo konáno další terénní 
pozorování. Středisko ekologické 
výchovy dále uspořádalo Den 
Země v Balinském údolí. Zapojili 
se též ochránci přírody z Borů. 
Dále bylo uspořádáno větší množ-
ství drobných akcí v přírodě. Celý 
tento jarní cyklus končí začátkem 
června, kdy 5. června je Světový 
den životního prostředí. Letos po-
prvé byl vyhlášen Evropskou unií 
Zelený týden – jde o první týden 
v měsíci červnu. V tomto týdnu 
je dbáno především na správné 
třídění odpadů, boj proti černým 
skládkám, je dbáno na trvale 
udržitelný rozvoj. Celá kampaň 
se na Velkomeziříčsku zdařila. 
V budoucnu je třeba se zaměřit na 
větší spolupráci s myslivci, lesníky, 
rybáři, vodohospodáři, energetiky 
a dalšími. Je třeba zajistit, aby Ze-
lený týden byl vyvrcholením celé 
jarní ochranářské práce. 

PhDr. Arne Němec, předseda 
ZO-ČSOP Velké Meziříčí

Otevírání přírody na Vysočině

(Dokončení ze str. 2.) Nastupovali na trávník jednoho z hřišť v Basileji 
za zvuku národní hymny, po vyhraném zápase, kdy protivníkům nasá-
zeli sedm gólů, poskytli švýcarské televizi rozhovor a nakonec je čekala 
společná večeře. Zkrátka fotbalová idylka. A co řekl Lukáš Chalupa do 
švýcarské kamery? „Ptali se mě, co říkám na výsledek našeho zápasu. Tak 
jsem odpověděl, že utkání s jejich kluky bylo těžké, ale že na nás nestačili,“ 
řekl šťastný výherce, který za takový životní zážitek vděčí svojí mamince 
Lence. Byla to právě ona, která svoje syny do soutěže přihlásila. „S manže-
lem jsme se domluvili, že tedy na tento zájezd pojedu já, protože on byl zase 
nedávno jako trenér s přípravkou ve Francii,“ uvedla Lenka Chalupová na 
náš dotaz, zdali bylo těžké rozhodování o tom, kdo syna doprovodí. Mohl 
jet totiž jenom jeden z rodičů. Tak zněla pravidla agentury. Ale mnohem 
těžší bylo určit, jak mezi sourozence rozdělit tu kterou soutěžní fotku. 
Přihlášen byl i mladší bratr Patrik. Ale do úzkého výběru se dostal jenom 
Lukáš. Ten má díky úspěchu v soutěži nejkrásnější vzpomínky na den 
„D“, sobotu 7. června, kdy si kráčel po trávníku švýcarského stadionu po 
boku Davida Jarolíma. Chlapci nejprve nástup nacvičovali ve speciálních 
dresech. Ty pak odložili, aby si na samotný zápas oblékli zase jiné, žluté. 
Od půl jedné až do zahájení zápasu v 18 hodin byl pak Lukáš bez maminky 
a většinu času trávil v „tunelu“ fotbalového stadionu. Odtud pak vyšli 
naši fotbalisté ruku v ruce s doprovodem jedenácti českých dětí. Ty byly 
přiděleny náhodně, pouze kapitánovi a brankáři byly vybrány. Lukáš si 
u svého „svěřence“ Davida pochvaloval hlavně konverzaci. „Ptal se mě, 
odkud jsem, jestli jsme tým a povídal, že jsem skoro větší než on. A pak 

Lukáš Chalupa si šampionát vychutnal
mě taky pochválil, že jsme vyhráli nad domácími 7:2,“ popsal L. Chalupa 
o čem se bavili. A jaká byla atmosféra v „tunelu“ těsně před nástupem 
na trávník? „V šatně si řekli, jak to mají hrát,“ přiblížil velkomeziříč-
ský sportovec, „a potom kapitán Ujfaluši mužstvo hecoval a říkal jim: 
vlítnem na ně, dáme rychlý góly a vyhrajem!“ Tak se také stalo, úvodní 
zápas Češi nad Švýcary vyhráli. Utkání Lukáš s maminkou Lenkou 
pak sledoval v hledišti zcela vyprodaného stadionu, kde fandilo víc než 
čtyřicet tisíc fanoušků. „Byl to nezapomenutelný zážitek na celý život,“ 
shodli se Chalupovi, pro něž je kopaná velkým koníčkem.      Iva Horká

Lukáš Chalupa se svojí maminkou Lenkou v hledišti na zahajovacím 
zápase Česko-Švýcarsko 7. 6. 2008. To bylo hlediště ještě plné Čechů. 
Po neděli 15. června se ale situace, kdy český tým nešťastně vypadl po 
porážce s Turky, drasticky změnila.       Foto: archiv rodiny Chalupovy

Lukáš Chalupa s Davidem Jarolímem (na fotu v kroužku) nastupují na 
trávník. V hledišti je vítá více než 40 000 fandů. Foto: Lenka Chalupová

Lukáš Chalupa během rozhovoru pro švýcarskou televizi. 
Foto: Lenka Chalupová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI Zapomenutá výročí
6. díl

(Pokračování z čísla 22.)

Květen, to je měsíc výletů. 
Proto, tak jako v minulých letech, 
jsme byli pozváni Závodním vý-
borem OS KOVO (bývalého pod-
niku Kablo) na jednodenní výlet 
do Posázaví.

Zájezdu se zúčastnilo ve čtyřech 
termínech 150 důchodců. Počasí 
bylo příjemné, cestovatelské, a tak 
jsme krátce po půl sedmé vyjeli od 
Kablovky na dálnici směrem ku 
Praze navštívit hrad Český Štern-
berk. Naše skupina byla první, která 
začínala návštěvní den na hradě. 
Hrad byl založen ve 13. století. 
Jeho nynější majitel žije v zámeč-
ku v těsné blízkosti hradu, stará 
se o chod hodin ve všech hradních 
místnostech. Prošli jsme a prohlédli 
si je všechny: kabinet – holandské 
baroko, nábytek zdoben bohatou 
intarzií, výzdobu stěn tvoří např. 
strom života pánů ze Šternberka; 
pracovnu, kuřácký salonek s mal-
bami koní. Je tam deset obrazů koní 
z Velké pardubické, 168 trofejí jele-
ní zvěře i kůže krokodýla. Po pro-
hlídce hradu nás zaujala na nádvoří 
ukázka výcviku sokolníků, cvičení 
sokola stěhovavého, raroha velkého 
a výra velkého. Pokračovali jsme na 
cestě do Sázavy – kláštera. Prohlíd-
ku jsme začali u základu kostela sv. 
Kříže z roku 1071. Stejně zajímavý 
je nedostavěný kostel sv. Prokopa 
s věží 46 m vysokou. Vedle je vy-
stavěn barokní kostel sv. Prokopa, 
který slouží dodnes a je součástí sá-
zavského kláštera. Autorem oltářů 
je pražský řezbář Fragner. Prohlédli 
jsme kryptu, kapitulní síň, obydlí 
mnichů – Rajskou zahradu a Rajský 

dvůr, které sloužily k odpočinku 
a meditacím mnichů. Klášter byl 
založen v 11. století, byl prvním 
klášterem ve světě uznávaný i řím-
ským papežem. Poslední přestávku 
jsme si udělali v Hrusicích, kdy po 
odpočinku na obědě jsme navštívili 
muzeum malíře Josefa Lady. To je 
umístěno v letním domě, který 
měl J. Lada v Hrusicích. Mistr 
ilustroval 130 knih, jedno oddělení 
patří ilustracím Švejka - 926 kre-
seb. Švejk byl vydán ve 47 zemích, 
byl přeložen do 50 jazyků. Kocour 
Mikeš byl přeložen do 39 jazyků. 
Nejčastějšími návštěvníky z ciziny 
jsou v muzeu Japonci.

Poslední zastávkou na našem 
výletě byla exkurze ve Velkopo-
povickém pivovaru, kde se vaří 
známé pivo Kozel. Pivovar byl 
založen v roce 1874 továrníkem 
Ringhoferem. Ročně se vyrobí mi-
lion a půl hektolitrů piva, dodává se 
do 24 států světa. Pracuje zde 180 
zaměstnanců, pivovar vyrábí 50 % 
piva v České republice. V areálu 
závodu má své obydlí překrásný 
živý černobílý kozel – značka 
piva. Po skončení prohlídky jsme se 
osvěžili pěkně vychlazeným Koz-
lem a vypravili se na cestu domů. 
Zájezd se nám všem líbil. Jménem 
všech účastníků, kterými jsem byl 
pověřen, děkujeme závodnímu vý-
boru i vedení závodu za uspořádání 
zájezdů. Blance Křížové děkujeme 
za odborný výklad a za péči a sta-
rostlivost o nás. Karlu Prokopovi, 
řidiči autobusu díky za klidnou 
a bezpečnou jízdu. Loučili jsme 
se s přáním dobrého zdraví a s vý-

hlídkou na 
setkání při 
příštím zá-
jezdu. Ještě 
jednou dě-
kujeme, 
že nezapo-
mínáte na 
svoje spolu-
pracovníky 
z dřívějších 
let.     Miloš

Vokoun

Důchodci z Kablovky
navštívili Posázaví

Dopisy z Peru (8)
Do postele jako na lyže

(Pokračování z čísla 22.)

Co nás teda maličko překvapilo, že přes den bylo na ostrově dost horko 
a v noci naopak pěkná kosa. My teda už když jsme přijeli do Puna, tak 
tam ráno byly zamrzlé louže, což zní asi trochu neuvěřitelně, když prý 
v Čechách jsou teď tropická vedra. No, my tu spíš mrzneme. Na ostrově 
jsme s sebou neměli spacáky, protože jsme velké batohy nechali v hotelu 
na pevnině, takže když jsme se večer chystali do postele, oblíkali jsme se 
jako na lyže.. Flísku, čepici, rukavice, moirové spodky… Je zajímavé, že 
ač tady v zimě mrzne, baráky tu prostě nemají žádné topení. Měli jsme 
dva pokoje a s Hančou jsme vyfásly manželskou postel s jednou velkou 
dekou, takže jsme se snažily vzájemně zahřát, jak to jen šlo..:o)

Poté, co jsme teda přestáli ve zdraví zmrzlou noc na ostrově a rámus 
hlučné polské skupiny z našeho hotýlku, jsme se přeplavili zpátky na 
pevninu, prohlídli místní nedělní trh, a dneska odpoledne se přesunuli do 
La Pazu. Ubytujeme se, chceme si trochu prohlídnout město, a co mys-
líte, hlavní třída zatarasená, všude mraky lidí, průvody, transparenty… 
No, nehádáte správně, stávka se nekoná, ale taky jsme si to mysleli… 
Zcela náhodou a bez úmyslu jsme se přichomejtli k oslavám La Pazu, co 
jsme zatím pochopili, tak má 200 let od osvobození. Taky jsme v davu 
potkali svoje první Čechy (Tučňáky z letadla nepočítáme), se kterými 
jsme chvíli klábosili, přiletěli teprve dneska ráno a jednomu z nich bylo 
z výšky pěkně špatně.

Taky nerozum, letět rovnou do takové výšky. La Paz má letiště ve 4.000 
a město se táhne do takového dolíku. Když jsme přijížděli z Altiplana, což 
je celkem slušná placka, ale ve 4.000, byl to supr pohled. Najednou přije-
dete na okraj velké díry, a v ní je město. A ještě když se večer rozsvítila 
všechna světýlka, stojíte v centru a město se táhne kolem vás na všechny 
strany do kopce. Z hotelu máme výhled na takovou pěknou zasněženou 
horu, okolní vrcholy mají něco kolem 6.500 m én.m.

Ještě jedna veselá historka z restaurace (teda nepočítám ty historky, kdy 
se Petře dušují, že polívka je bez masa, a pak z ní vytáhne kus kuřete…). 
Dneska ráno jsme se rozhodli, že si po čase dáme pořádnou gringovskou 
snídani. Usadili jsme se v takové dost gringo restauraci a dali si palačinky 
s kakaem a kávičkou. No, byla to taková bolívijská palačinka bez náplně, 
káva okolo zrna letěla, ale bylo tam teplo a bylo to příjemné. Když už 
jsme chtěli platit, přišel ke mně číšník a říká „Slečno, promiňte, máte moc 
hezké xxx, mně se moc líbí.“ Bohužel jsme nerozuměli to xxx a jelikož 
jsem měla na stole mobil, trochu jsem si myslela, že chce můj mobil. Na-
potřetí jsem z něj konečně vytáhla, že se mu líbí moje propiska na psaní 
deníku. Moc se omlouval, vytáhl svoji a prosil mě, jestli bych ji s ním 
nevyměnila, že ta moje má moc pěkný ten úchyt do výstřihu. Zkusila 
jsem tu jeho, psala, tak říkám OK, moc mi děkoval, a ptal se, jestli to je 
nějaká fi remní. Řekla jsme mu, že Plzeňský Prazdroj je cerveza checa, 
zajásal Checoslovakia a běžel se s propiskou mazlit do kuchyně. Ani účet 
nám málem nepřinesl…:o) Byl ale fakt moc slušnej, většinou děti i lidi 
žebraj a jedno dítě mi chtělo propisku vzít ze síťky na batohu. Tenhle 
navrhl férovou výměnu…:o)

Jinak pivo tu moc nepijeme. Michale, Cusqueňu si za Tebe určitě ne-
dám, jednak proto, že pivo vůbec nepiju, jednak proto, že tady už točí 
Paceňu..:o)

Přijde mi, že tady v Bolívii je víc „místních cizinců“. Jakože lidí z okol-
ních zemí, Argentiny, Chile, Brazílie, Peru. V Peru byli samí Američani 
a běloši. Z Evropanů potkáváme hlavně Angličany a Francouze, pár Norů, 
a hodně Izraelců. Ale nebavíme se s nima, celkem si vystačíme. I když 
nevím jak Kája, holky vyvinuly teorii, že nedostatek pánské společnosti 
kompenzuje četbou. On ale hlavně chce dočíst všechny ty časáky, aby je 
mohl vyhodit a měl lehčí 
batoh…:o)

No, tak ty ostatní drob-
nosti vám napíšu jindy, 
nebo ne… Jak popeláři 
zvoní na tyč a lidi vy-
bíhají s odpadkama. Jak 
jsou tu všude internetové 
kavárny a přizpůsobily se 
trhu, protože VŠUDE tu 
nabízejí vypálení fotek na 
cédéčka… Jak kohoutky 
u sprchy v Peru probíjejí, protože voda se ohřívá elektřinou přímo nad 
sprchou, takže kohoutky jsou obalené izolepou…:o) Jak je tu všude 
mraky krásných psů, ale jsou mírumilovní. Včera mi teda v restauraci 
jeden dal přední packy do klína, to už jsem ho vyhodila, to je moc i na 
mě, známého psomila. Jak jsme se dneska přichomejtli na mši a hráli tam 
na kytaru…:o) Jak se tu moc nedají fotit lidi, dneska jsem se konečně 
osmělila a jedné stařenky se zeptala a chtěla dolar za fotku… Jak jsou 
to tu polívkové národy a jsme v nebi ze všech jejich polívek… Ale zato 
tu mají všude nasládlý chleba, i těsto na pizze… Jak se v každém busu 
a lodi musíme podepisovat a vyplňovat číslo pasu, takže si ho buď pa-
matujeme, nebo vymýšlíme…:o) Jak tu chodí holky hodně v tradičním 
oblečení a ne moc v džínách.

A tak, je toho mraky. Mějte se hezky, zase se ozveme. Máme teď 
cca dva dny v La Pazu a pak chceme jet na jih Bolívie na solná jezera. 
Uvidíme.

Zdravíme z veselého, barevného, příjemného La Pazu, kde se nám moc 
líbí a máme se dobře.                             Text a foto: Klára Dvořáková

V průběhu roku 1954 je zajiš-
těna první větší akce na rozvodu 
veřejného osvětlení spočívající 
v tom, že dosavadní síť, jednotná 
pro celé město, byla rozdělena na 
čtyři obvody, kryjící se s umístě-
ním transformátorů rozvodné sítě. 
Ty v té době zásobovaly el. energií 
rozmáhající se městskou zástavbu. 
Bylo to účelné i pro provádění 
běžných oprav, kde elektrikáři 
měli možnost vypnutí toho úseku 
VO, kde právě prováděli údržbu. 

První obvod byl střed města, 
kde rozvaděč zůstává na Obec-
níku a jím obsluhovanou část sítě 
VO vnitř. města byla zásobována 
trafem umístěným na Příkopech 
u Motorpalu, později byl rozvaděč 
přesunut za roh u domu Hejátko na 
Vrchovecké ulici. 

Druhý obvod byla výhodní část 
města, kde rozvaděč byl vybudován 
na křižovatce K Novému nádraží 
vlevo u železného sloupu elektric-
kého rozvodu n. n. a později byl 
přesunut naproti k objektu ČSAD. 

Třetí obvod jižní zástavby kolem 
ulice Třebíčská s rozvaděčem VO 
v Kučerově parčíku v točce ulice 
u transformátoru. 

Čtvrtý obvod pro západní a se-
verní část města měl rozvaděč 
u křižovatky Hornoměstská – Uh-
řínovská u transformátoru, který 
byl umístěn ve svahu u silnice. 

Zde byl už odběr zaznamenáván 
elektroměry a doba provozu VO 
ovládána spínacími hodinami, kde 
na ciferníku bylo možné nastavit 
dobu zapnutí a vypnutí. Ta se 
musela ručně upravovat alespoň 
1× za 14 dnů podle doby stmívání 
a ranního rozednívání tak, aby VO 
nesvítilo zbytečně. Tímto opatře-
ním docházelo k dalším úsporám 
na spotřebě elektrického proudu 
potřebného pro provoz VO. Tím, 
že byly namontovány elektroměry, 
byl zrušen tzv. paušál za odběr el. 
proudu, který byl od 1. 5. 1954 již 
měřen elektroměry a částka platby, 
i když to nebyl celý rok, se snížila 
oproti paušálu na 9.404 Kčs (paušál 
byl 15.024 Kčs za rok). První měře-
ná spotřeba činila 36.610 kWh při 
stavu 260 světel ve městě. V tehdej-
ší době stála noční kWh pro odběr 
VO pouhých 16 haléřů a dále se pla-
tilo i za propůjčení hodin k měřen 
a spínání. Odběr již nebyl vázán na 
montáž 40 W žárovky do svíditel. 
Od té doby se tedy začaly používat 
žárovky silnější 60, 100 a 200 W 
dodávající zářivější světlo. 

Byla to první modernizace 
veřejného osvětlení, a tím byl po-
ložen základ jeho dalšího rozšiřo-

vání a osazování jednotlivých bodů 
výkonnějšími svítidly do hlavních 
ulic města.

Rok 1956 zaznamenává další 
větší akci, kterou tehdejší MNV 
podnikl na tomto úseku. Na 
náměstí bylo instalováno podél 
horního a spodního chodníku 18 
stožárů žárovkového osvětlení se 
zemním napojením elektrickým 
kabelem vyrobeným v místním 
závodě Kablo. Byla to tehdy tako-
vá polo-svépomocná akce občanů, 
kde při realizaci výkopů pro kabel 
a jeho zaházení po uložení kabelů 
a závěrečném úklidu se podílela 
mužská část osazenstva městské-
ho úřadu, vč. tehdejšího předsedy 
Zdeňka Hammera. Betonáž stožáru 
obstarával Fratišek Kovář, dobrý to 
zedník. Zapojení pak provedli elek-
trikáři místní rozvodny n. p. ZME. 
Náklady na tuto akci byly 75 tisíc 
Kčs. 

V roce 1958 svítilo v našem měs-
tě již 316 světel a jejich roční spotře-
ba činila 71 926 kWh. Porovnáme-li
tento údaj na stará čísla v tomto 
článku uvedená, pak je zřejmé, že 
opatřením zde popsaným došlo ke 
zlepšení svítivosti jak na náměstí, 
tak i v ulicích města tak, jak bylo 
předpokládáno.           Věruš Pavliš

Mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)

obojživelník roku 2008
Mlok skvrnitý je opředen mnoha mýty a pověrami, jako například, že 

dokáže uhasit oheň tím, že má jako led studené tělo. Způsob jeho života 
i rozmnožování je zajímavý, mezi našimi obojživelníky jedinečný. Mlok 
má bioindikační význam, žije pouze v lesích s původním složením dřevin 
a čistými potůčky. Má širokou zploštělou hlavu s nápadnými příušními 
žlázami. Tělo má zavalité, válcovité. Na bocích má 11 až 12 příčných 
rýh. Ocas má válcovitý, ze stran zploštělý, tupě zakončený. Má nápadné 
žlutočerné zbarvení. Jeho celková délka je 20 centimetrů. Je rozšířen 
v západní i střední Evropě včetně Apeninského poloostrova a Balkánu. 
U nás se vyskytuje mozaikovitě na území celého státu s výjimkou jižních 
Čech, kde je nalézán jen ojediněle. 

Žije ve vlhkých listnatých a smíšených lesích v okolí potůčků a pra-
menišť, zvláště na svazích, kde má dostatek úkrytů. Živí se žížalami, 
slimáky, hmyzem, pavouky a dalšími bezobratlými. Aktivní je převážně 
v noci a ve dne za deštivého počasí. Rozmnožuje se v druhé polovině roku 
vždy na souši. Samec, nesoucí samici na zádech, odkládá spermatofor 
(balíček spermií), který samice nasaje do kloaky. Oplozená vajíčka se 
vyvíjejí v těle samice, na jaře pak samice rodí larvy do potůčku. Larev 
bývá 20 - 30. Je to silně ohrožený druh. Hlavní ohrožující faktory vy-
plývají z negativní činnosti člověka. Je to především vysazování dravých 
ryb do potoků, nešetrné zásahy v korytech potoků, odlesňování a vy-
sazování jehličnatých monokultur, používání umělých hnojiv a biocidů 
v zemědělství a lesnictví. Hlavní pomoc je ochrana lokalit výskytu, 
odstranění negativních činností člověka a budování tišinek na prudce 
tekoucích potocích.

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Křižovatka před Dolní branou, na 
starý stožár osazeno v roce 1961 
první výbojkové světlo. 

Foto: archiv VP

Nejdůležitější je CO?
Končí školní rok, každý učitel, mistr a profesor zkouší a hodnotí. Každý 

o svém oboru tvrdí, že je nejdůležitější. Může mít každý pravdu? 
Každý má sice právo na svůj názor, každý má právo ho svobodně 

vyjádřit, ale není pravda, že každý má svou pravdu.
Jsou věci důležité a důležitější. Těch prvních je mnoho, těch druhých 

možná ještě více, ale kolik je těch nejdůležitějších?
Ve třídě to asi nepoznáme, tam jsou všichni stejně staří. Když se však 

sejde rodina anebo lidé někde jinde, budou tam starší i mladší. Tak jsem 
si to vždycky přál, aby to bylo i v našem kostele, proto jsem se snažil, 
aby pokaždé byly písně nové i starší. 

Nejstarší však může být jen jeden, nebo jedna. Nikdy více lidí. I kdyby 
tam ze všech byla nejdříve narozená dvojčata, anebo dokonce trojčata, 
vždycky jedno z nich bude to nejstarší, třebas jen o pár minut. 

Jenom jedna věc je nejdůležitější. To pěkně vystihli za první republiky, 
když na prvním místě na vysvědčení bylo náboženství. 

Na prvenství má právo to nejtrvalejší, tělo je smrtelné, člověk je slabý, 
duch však nezaniká a Duch Boží, jak píše Písmo, se vznáší nade vším. 
Proto je všechno kolem nejdůležitější. Pro kostel, jak se lidově říká, 
nejsou prázdniny. 

Přeji pěkné prázdniny. A využijte jich k tomu nejdůležitějšímu, k po-
vzbuzení své nesmrtelné duše a chvále toho, který nám ji dal. A kterému 
ji jednou máme odevzdat.                                                      P. Jan Peňáz

U oltáře sv. Jana Nepomuckého svítí svíce. Je to výzva k modlitbě k to-
muto světci, generálnímu vikáři pražskému, který je patronem všech, kteří 
tuto službu vykonávají dnes. Právě k němu se proto modlíme a prosíme, 
aby jim a zvláště našemu generálnímu vikáři vyprosil všechny potřebné 
dary Ducha svatého pro jejich těžké rozhodování. Právě v těchto dnech se 
z pověření svého biskupa každý z nich trápí nad tím, jak rozmístit kněze, 
kterých je nedostatek. 

Pozvánky
1. V rámci festivalu bude v neděli 22. 6. v 8.45 u svatého Mikuláše mše 

svatá i pro jeho účastníky od nás i z ciziny. Proto při ní zazní latina. 
V této řeči fi lozofů, ale především mateřské řeči církve bude zpívat 
P. Miroslav Parajka od oltáře a sbor Magna Diesis z kůru. Čtení z Pís-
ma i kázání budou samozřejmě česky.

2. K 600. výročí města se farnost připojuje výstavkou o svých dějinách. 
Fotografi e kněží, kteří zde působili ve 20. století, a událostí posledních 
20 let jsou vystavené v průjezdu fary. Ten je přístupný každý den od 
klekání ranního do večerního, tedy od 6 do 20 hodin.

Vyšla také pohlednice s Madonou velkomeziříčskou. Je k dostání 
v kostele i v muzeu, kde je Madona teď vystavena.
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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 20. 6. 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

V bance vám
NEPUJČILI?

Volejte 608 034 567.
www.hubnete.cz/power

Urbánek – Str. Zhoř 93

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

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

Pro posílení svého pracovního týmu

přijímáme spolupracovníky na pozice:

seřizovač a pracovník potisku

v dvousměnném provozu

Požadujeme:

• SOU/SŠ technického zaměření • manuální zručnost, přes-
nost • schopnost týmové spolupráce • praxe v oboru vítána

Náplň práce:

• seřizování a obsluha potiskovacích strojů (tampoprint) • spouš-
tění výroby konkrétního výrobku • dohled na kvalitativní pa-
rametry • optimalizace výrobního procesu • vedení záznamů

Nabízíme:

• dobré platové ohodnocení • 1,5 násobek mzdy ročně navíc 
• 1 týden dovolené navíc • příspěvek na stravování • možnost 
dalšího vzdělávání a růstu • další zaměstnanecké výhody (ma-
sáže, posilovna, kulturní a sportovní akce apod.)

pracovník ve výrobě

Požadujeme:

• zodpovědnost • manuální zručnost • schopnost provádět
záznamy • praxe ve výrobní firmě a vyučení v technickém
oboru výhodou

Náplň práce:

• obsluha vstřikovacích lisů • provádění montáží • provádě-
ní záznamů • práce na 12 hodinové směny (nepřetržitý provoz) 

Nabízíme:

• dobré platové ohodnocení • 1,5 násobek mzdy ročně navíc 
• 1 týden dovolené navíc • příspěvek na dopravu a stravová-
ní • možnost dalšího vzdělávání a růstu • další zaměstnanecké
výhody (masáže, posilovna, kulturní a sportovní 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

Novinka na fi nančním trhu:
nebankovní půjčky, hypoté-
ky za bankovní úrok až na 30 
let, bez prokazování příjmů. 

Tel.: 776 705 358.

Hledáme aktivní
úvěrové poradce a manažery
pro spolupráci se společností 

PROFI CREDIT.

Tel.: 777 034 567, p. Svobodová.

Kontakt: p. Procházková

tel.: 602 325 108

Dodáváme kompletní zařízení

vyvíječe páry, pračky,

sušičky, mandly,

žehličky, žehl. stoly a prkna.

●

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

► točené pivo

► alko i nealko nápoje

► možnost pořádání oslav

Těšíme se na vaši návštěvu.

D1 CARS s. r. o. – autocentrum zánovních vozů
Provozovna Velké Meziříčí, 594 01, Dálnice D1 – EXIT 146

hedá pro svůj rozšiřující se tým pracovníka na pozici

prodejce zánovních vozidel
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, komunikativnost, 
 fl exibilita

pracovník na přípravu vozidel
Požadavky: fl exibilita, možná forma „brigádnické“ práce

Nabízíme: práci v moderním prostředí, profesní i společenský

 růst, zaměstnanecké výhody, profesní školení

Nabídky se životopisem prosím zasílejte na e-mail:
info@d1cars.cz,
popřípadě nás můžete kontaktovat na tel. čísle 725 603 060.

PARAMONT CZ s. r. o.

přijme

obchodního zástupce

Požadavky:
 Š vzdělání
 ŘP skupiny B
 uživatelská znalost PC
 samostatnost,
 pečlivost,
 vysoké nasazení

Kontakt:
 737 999 009 p. Fejt



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.
■ Jawa 555 Pionýr, bez SPZ. Tel.: 
728 737 425.
Nemovitosti

■ Koupím byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 608 733 007.
■ Prodám DB 2+1, 7 km od Velké-
ho Meziříčí. Tel.: 736 673 178.
■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci, 350 m2, zahradní bouda, 
voda. Tel.: 775 220 835.
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve 
Velkém Meziříčí a nechám bydlet 
ještě 12 měsíců zdarma, pouze 
úhrada inkasa. Platba hotově. Tel.: 
608 078 978.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ 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 byt 3+1, lokalita Če-
chovy sady. Vybavený, pěkný. Nejlé-
pe pro fi rmu k bydlení. E-mail.: byt-
cech@seznam.cz, tel.: 608 882 252.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+1 na ul. Čermá-
kova. Možno i s garáží. Volný od 
září 2008. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 1+1 ve VM. Tel.: 
777 938 268.
■ Pronajmu pokoj zařízený, v RD, 
2 km od V. Bíteše. Tel.: 737 825 888.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Bezděkov. Cena do-
hodou. Volný od 1. září 2008. Tel.: 
732 342 190, 566 544 628.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM od 
září. Tel.: 605 762 775.
■ 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.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
na ulici Čermákova, možno i s gará-
ží. Cena po dohodě. Tel.: 736 534 803.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
Daruji
■ Daruji čistokrevného maďar-
ského ohaře, 2letého. Majiteli, kte-
rý má velkou zahradu, dobrý hlídač. 
Stěhování. Zájemci volejte na číslo 
566 520 154 – 154 číslo pokoje. 
■ Daruji za odvoz dvoje akumu-
lační kamna. 2× 4,5 kW a 1× 6 kW. 
Tel.: 604 255 025.

Slogan, který s železnou pravi-
delností už desítky let třetí čtvrtek 
v listopadu obletí celý svět. Přesně 
o půlnoci ze středy na čtvrtek začí-
ná svátek mladého červeného vína 
Beaujolais.

Bereme si tedy příklad z milov-
níků vína a pro všechny milovníky 
čaje „křičíme“ do Velkomeziříč-
ska:

Čerstvá sklizeň z Darjeelingu 
přiletěla do České republiky 
a dorazila do Velkého Meziříčí! 
Pro milovníky čaje začal velký 
svátek, možnost degustace a po-

píjení čerstvých čajů z Darjeelingu. Po období zimního spánku se údolí 
v Darjeelingu začíná probouzet. V březnu a dubnu se jarní příroda již 
projevuje naplno. Na čajovníku se objevují první jemné pupeny, které se 
rychle proměňují na šedozelené třpytné lístky. Čajový nálev je světlý až 
průzračný. Čaj působí velmi svěže, a to i při minimálním dávkování. Také 
doba vyluhování by měla být pouze krátká, 2 až 3 minuty. Čajové lístky 
jsou totiž zcela čerstvé, nabité přírodní energií. Právě proto je příprava 
rychlá a úsporná. Příjemná chuť se postupně rozlévá celou ústní dutinou. 
Vyluhované lístky mají žlutozelený nádech a květnatou vůni.

Tak lze obecně charakterizovat první sklizené čaje (fi rst fl ush) z ně-
kolika desítek zahrad údolí Darjeelingu. Na kvalitu čaje má samozřejmě 
vliv nadmořská výška plantáže, ale také její směrování k určité světové 
straně nebo pravidelné proudění větrů. Aktuální předsklizňové počasí 
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Zveme vás do prodejny

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)
Nabízíme se slevou

10 %:
vybrané druhy suchých plodů 

a zpracovaného ovoce.
Různé druhy sypaných čajů 

a balených čajů 
a další výrobky vhodné pro

očistné kůry a redukční diety.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Restaurace Park hledá 

kuchaře/-ku. 
Nástup je možný ihned. 
Platové podmínky
10–12.000 Kč
čistého. 
Informace
na tel.
608 638 585.

Prodám
■ Nová, celokovová garážová 
vrata – dvoukřídlá, zateplená. 
Rozměr: š. 214 × v. 200 cm. Cena 
dohodou. Tel.: 737 448 775.
■ Peugeot 205 mírně havarovaný, 
stojanovou vrtačku, zachovalý 
nábytek + sedací soupravu. Cena 
dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Škodu Favorit, r. v. 1993, cena 
6.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ TV Sony Trinitron KV-
29FQ75D, mnoho funkcí, včetně 
orig. stolku; dětské kolo Superior 
Scout (4–6 let); krbová kamna Ro-
motop, téměř nová (9 kW); sedací 
pohovku rohovou, rozkládací, úlož-
ný prostor. Tel.: 604 255 606.
■ VAZ 2104 kombi, r. v. 1988, 
bez koroze, závěs, náhradní pneu 
bez dalších oprav, STK 2010. Cena 
dohodou. Tel.: 736 245 368.
■ Větší množství nepoužitých pr-
ken, trámů a krovů. Tel.: 566 536 316.
■ Čistokrevná štěňata němec-
kých ovčáků , černá se znaky. 
Odběr začátkem července. Tel.: 
731 103 505.
■ Suzuki Swift 1,3 GLS 64 kW, 
r. v. 2003, třídveřový, červená barva, 
najeto 56 tis., koupeno v ČR, tažné 
zařízení, centrál, el. okna + zrcátka, 
servisní knížka, nové zimní pneu, 
rádio, MP3, cena 85.000 Kč, doho-
da. 100 % stav. Tel.: 608 165 070.
■ Kytaru španělku – 7/8 (velikost, 
vhodná pro dítě ve věku 7–12 let), 
cena 1.800 Kč. Tel.: 737 522 962.
■ 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.
■ Na Škodu Fabii nové letní 
pneu Michelin 165/70/14 – 4 ks, za 
5.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Peugeot Parter, Citroën Ber-
lingo – 4 ks obutá zimní kola i málo 
jetá za 3.800 Kč. P 206; 306; ZS; 
Saxo; 405 – 4 ks zimní obutá kola za 
3.900 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Kombinovaný sporák na pro-
pan butan, možnost přetryskování. 
Cena 1.500 Kč, málo používaný. 
Tel.: 605 483 742.
■ Zdarma přenechám leasing na 
Ford Focus kombi 1.8 16 V Ambri-
ente, r. v. 2001, ABS, el. přední okna, 
centrální zamykání, tónovaná skla, 
airbag řidiče, posilovač řízení, rádi-
o+MG, imobilizér, otáčkoměr, opěr-
ky přední i zadní, zámek zpátečky. 
Zbývá 62×4.580 Kč. Včetně pov. a ha-
varijního pojištění. Tel.: 731 090 186.
■ Velmi zachovalou dětskou au-
tosedačku 0–18 kg. Cena 400 Kč. 
Tel.: 724 803 783.
■ 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.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Šicí stroj Veritas. Cena doho-
dou. Tel.: 566 523 494. 
■ Motocykl Suzuki GS500E, r. v. 
92, 34 kW, 57 tis. km, orig. červená 
barva, nový aku Varta, STK na 2 roky. 
Pěkný, udržovaný. Cena 40.000 Kč. 
Dohoda možná. Tel.: 736 237 001.
Koupím 
■ Ogar 250 a Jawu Kývačku nebo 
jen díly. Tel.: 737 524 676.
■ Bílou kozu k chovu. Tel.: 
608 054 520.
■ 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
18. 6. 2008 od 7.30 do 11.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: sídliště Hliniště, tři nové bytovky; od 7.30 do 15.00 
garáže na ul. Bezručova 
19. 6. 2008 od 11.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí, část Dolní Radslavice
Vypnutá oblast: obec Dolní Radslavice
23. 6. 2008 od 7.30 do 14.30. Vypnutá oblast: Družstevní 1173, 
Nádražní 1435, Třebíčská 509, Třebíčská 510                        -E.ON-

Zubní pohotovost
21. 6. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sáz.
22. 6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou

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.

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

Na sv. Petra (29. 6.) – patrona rybářů, 
SOUTĚŽ O RYBÁŘSKÝ PRUT!

však vydedukovat nelze. Každý lot (šarže) má svůj specifi cký charakter 
a je neopakovatelný. Doufáme, že alespoň jednou ze tří vybraných zahrad 
a aktuálních sběrů se trefíme do vaší chuti.

Darjeeling Badamtam FTGFOP I CH
Jedna z nejmalebnějších a zároveň největších plantáží Darjeelingu 

byla zasazená v roce 1861 Christinem Barnesem. Rozkládá se v seve-
rovýchodním údolí Lebong Valley v nadmořské výšce od 305 do 1 830 
metrů, na hranici se Sikkimem. Roční produkce se pohybuje od 270 do 
400 tun čaje. Zalitím rovnoměrných lístků vzniká světle žlutý, průzračný 
nálev. Chuť má vytříbený plnější charakter se svěží otevřenou notou 
a zakulaceným nasládlým odezněním. Svěží jiskřivá vůně umocňuje 
jedinečný smyslový dojem.

Darjeeling Jungpana FTGFOP I
Nachází se v údolí Mahanadi, kolem stejnojmenné řeky v nadmořské 

výšce od 1 065 do 2 200 metrů. Roční produkce čaje se pohybuje okolo 
80 tun, patří mezi středně velké plantáže. Tato zahrada je proslulá přede-
vším vysokou kvalitou druhé sklizně. Letos je navíc obzvláště vydařená 
sklizeň první. Lehce nazelenalé, místy hnědočerné lístky, mají typicky 
křehkou povahu. Zlatožlutý nálev uvolňuje táhlou, květinově nasládlou 
vůni. Chuť je lehká, velmi jemná, s pozvolným odezněním.

Darjeeling Castleton SFTGFOP I
Jedna z nejslavnějších ze všech darjeelingových plantáží, zasazená 

v roce 1885 Dr. Charlesem Grahamem. Nachází se v jihovýchodní 
části darjeelingského údolí, v nadmořských výškách mezi 980 až 
2 300 metry. Roční sklizeň je menší, pouze 30 až 40 tun čaje. Leh-
čí varianta čajů letošní čerstvé sklizně se vyznačuje elegantní vůní 
v tónu heřmánku a vanilky, které vystupují i v dobře se rozvíjející 
kompaktní chuti s příjemným oblým zakončením.                          -pi-

Čerstvá sklizeň z Darjeelingu opět přilétá
Nové BEAUJOLAIS je tady!

Nejen komunizmus, 
ale i středověk a fanatizmus je v nás
V době, kdy celý pokrokový národ s obavami sleduje soudní komedii 

o tom, čí je Katedrála s kusem Hradu, se najednou objeví článek, po jehož 
přečtení spadnete ze židle. Odchodem P. Peňáze a jeho mírných, lidských 
a nenásilně náboženských článcích nastoupilo něco opravdu razantního. 

Fanatický, středověký blábol o našem narušeném myšlení komunizmem. 
Navíc, autor tohoto blábolu se nedokázal ani pod svoje myšlenky podepsat. 
Takže asi vycítil negativní reakci, možná i izolaci. Pokouší se nám vsugero-
vat myšlenku, jak jsme morálně narušení, když si přejeme, aby Katedrála 
zůstala majetkem národa, ne církve „svaté“ katolické. Katedrála byla po 
staletí v područí katolické církve – běda tomu, kdo by chtěl jinak – dělala si 
po celé tisíciletí po celé Evropě co chtěla. Jinak následovalo kruté mučení, 
které vždy přineslo doznání, pak smrt v plamenech – ale hlavně propadnutí 
majetku ve prospěch „svaté“ církve katolické! Některé prameny uvádějí sta-
tisíce až milion obětí! A to jsou historická fakta, anonyme „zč“! A když se 
ještě nedostávalo peněz, prodávaly se odpustky, třeba i dopředu – viz stavba 
chrámu sv. Petra. Vydatně pomáhaly každoroční desátky, tvrdě vybírané 
i při neúrodě. Tak naše „svatá“ církev katolická měla dostatek prostředků na 
stavbu nejen chrámů a kostelů, ale i na svá honosná sídla a přepych. Nenapa-
dá tě anonyme „zč“,že to, co bylo národu ukradeno, mělo by se národu vrátit? 
Církev měla vždy jen to, co nakradla mečem, terorem či zbídačením podda-
ných! Přitom tatáž církev hlásala pokoru a chudobu, kázala vodu, pila víno!

Je víc než podivné, že anonym útočí na city čtenářů krásou kostelů 
a hradů a památek. Vždyť toto vše sloužilo jedinému cíli, ovládat a ohlu-
povat celé národy, od narození až po smrt! Dodnes se této „organizaci“ 
vyplatí poslat do každé větší vesnice vysokoškolsky vzdělaného frátera, 
aby staletý, zaběhnutý rituál pokračoval. Jenže dnes už lidé přemýšlejí, 
čtou beze strachu z upálení i literaturu o tom, že církev „svatá“ katolická 
má na svědomí víc zavražděných než obě světové války, že zpozdila svojí 
stupiditou a krvavou mocí vývoj skoro všech vědních oboru o stovky let, 
architekturu a malířství podřídila pouze svým cílům. Navíc byla vždy na 
straně vrchnosti – poddané vždy přesvědčila, že zlý pán skončí v pekle 
a ty sedláku ohni hřbet a hlavu a dři se hladem dál – půjdeš do nebe! Znáte 
někdo z historie případ, že by tomu tak nebylo?

Samozřejmě, že církev „svatá“ měla i své klady – udržovala lidské stádo 
v jakési hrůze před posmrtnými tresty a stanovila jakési morální zákony. 
(Samozřejmě se ale oni pekla nebáli, viz dějiny.) Anonyme ,,zč“, Katedrálu 
doopravdy nikdo neodstěhuje, tak jako národ husitů nikdo nepředělá k to-
mu, abychom slepě věřili bludům či polopravdám! Byla to kdysi doslova 
norma – kdo měl jiný názor – zemřel! 

Dnes máme místo hranice punc komunistického myšlení! Přitom prá-
vě katolíci slepě papouškují citáty a fráze, ale nejsou schopni si přečíst 
a přemýšlet nad protiargumenty. Což nekatolíci dokážou jen proto, že jim 
je fanatizmus naprosto cizí. A fanatizmus je právě v lidských dějinách asi 
vůbec to nejhorší! 

Závěrem – žasnu nad názory anonyma v upřednostnění církevních poža-
davků nad státními a národními, omlouváním nenažranosti „svaté“ církve 
po majetku, který stejně vydřela z tohoto národa a ještě mu krvavě dikto-
vala, jak smí žít! Oni totiž různí vlkové vědí, že s mocí ekonomickou roste 
i moc politická a já bych se nerad dočkal doby, kdy v parlamentu budou 
sedět fráteři, kteří dodnes považují ženu za nečistou (kněžkou být nesmí), 
ale které budou diktovat, co smí udělat se svým tělem! (Viz překatolizo-
vané Polsko) Anonyme, udělal jste ošklivou ránu pod pás, orazítkovat nás 
komunizmem jenom proto, že symbol české státnosti, kam jistě katedrála 
Sv. Víta patří, nechceme církvi vydat! My vás také neoznačujeme jako 
církev s fašistickou minulostí! Nacistická vojska vraždila po celou dobu 
války a po celé Evropě s nápisem Gott mit uns na opascích (Bůh s námi) 
a mysleli tím úplně stejného pánbíčka jako ty, anonyme „zč“! Katedrálu 
a většinu majetku nevydat, k proklamované chudobě pole, louky, statky 
nepotřebujete! Stejně odhaduji moc církví na jednu generaci, vědecké po-
znatky přibývají geometrickou řadou. Jsme totiž „zč“ v 21. století, většina 
z nás myslí jinak než ty! Dnešní generaci peklem už nepostrašíš. To není 
komunizmus, to je pokrok, na duchovno svých oveček máte dost prostoru 
ve stávajících kostelech!                       Jindřich Halásek, Velké Meziříčí

Pozn. redakce: Autor přinesl článek do redakce VM osobně a podepsal 
ho plným jménem. Na jeho přání byl příspěvek zveřejněn pod značkou, 
čili NEJDE o anonym.                                                                     -red-

ZŠ a MŠ Moravec pořádá pro děti i jejich rodiče sportovní akci

Rozloučení se školním rokem.
V sobotu 21. 6. 2008 od 14 hodin na výletišti u hasičské zbrojnice.
Společná akce MŠ, ZŠ, SDH Moravec, rodičů a přátel školy. Děti 
se mohou zúčastnit netradičních soutěží: chůze na chůdách, v pyt-
li, v holinkách, hodu na cíl, do koše, do dálky, kopu na bránu, na 
cíl, malování pusou, se zavázanýma očima, navlékání korálků aj.
V průběhu odpoledne předvedou své vystoupení děti z tanečního 
kroužku a aerobiku. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí 
v KD Moravec.                                                                          -por-

Měřín

přijme: nabízí:
automechanika provádění zemních prací

ŘP sk. C podmínkou stavebním strojem JCB

Informace na tel.: 606 942 018.

Little Paris – Novosady, VM

774 655 172, 737 935 450
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FOTBAL – BORY

Jako bezprostřední soused diskotéky Excalibur bych chtěl reagovat na 
článek uvedený v minulém čísle Velkomeziříčska. V tomto článku jsou 
účelově uvedeny pouze některé skutečnosti ve prospěch provozovatele dis-
kotéky, které staví jejich případné omezení do polohy potlačování podnikání 
a omezování osobní svobody. Skutečná podstata problému je však zcela jiná. 

Z původní kavárny s reprodukovanou hudbou se postupně vyvinula 
noční diskotéka, která po zániku zařízení Florida a Fabrique převzala vět-
šinu jejich návštěvníků. V současnosti je od čtvrtka do soboty intenzivní 
provoz diskotéky přibližně od jedenácti hodin večer do ranních hodin. 

Přitom nejde o formu nějaké obecně prospěšné nebo charitativní čin-
nosti, ale o normální podnikatelský záměr, u kterého je potřeba posuzovat 
jeho negativní vlivy na okolí jako u každého jiného záměru a stanovit 
podmínky provozování. Není přece možné si například v rodinném 
domě zřídit soukromou lisovnu nebo kovovýrobu, navíc ještě s nočním 
provozem, soustavně rušit okolí a dovolávat se přitom svobody podnikání. 
Demokracie by přece neměla znamenat anarchii…

Hluk v nočních hodinách z diskotéky byl přeměřován koncem loňského 
a začátkem letošního roku pracovníky hygieny a opakovaně byly zjištěny 
nadlimitní hodnoty jak ve venkovním, tak i ve vnitřním prostoru sousedících 
staveb. Měření bylo navíc prováděno v zimním období při zavřených oknech 
bez ventilace. Kromě výrazného hluku z hudební produkce ještě nebyla 
dořešena otázka hluku ze vzduchotechniky z objektu diskotéky. Výstup 
z objektu je pouze vyveden na fasádu budovy bez dalších úprav a regulací.

I přes tyto prokazatelné nadlimitní výstupy hygienického měření ne-
byly ze strany provozovatele učiněny kroky na odstranění závad, které 
by opravdu snížily hlukovou zátěž.

Občané Velkého Meziříčí jsou dlouhodobě obtěžování zejména hlu-
kem z dopravy ve městě a blízkostí dálnice D1. Nebylo by asi rozumné 
uprostřed města provozovat další velmi intenzivní zdroje hluku v nočních 
hodinách bez odpovídající regulace.

Vím, že pro řadu obyvatel ulic Pod Hradbami, Hornoměstská, Radnická 
je kromě hluku i další důležitá otázka rušení nočního klidu ze strany ná-
vštěvníků diskoték a devastace okolí. Tato věc však již není v kompetenci 
hygienické služby, ale udržení pořádku by zřejmě měla řešit městská 
policie ve spolupráci s vedením města.

Zkusme převzít některé pozitivní zkušenosti z jiných měst, protože do 
budoucnosti půjdou do zábavního průmyslu čím dál tím větší investice 
a provozování tohoto sektoru podnikatelské činnosti by nemělo být na 
obtíž nám všem.                                                                        Zdeněk Bouček

V týdeníku Velkomeziříčsko byl 11. červ-
na 2008 zveřejněn článek o záměru radních 
omezit provoz diskoték Excalibur a Sedmič-
ka a reakce jejich provozovatelů. V článku, 
tak jak je to obvyklé, ovšem chybí něco pod-
statného – fakta. Dovolte, abych je shrnul:
1. Tzv. „New generation club“ Extréme 

byl povolen stavebním povolením jako 
„klub s tichou hudbou“ bez souhlasu 
majitelů sousedních nemovitostí 
a posléze nenápadně přeměněn na dis-
kotéku Excalibur. Jeho stavba započala 
cca 4 roky po dokončení polyfunkčních 
domů s byty v ulici Pod Hradbami, tedy 
v době, kdy bylo všeobecně známo, že 
v sousedství byty jsou – a to nejenom 
v ulici Pod Hradbami, ale i v ulicích 
Hornoměstská, Radnická a Třebíčská.

2. Od uvedení diskotéky Excalibur do 
provozu (tj. cca 5 let), ale zejména 
v posledních 2 letech (po převzetí „kli-
entely“ ze zaniklých diskoték Florida 
a Fabrique) si její sousedé trvale stěžují 
na hlučnost jejího provozu a rušení noč-
ního klidu na venkovním prostranství 
i na nepořádek, který musejí v ranních 
hodinách uklízet. Stížnosti jsou adreso-
vány na vedení našeho města i Krajské 
hygienické stanici.

3. Jenom v období od října 2007 do března 
2008 byly Krajskou hygienickou stani-
cí provedena dvě měření hlučnosti 
a v obou případech byla překročena 
povolená hladina hluku o cca 20 dB. 
Provoz Excaliburu na tuto skutečnost 
ale nikterak nereagoval, byť měl být 
zavřen již po prvním měření. Dodr-
žování zákonů této republiky by mělo 
být samozřejmostí i pro provozovatele 
diskoték. I ti jsou podnikatelským sub-
jektem, který musí všeobecně závazné 
předpisy respektovat. Navíc – měření se 
provádělo se zavřenými okny a hlavní-
mi dveřmi. Ty jsou však během provozu 
téměř trvale otevřeny, což znatelně zvy-
šuje úroveň hlučnosti v okolí.

4. Za stejné období jsem třikrát volal 
k zásahu RZS a Policii ČR – vždy se 
jednalo o totálně opilé mladé lidi v těs-
ném sousedství diskoték. O běžných 
rvačkách s účastí městské policie ani 
nehovořím.

5. V článku je apel provozovatelů na ma-
sivnější nasazení městských policistů 
na střežení pořádku v okolí diskoték. 
Otázkou je, zda 2 – 3 příslušníci MP, 
kteří jsou k dispozici, dokážou zvlád-
nout čtyřsethlavý dav opilých mladých 
lidí. A co posílit MP? Třeba o 10 – 20 
strážníků? Ale kdo to zaplatí? Daňový 
poplatník stejně jako při výtržnostech 
na fotbalových utkáních? Já to odmí-
tám. Co vy, pane Součku, zaplatíte to? 

Navíc toto řešení představuje jenom 
řešení důsledků, nikoliv příčiny.

6. Běžná provozní doba diskoték je až do 
4–5 hodiny ranní, (nyní již od čtvrtka 
do neděle), hloučky hlučných, opilých 
návštěvníků se rozcházejí z prostran-
ství v ulici Pod Hradbami i v 6 hodin 
ráno. Že se nerozcházejí v tichosti není 
potřeba dodávat. Ani provoz desítek aut 
a taxíků klidu nepřidá.

7. Z článku mám dojem, že stížnostmi 
sousedů je bráněno poklidné nevinné 
zábavě mladých lidí, kteří spolu potře-
bují komunikovat a bavit se. Ale je to 
opravdu tak? Skutečností je, že provoz 
diskoték začíná kolem 23. hodiny. Ale 
těžko věřit tomu, že v tuto dobu tam 
přicházejí mladí lidé ze svých domovů. 
Daleko blíže pravdě je to, že opouštějí 
místní restaurační zařízení, která v tu-
to hodinu končí a nemají kam jít. Tak se 
jde na diskotéku. Veřejné prostranství 
před diskotékami po oněch nevinných 
produkcích dokazuje mnohé a přesně 
koresponduje s hladinou alkoholu 
v krvi návštěvníků: poblité chodníky, 
pomočené vstupní dveře sousedních 
obchodů i bytů, rozbité lahve a skleni-
ce na prostranství i silnici, poškozené 
okapní rýny i fasády domů. Ale také 
nad ránem hlasitě souložící páry na 
parapetech sousedních domů… Vše je 
zdokumentováno a k dispozici u staros-
ty našeho města. 

Tolik fakta. Je otázkou, zda zrovna tento 
typ zábavních podniků je uprostřed bytové 
zástavby tím, co naše město a jeho občané 
potřebují. A jestli skutečně ožrání se do 
němoty je ten správný relax pro jistou část 
naší mládeže. Odpověď na tuto otázku našla 
již jiná města: tam je klid. 

Abych se vyjádřil a byl pochopen zcela 
přesně: nemám nic proti zábavám mladých 
lidí, proti hospodám, restauracím a diskoté-
kám, ani proti alkoholu. Ale zábava jedněch 
nesmí trvale narušovat životy lidí v okolí. 
Ani sami návštěvníci nechodí na diskotéku 
4× do týdne. My ano – nedobrovolně a bez 
vstupenek. O ničení cizího majetku ani 
nemluvě. Moje stížnosti nesměřují proti 
těm, kteří se baví, tancují a poslouchají 
hudbu, pokud přitom ale zůstávají lidmi. 

Nehodlám touto formou rozpoutat pla-
mennou diskuzi, která bude dlouhou dobu 
plnit stránky našeho Velkomeziříčska. 
Těžko se ale pan Souček může divit tomu, 
že protestuji proti pravidelným nezvaným 
bezohledným nočním návštěvám jeho 
produkce v mém domově. Nev ytvářím 
žádné „lobby“ – chci pouze jediné 
– klid a pořádek. A možná k nápravě z je-
ho strany stačilo málo – malé množství 
tolerance a ubrat…     Miloš Charvát

REAKCE NA ČLÁNEK 

O DISKOTÉKÁCH

Dne 22. 6. 2008 v 13.00 hodin 
se v Brně na Žebětínské ulici 
(starý závodní okruh) konají 

3. Redbull káry.
Redbull kár se účastní i tým 
z Velkého Meziříčí. Přijďte 
nás podpořit a strávit příjemné 
nedělní odpoledne! Více na 

www.redbullkary.cz 
Kontakt na nás: 732168754

FOTBAL – MLÁDEŽ

MS divize D – SD
FC VM st. dorost – FK Kunovice 
4:1 (3:1)
Branky: 2× Budzinský A., 1× Kra-
tochvíl V., Kučera P. Rozhodčí: Vo-
strejš – Slezák, Krejčí. Ž.k.: Dočkal, 
Dvořák, Liška. Sestava: Pokorný M. 
– Večeřa Z. (45. Soutor P.), Dočkal 
A., Vyskočil R. (78. Kubec J.), Horký 
J. – Kubiš J., Dvořák T. (72. Smejkal 
E.), Budzinský A., Dufek J. – Ku-
čera P., Kratochvíl V. (69. Liška L.)
Poslední divizní zápas sezony 
2007/08 sehráli v sobotu naši 
dorostenci na Tržišti. Bylo to vel-
mi důstojné rozloučení. Ukázali 
nejvěrnějším divákům, že umějí 
hrát fotbal a vůbec nebyla náhoda, 
že v jarní části nasbírali neuvěři-
telných 28 bodů. V zápase o nic 
nešlo ani hostům, takže se hrálo 
bez emocí a vášní.
Jak bývalo u nás zvykem, hned 
od prvních minut zápasu jsme 
převzali iniciativu na svou stranu. 
Hned v 5. min předvedla pohlednou 
kombinaci dvojice Budzinský, Kra-
tochvíl a prvně jmenovaný otevřel 
skóre zápasu. V 6. min došlo málem 
k vyrovnání, když naše obrana ne-
důsledně obsadila hráče hostí, a ten 
po hlavičce prošel míč křížem přes 
celou branku a skončil těsně vedle 
tyče Pokorného brány. V 9. min se 
hosté dočkali, kdy soupeř zakom-
binoval středem hřiště a na jeden 
dotek přehrál naše stojící hráče 
a bylo 1:1. V 11. min. kopal penaltu 
Dvořák po faulu na pronikajícího 
Kučeru, ale gólman vystihl směr 
střely a penaltu zlikvidoval. Ve 12. 
min. jsme zahráli rychle autové 
vhazovaní, míč dostal Kratochvíl, 
prošel svým typickým způsobem 
vápnem a technickou střelou nás 
dostal do vedení 2:1. V 15. min se 
dostal do šance opět Víťa, ale nedal 
z malého vápna. Ve 20. min před-
vedl dlouhý výkop Pokorný, Kuče-
ra si nechal míč jednou padnout 
a pak vystřelil z první. Míč letěl 
těsně vedle šibenice. Ve 24. min 
opět rychlá křídelní akce založená 
Kubišem – centr do vápna–, ale 
Kučera těsně minul branku. V 25. 
po delší době zahrozil soupeř, ale 
nás podržel gólman Pokorný, když 
chytil střelu z malého vápna. Ve 
26. min měl další šanci Kučera, 
když jeho nájezd skončil střelou 
do náruče brankáře. Ve 42. min 
zahrával přímý kop Budzinský, na-
hrál Dvořákovi, a ten z první těsně 
minul branku. Ve 44. nedal opět 
z malého vápna Petr. V 45. zahrál 
dlouhý autový hod Dočkal, hlavou 
prodloužil do vápna Dvořák a ne-
důrazného brankáře překonal svou 
druhou brankou Budzinský.
Ve druhém poločasu opět měli 
navrch naši hráči. V 51. min zahrál 
přímý kop do břevna Budzinský. 
V 53. min zahráli naši hráči signál 
po rohovém kopu, kdy přetažený 
míč vrátil do vápna hlavou Dvořák 
a Kubiš nedal z malého vápna. 
V 54. se krásně uvolnil po levé 
straně Kratochvíl, poslal centr do 
vápna na úplně volného Kučeru, ale 
ten opět nedal jasnou tutovku. V 55. 
ten samý signál z rohu, tentokrát 
netrefi l Dočkal. V 62. min zahrála 
pěknou křídelní kombinaci trojice 
Soutor, Kubiš, Dufek, ale bohužel 
nedošlo k zakončení. V 76. min si 
na Budzinského roh naskočil Do-
čkal, ale míč šel těsně nad branku. 
V 86. minutě se konečně dočkal 
smolař zápasu Kučera, kterého 
poslal do brejku Budzinský a Petr 
pěknou křížnou střelou umístil 
míč k tyčce. Kluci odehráli poho-
dový, pohledný zápas a vítězství si 
zasloužili. Za předvedený výkon 
v zápase a celou jarní část zaslouží 
velkou pochvalu. Trenéři Libor 
Smejkal a Stanislav Dočkal děkují 
klukům za to, že nevzdali boj o zá-
chranu v MSDD a za předváděné 
výkony hlavně v jarní části.     -sme-
 1. Znojmo 26 18 5  3 77:31 59
 2. Líšeň 26 18 5  3 70:26 59
 3. Přerov 26 15 3  8 55:34 48
 4. DOSTA Bystrc 26 12 6  8 47:31 42
 5. HFK Olomouc B 26 10 8  8 40:39 38

 6. Vrchovina 26 11 4 11 49:43 37
 7. Havl. Brod 26 10 4 12 35:48 34
 8. Uherský Brod 26  9 6 11 42:52 33
 9. Velké Meziříčí 26 10 3 13 44:60 33

10. Židenice 26 10 2 14 50:55 32
11. Břeclav 26  8 7 11 41:48 31
12. Kunovice 26  9 3 14 33:53 30
13. Veselí 26  6 7 13 41:57 25
14. Žďár n. Sáz. 26  3 3 20 23:70 12
FC VM ml. dorost – FK Kunovice 
3:0 (2:0)
Branky: Kuřátko, Partl (p. k.), 
Smejkal E. Ž. k.: Stávek, Mucha, 
Kubec, Horký. Sestava: Simandl 
– Partl (45. Wasserbauer), Kubec, 
Mucha, Horký M. – Stávek, Kami-
naras – Vítek, Smejkal (66. Prudík), 
Kozuň – Kuřátko
Už to máme za sebou. Pro nás his-
toricky první navštívenka v MSDD 
skončila 10. místem (13. na podzim) 
s 31 body (8 bodů podzim) a skóre 
35:50 (15:37 podzim). Klukům se 
famózně podařilo jaro, kdy se 6 ví-
tězstvími, 5 remízami a jen dvěma 
porážkami dokázali zcela vymazat 
naši podzimní bilanci a v jarní části 
tabulky obsadili 3. místo! Ale dost 
statistik a už k našemu poslednímu 
utkání, ve kterém jsme přivítali hrá-
če Kunovic, kde jsme prohráli 4:3 
a tak měli kluci soupeři co oplácet. 
Od začátku zápasu na našich ležela 
zbytečně deka, vždyť už o nic nešlo, 
jen se ctí dohrát soutěž a na pokyn 
trenérů doma vyhrát. Od začátku se 
opravdu kluci nemohli nějak dostat 
do svého tempa a zbytečně jsme 
ztráceli míče, nešla příhra a tak ně-
jak to prostě vázlo, ale podobně to 
nešlo i soupeři, a tak prvních dvacet 
minut to moc ke koukání nebylo. Pak 
už se kluci uklidnili a pustili se do 
hostů, jak se patří, opět kombinací 
a rychlými brejky po lajně začali zá-
sobovat náš útok a bylo jen otázkou 
času, kdy to přijde. A přišlo, v 35. 
min. se dostal Eda na brankovou 
čáru ve vápně a přihrávkou na osa-
moceného Kuřátka, který z hranice 
šestnáctky propálil svou dělovkou 
všechno, co mu stálo v cestě. Pak už 
to kluci rozjeli naplno a hned v 37. 
jsme kopali pokutový kop. A opět 
náš stoprocentní střelec penalt 
Partl zvýšil na 2:0. Pak už se nic do 
půlky nestalo, jen několik rohových 
kopů, ale bez gólové koncovky a šlo 
se do kabin. 
Ve druhém poločasu měli kluci udr-
žet na uzdě hlavně emoce, protože 
náš karetní příděl 4:3 nevěstil nic 
dobrého a soupeř se snažil vyprovo-
kovat nějakou šarvátku a rozhodit 
naše borce, ale z lavičky dálkový 
ovladač fungoval a včas se uklid-
nili. Dál jsme drželi utkání pevně 
ve svých rukou a nic jsme hostům 
nedovolili. Pevná obranná hráz už 
na půlce nedovolila žádný průnik 
a když už něco propadlo, tak gól-
man Simandl v pohodě míče posbí-
ral a svým dlouhým výkopem hned 
založil další protiútok. V 63. min. si 
Smejkal zopakoval svou akci, když 
se předtím snažil z hranice velké-
ho vápna přelobovat hostujícího 
gólmana a přestřelil tak jako přes 
kopírák po centru Horkého, potup-
ně překonal i obranu hostí a zvýšil 
na 3:0. Kluci už v klidu dohrávali 
zápas a užívali si své poslední spo-
lečné vystoupení tak kvalitního 
výběru ročníků 91 a 92, kteří před 
dvěma roky vykopali žákovskou di-
vizi a vyhráli i Pohár ČMFS a dru-
hým místem v republikovém fi nále 
vítězů pohárů zakončili rok 2006. 
Tentokrát už sami v divizi před-
vedli, že to není náhoda a patří jim 
jen velká pochvala. Touto cestou se 
chci ještě jednou rozloučit s hráči 
ročníku 91 a popřát jim v příštím 
roce hodně úspěchů ve starším 
kádru.                                    -kub-
 1.  Přerov 26 18 3  5 61:20 57
 2.  DOSTA Bystrc 26 16 4  6 57:36 52
 3.  Židenice 26 15 3  8 60:40 48
 4.  HFK Olomouc B 26 12 7  7 46:35 43
 5.  Líšeň 26 13 4  9 52:40 43
 6.  Znojmo 26 12 6  8 51:37 42
 7.  Vrchovina 26 11 3 12 47:41 36
 8.  Žďár n. Sáz.  26  8 8 10 40:47 32
 9.  Břeclav 26  9 4 13 45:52 31
10. Velké Meziříčí 26  8 7 11 35:50  31

11.  Uherský Brod 26  7 9 10 33:41 30
12.  Kunovice 26  6 7 13 37:59 25
13.  Veselí 26  6 3 17 23:65 21
14.  Havl. Brod 26  5 4 17 29:53 19

Bobrová A – Bory A 2:1 (2:0)
Diváků 130 (polovina z Borů)
Borští nechali domácí klidně hrát 
svůj fotbal. Takže všechny tři 
branky byly jen z kopaček domá-
cích. Dvě byly lehce do naší a třetí 
ve skrumáži i zajímavě do své. 
Kde loňské sněhy jsou, kdy jsme 
tam hladce vyhráli 6:1. A proto 
tam letos přijelo samostatně také 
tolik našich diváků. Ale byli bo-
hužel těžce zklamáni. Chyběl tam 
Aleš Krčál, který jel na Euro do 
Švýcarska. 
Bory B – Jívoví B 4:2 (1:1)
Diváků 80
Ve 23. naši Láďou Březkou vedli, 
ale za 4 minuty hosté vyrovnali. 
V 53. si naši dali pěknou vlastní 
branku ostrou zpětnou přihrávkou 
brankáři. Potom tvrdě střílel Mirek 
Ochrana a po něm z penalty Petr 

Dostál a zpečeťuje to svou nád-
hernou závěrečnou brankou. V ne-
děli dopoledne hrála přátelák naše 
vítězná přípravka s Radostínem 
a vyhrála 5:2. Od 10 hodiny se po 
nich u nás hrálo atraktivní utkání 
starých pánů, Bory (Bororadostín) 
– Dobronín u Jihlavy. Velice pěkné 
utkání před 80 diváky skončilo 2:3 
(0:2) pro hosty. Pískal Fr. Smaženka 
z Borů. Takové přáteláky se budou 
opakovat navzájem. 
Dorost: V. Meziříčí B – Bory 5:0 
(2:0) na umělé trávě
Borští dorostenci úplně ztratili 
fotbalový cit a smysl pro nahrávky 
a spolupráci hráčů. Sólově se hrát 
nedá, i když na to máme schopné 
sólisty. A tak to také dopadlo. Tre-
nér byl nešťastný. Meziříčští byli 
prostě perfektní.

-ochr-

ZŠ a MŠ Moravec uspořádala 
v pátek 13. 6. 2008 pro žáky 1. 
stupně sportovní utkání v kopané 
a ve vybíjené. Soutěže se zúčast-

SPORTOVNÍ DEN

nili také žáci okolních škol – žáci 
ze základní školy Strážek, Bobro-
vá a Křižanov. Jako každý rok si 
vítězové odvezli medaile, věcné 
ceny a žáci z Křižanova letos také 
putovní pohár ve fotbale. 

Výsledková listina
 fotbal vybíjená
1. místo ZŠ Křižanov ZŠ Strážek
2. místo ZŠ Moravec ZŠ Bobrová
3. místo ZŠ Strážek ZŠ Křižanov
4. místo ZŠ Bobrová ZŠ Moravec

BOWLING

Bowlingová liga 2008
jednotlivci – Muži

 Jméno nához poč. kol průměr pořadí
Kružík 6457 36 179,4 1.
Korydek 5919 36 164,4 2.
Baloun 5830 36 161,9 3.
Tvarůžek 5782 36 160,6 4.
Věžník 5721 36 158,9 5.
Kozina st. 2538 16 158,6 6.
Bednář 5021 32 156,9 7.
Hnízdil 3120 20 156 8.
Holík 5605 36 155,7 9.
Šlapal 3701 24 154,2 10.
Němec 4300 28 153,6 11.
Homola 5504 36 152,9 12.
Smejkal Libor 5497 36 152,7 13.
Kliner 4219 28 150,7 14.
Daniel 5404 36 150,1 15.
Heneš ml. 2982 20 149,1 16.
Mynář 4706 32 147,1 17.
Kočiš 2301 16 143,8 18.
Křehlík 571 4 142,8 19.
Šlitr 1127 8 140,9 20.
Smejkal Jan     5045 36 140,1 21.
Kučera 3299 24 137,5 22.
Holík ml. 547 4 136,8 23.
Heneš st. 2717 20 135,9 24.
Kozina ml. 531 4 132,8 25.
Bradáč st. 4076 32 127,4 26.
Burian 2528 20 126,4 27.
Kosour 3478 28 124,2 28.
Novotný 992 8 124 29.
Babáček 476 4 119 30.
Šoukal 2379 20 119 30.
Tunkr 2796 24 116,5 32.
Prudík 1380 12 115 33.
Seifrt 440 4 110 34.
Paták 1218 12 101,5 35.
  118207 804 147

Bowlingová liga 2008
jednotlivci – Ženy

 Jméno nához poč. kol průměr pořadí
Kozinová 2189 16 136,8 1.
Mejzlíková 4278 32 133,7 2.
Kunčarová P. 3544 28 126,6 3.
Henešová 1465 12 122,1 4.
Kunčarová M. 472 4 118 5.
Danielová 3117 32 97,4 6.
  12876 108 119,2

FC VM A ml. žáci – Kamenice n. 
Lip. 6:1 (2:0)
Sestava: Jůda – Benda M., Novotný, 
Pažourek, Špaček – Chalupa, Drá-
pela, Ráček, Vokurka – Komínek, 
Liška R. Střídali: Chytka, Benda 
L., Kurečka. Branky: Chytka 2×, 
Kurečka, Ráček, Liška, Chalupa. 
Hosté přijeli pouze v deseti lidech, 
čemuž také odpovídal průběh 
celého utkání. Naši hráči měli po 
celou dobu herní převahu a soupeř 
se dostával k ohrožení naší branky 
pouze sporadicky. Díky nepřesnos-

tem a mnohdy zbrklému zbavování 
míčů skončil poločas pouze 2:0. Po 
přestávce naši hráči zlepšili pohyb, 
zpřesnili přihrávku a odměnou jim 
byly čtyři krásné branky. 
Jaroměřice n. Rok. – FC VM ml. 
žáci B 3:0 (1:0)
Sestava: Sysel – Dvořák, Kamina-
ras, Pažourek, Jůda – Hlávka, Hibš, 
Procházka, Kučera – Smejkal, Ku-
rečka. Střídali: Lička P., Minařík, 
Kavalec. 
Po celý zápas lepší domácí zaslou-
ženě vyhráli.                          -kli-
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KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

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

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

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

COUNTRY & WESTERN MUSIC
Velké Meziříčí
Kde: Fajtův kopec – sjezdovka
Kdy: 21. 6. 2008 ve 20 hodin
country.stetson@centrum.cz 
www.stetson.wz.cz

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Rezervace a prodej vstupenek od 11. června 2008 na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572, nebo na programovém oddělení JC.

Cena vstupenek 280, 220 a 200 Kč.
Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
uvede detektivní hru z Divadla Járy Cimrmana

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Programové oddělení JC oznamuje, že poslední šesté představení diva-
delní sezony 2007–2008 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se 
uskuteční dnes 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…
Změna: odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.30 h (dopr. situace ve VM).

Program Evropského fi lozofi ckého festivalu – pátek 20. června 2008
 Akce  téma  kdo  kdy  kde 
Prohlídka Regionální expozice „Ve znamení sedmi per“ Irena Tronečková 10.00 zámek 
 Prohlídka zámku   13.00 
Přednášky Z historie města Velké Meziříčí moderuje Hana Svobodová 14.00 Jupiter club 
 Jakub Deml, tasovský rodák Jiří Stodola 14.00 nádvoří kina 
 600 let udělení městských práv Zdeněk Měřínský  15.00–17.00 atrium kina
 Stopy fi losofi e v historii Velkomeziříčska  Bohuslav Mikulášek  Jupiter club
 Velké Meziříčí v zrcadle dějin; Martin Štindl   
 obraz tradiční nebo moderní?
Doprovodná „Ta láska, úplně celá pořád tak živá“ Dramatické studio DDM 17.30 Jupiter club, 
akce  pod vedením Libuše Mílkové   malá scéna
Divadelní 
představení
Filmová Mlynáři – dokument o mlýnech na Balince a Oslavě Jiří Michlíček, 19.00 Jupiter club 
projekce  Petr Hladík, ČRo region
Beseda  Vladimír Makovský 
Filmové Zapomenuté světlo  21.00 Jupiter club, kinosál 
představení 

Program EFF – sobota 21. června 2008
 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ starosta města – František Bradáč 10.00 nádvoří zámku 
  místopředseda PS ČR Jan Kasal
  a ředitel FÚ AV – Pavel Baran, hosté
Přednáška Ekologické meze historického optimismu aneb Jak se Erazim Kohák 11.00 nádvoří zámku 
 T. G. Masaryk a Albert Gore poprali v nebi, až oběma 
Diskuze tekla z nosu krev a Masaryk měl natržený límeček 
 MODERNITA A DNEŠEK moderuje Karel Novotný  nádvoří zámku 
Přednáška Člověk jako subjekt  Jan Kuneš 14.30 nádvoří zámku
 K principu modernity a jeho dnešnímu pojetí 
Přednáška Filozofi cká refl exe politiky Václav Němec 15.10 nádvoří zámku 
Přednáška Křesťanské kořeny modernosti Martin Škabraha 16.00 nádvoří zámku 
 Postmoderna, fundamentalizmus a hledání nového  Michael Hauser 16.40 nádvoří zámku 
Diskuze Panelová diskuze s publikem Přednášející odpoledního bloku 17.20 nádvoří zámku 
Divadlo BRAIN MAN aneb Ať žije evoluce! Divadelní soubor FF MU Brno 19.30 Jupiter club, malá scéna
Společenský Společné setkání studentů, přednášejících Kapela Květy, nejtvrdší čajová   21.00 Jupiter club, velký sál 
večer a návštěvníků kapela, nejhlučnější z tichých
  a nejostřejší z jemných

Program EFF – neděle 22. června 2008 
 PROBLÉM TRADICE A JEJÍ RŮZNÁ POJETÍ   Jupiter club 
Přednáška Tradice jako sociální informace Jan Zouhar 10.00 nádvoří kina 
Přednáška „Původní založení“ a problém tradice Miroslav Pauza 11.30 nádvoří kina 
Přednáška Modernita a Platón Karel Floss 13.30 nádvoří kina 
 ODPOLEDNÍ DOPROVODNÝ BLOK   zámek
Soutěže a hry Dětský den DDM Velké Meziříčí – K. Koudelová 16.00 zámek
 Floristika – vázání kytic Bohuslav Rabušic 17.00 nádvoří zámku
 Historická módní přehlídka s květinovou dekorací Štvanci – divadelní  19.00 zámek
  a kaskaderská společnost
Divadelní  Promarněné proroctví aneb Ošemetné hrátky lásky A.I.D.S. – autorské invenční divadlo studentů 
vystoupení 

Doplňkový program 
Výstavy: fi lozofi cká literatura; tvorba Základní umělecké školy Velké Meziříčí ■ Filmová představení ■ Zajímavost: jízda zvláštního parního 
vlaku a inspektorské drezíny 
V případě nepříznivého počasí se akce konají v prostorách Jupiter clubu.                                                                       Změna programu vyhrazena.

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ FESTIVAL „TRADICE A MODERNITA“
v jeho rámci Jupiter club připravil tyto fi lmy

Středa 18. v 19.30 hodin
ZLODĚJI KOL
Italský fi lm, který na pozadí příběhu 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 surrealistic-
kými prvky a satirickým podtónem. Vypráví o skupince 
známých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl 
hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. První se-
tkání se neuskuteční v důsledku údajného 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 plá-
nované 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 setkání 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
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů, 
posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. 
Akční, dobrodružný fi lm USA. Původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

KNEDLO, ZELO, VEPŘO
Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova sym-
bolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí 
své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nicola Zbytovská, Josef Polášek 
a J. Barin Tichý.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
 IVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

DROBEČKY Z PERNÍKU
Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě pro-
puštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na 
příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová (za tuto roli obdržela cenu Thálie), Radka Filás-
ková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

KACHNA NA POMERANČÍCH
Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po 
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, 
Agáta Hanychová/ Klára Jandová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Listopad – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

NA KONCI DUHY
Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Divadelní sezona podzim 2008
Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Rezervace permanentek od 11. června 2008, 
prodej od 14. července 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC

Sajtna Kochánov pořádá na výletišti 21. června 2008 

Srdečně zveme vás, vaše malé děti nebo vaše vnoučata v pátek 
20. června 2008 na procházku do kouzelného lesa plného velkome-
ziříčských pověstí a zábavných soutěží, které připravili žáci ze 6. A, 
9. A. a 9. B ze 3. ZŠ ve Velkém Meziříčí.
Vzhledem k předpokládanému špatnému počasí se akce přesou-
vá z venkovních prostorů pod střechu, do naší základní školy. 
Začátek je v 8 hodin, kdy vyráží 1. třídy.                             -pb-

Hudba START 02. Za deště se nekoná.
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení

při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008
Den: úterý ve 14.30 h, místo: JC, vestibul kina

Dat. P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
12. 8.  přednáška Pěší pouť do Cách P. Jan Peňáz

16. 9. přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

23. 9. přednáška Středověké rytířské řády Mgr. Thomas Töpfer

30. 9. přednáška Nové objevy Velkomoravské architektury   prof. Josef Unger, CSc

 7. 10. přednáška Přednáška z Ruska o Rusku Alan Černohous

14. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

21. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

11. 11.  přednáška Jošt Lucemburský – markrabě Moravský JUDr. Jaromír Karmazín

18. 11. přednáška Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou Jaroslav Nesiba

21. 6. Radňoves
4. 7.  Lhotky – Arakain

Info: www.renons.cz

20. 6. Opatov
21. 6. Rapotice
27. 6. Čáslavice – Den Buvaru
28. 6. Nárameč – Doubí

28. 6. v 16 hodin – 4. ročník Lhoteckého setkání harmonikářů; 
výletiště Lhotky
4. 7. – Arakain, turné s programem „XXV Eden“, Renons, fotba-
lové hřiště
Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Městská knihovna Velké Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost 

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
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 Městská 
knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí. Vždy 
s uvedením hesla Prvotiny.
Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko. 

Pozvánka na

setkání pracovníků Pomocných provozů Kablo
27. 6. 2008 od 14.30 ■ Kabiny na Tržišti

-pb-

Výstava potrvá do konce června v pasáži IMCA. 

Výstava obrazů Jany Janové

Co Ti už můžu dát? 
Jen tuhle malou vzpomínku. 
Kytičku na hrob můžu dát
a zase jen vzpomínku. 

Dne 17. 6. 2008 jsme vzpomněli 
8. výročí smrti pana 

Otto Dovalila. 
Vzpomíná manželka.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit a doprovodit 
na poslední cestě pana 

Františka Štočka 
z Blízkova. 

Rovněž děkujeme za květinové dary. 
Zarmoucená rodina

Ředitelství Základní školy Sokolovská děkuje Ateliéru – Jiří Michlíček 
za kopírovací stroj. Za tento sponzorský dar jsme velice rádi, bude plně 
využit pro potřebu našich žáků. Děkujeme.

ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí

V sobotu 17. května 2008 proběhlo setkání maturantů z gymnázia ve 
Velkém Meziříčí po 50 letech.                                                          -mich-

Zahradní galerii
spojenou s prodejním jarmarkem, 
Dnem otevřených dveří, prezentací 
školy a „Zdravého projektu“.
Galerie se uskuteční ve čtvrtek 
19. 6. 2008 od 8 do 16 hodin.
Prodejní jarmark bude zahájen 
v 10 hodin.
Na vaši návštěvu se těší učitelé 

a žáci školy.

600 let města Velké Bíteše
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 zve rodiče, děti a veřejnost na 

SK Mostiště pořádá v sobotu 21. 6. 2008

Hraje skupina .
Začátek ve 20 hodin.

VI
Na dnešním obrázku vidíte další 

okno, které je k vidění v našem 
městě. Napište nám adresu domu, 
na kterém byste toto okno našli. Až 
budete mít odpovědi na všech deset 
otázek, odešlete je na naši adresu 
a můžete se těšit na jednu z cen.

Chtěli bychom upozornit, že 
všechny architektonické detaily 
jsou k vidění v našem městě a jsou 
k vidění z veřejného prostranství (tj. 
nemusíte chodit k nikomu na dvůr 
či zahradu). Předchozí obrázky jsou 
k vidění na www.muzeumvm.cz. 
Na adrese hartman@muzeumvm.cz 
vám odpovíme případné otázky. 
Hodně štěstí při hledání!

Muzeum VM

Pátek 20. 6. 2008 Start 02
Sobota 21. 6. 2008 Rockle

TJ Jiskra Měřín

Nejen práce absolventů ZUŠ  
v oboru výtvarná výchova 
si můžete prohlédnout ve 
výstavní síni Jupiter clubu do 
20. 6. 2008.
Otevřeno je od pondělí do pát-
ku od 8 do 16 hodin a v neděli 
od 14 do 16 hodin.          -ivh-

Jupiter club Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na koncert skupiny

Písničky ve stylu tradičního folku a příbuzných žánrů 
až po vlastní úpravu renesančního rocku a vokálních skladeb.

Nádvoří zámku • Velké Meziříčí • 15. červenec 2008 • 20 hodin

se svými hosty v pořadu

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí s velkým potěšením uvede již potřetí 
dvanáctičlennou africkou skupinu

Kdy: neděle 3. 8. 2008 ve 20 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu
Vstupné: děti – v předprodeji 30 Kč,
   na místě 60 Kč
 dospělí – v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč
Předprodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na prog. oddělení JC.

tentokrát s novým programem

Dnes, 18. června 2008, slaví naše 
maminka a babička, paní 

Milada Dřímalová
ze Svařenova, své krásné 80. na-
rozeniny. 

Hodně štěstí, radosti ze života, Bo-
žího požehnání a co nejvíce pevné-
ho zdraví do dalších let přejí dcera 

Milada s rodinou a syn Václav.

Celá líheň malých tanečníků, 
zpěváčků a hudebníků se předsta-
vila na přehlídce dětských souborů 
Mladé Bítešsko, kterou již počtvr-
té pořádal na nádvoří bítešského 
městského muzea Klub kultury 
ve spolupráci s městským muzeem 
a souborem Bítešan.

V úvodu si získal diváky jako 
host dětský soubor Křemínek 
z Náměště nad Oslavou. Potom už 
následovala přehlídka „domácích“. 

Kam si chodí Bítešan 
pro následovníky

Kromě dětských částí Bítešanu, po-
jmenovaných podle věku Bítešan 
7, 10 a 15, si získaly srdce diváků 
včetně dojatých maminek a babiček 
děti z mateřských škol v souborech 
Sluníčko a Bítešánek.

Příznivcům folkloru ve Velké 
Bíteši je jasné, odkud přicházejí 
do Bítešanu stalé nové mladé posi-
ly – pěstují je pro ně šikovné paní  
učitelky v mateřských školách.

Text a foto: Zora Krupičková

Hudební salon Třebíč
Nabídka koncertů na 2. polovinu roku 2008
16. září 2008 v 19 hodin/Národní dům
HOP TROP 
Jaroslav Samson Lenk – kytara, zpěv, Ladislav „Huberťák“
Kučera – kytara, zpěv, Jaromír „Šroub“ Vondra – kontrabas, zpěv
8. říjen 2008 v 19 hodin/Národní dům
ŽALMAN & spol.
„Žalman 40 let na pódiu“
Pavel Žalman Lohonka – kytara, zpěv, Jindřiška Brožová – zpěv, fl étny, 
perkuse,
Jan Brož – kytary, zpěv, foukací harmonika, Petr Novotný – baskytary, 
klávesy, zpěv
10. listopad 2008 v 19 hodin/Národní dům
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
Robert Křesťan – sólový zpěv, mandolína, kytara, Luboš Malina – banjo,
irské píšťaly, klarinet, Luboš Novotný – dobro, lap steel,
Petr Surý – el. kontrabas, Emil Formánek – kytara, mandolína
4. prosinec 2008 v 19 hodin/Národní dům
KAREL PLÍHAL
Upozorňujeme na sníženou cenu abonentních legitimací!
Změna programu vyhrazena.                                                           -mks-

Malujeme na silnici
V pátek 30. května 2008 oslavily děti v Jabloňově svůj svátek malo-

váním na silnici. Vzhledem k pěknému slunečnému počasí se oslavy 
zúčastnilo 58 dětí, nejmladšímu malíři byl 1 rok a nejstaršímu 14 let.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií. První byla složena z dětí do věku 6 
let, druhou tvořili školáci. Každý dostal při zápisu krabičku barevných kříd 
a šel zkrášlit určené místo u obecního úřadu. Téměř po hodině malování 
silnice hýřila všemi barvami.Ti nejmenší malovali sluníčka a domečky, 
starší pohádkové postavy a auta.Všechny obrázky byly krásné a určit vítěze 
bylo skoro nemožné. Odměněn byl každý malíř a o hlavní ceně rozhodli 
svým hlasem rodiče, kteří se přišli podívat na výtvarná díla svých dětí. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří se na vydařeném dětském odpoledni 
podíleli a především všem dětem za rozzáření naší vesnice barvami.

Doufáme, že se v takovém počtu sejdeme i příští rok.
Zastupitelé obce Jabloňov

Muzeum Velké Meziříčí
připravilo

pro všechny žáky a studenty 
základních a středních škol

vstup zdarma!
Každý žák či student, který se 
v pátek 27. června 2008 pro-
káže vysvědčením, na kterém 
budou pouze samé jedničky, 
má možnost prohlédnout si 

zámek zcela zdarma. 
Otevírací doba v červnu:

9.00–12.00 a 13.00–17.00 h.
Těšíme se na vás!
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FOTBAL – DIVIZE

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

ATLETIKA HÁZENÁ

ŠACHY

MSD sk. D
Framoz Rousínov – FC VM 2:3 
(1:0)
Střelci: Neužil (12.), Chazidis (75.) 
– Pokorný (56.), Kratochvíl (68.), 
Průša (73.). Rozhodčí Machálek, 
ž. k. 1:3 (P. Mucha, Němec, Krato-
chvíl), bez č. k. Diváků 100. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, J. Krejčí – Hort, Pokorný, 
Průša, Němec (72. Dvořák), Loup 
(88. Vyskočil) – Staněk (37. Krato-
chvíl). Meziříčští vědomi si toho, že 
mají co napravovat, měli po deseti 
úvodních za sebou tři gólové šan-
ce Staňka, ze kterých vytěžili jen 
břevno a dva rohové kopy. Domácí 
nevěděli, kde jim hlava stojí, jenže 
po dvou chybách namlsaného Vel-
mezu ve středu hřiště to byl přesto 
Framoz, který šel ve 12. zásluhou 
Neužila do vedení. Tím získali 
pevnější půdu pod nohama a nao-
pak Meziříčským chvíli trvalo, než 
hořkou pilulku spolkli. Hosté se pak 
v průběhu dalších minut několikrát 
ocitli v nadějných pozicích, ale ani 
jeden z trojice Staněk, Loup, Pokor-
ný, na domácího gólmana nevyzráli. 
Při své útočné aktivitě občas zapo-
mínali na zadní dvířka, ale Invald, 
zvláště ve 33., kdy domácí Zavřel 
šel na něj sám, další změnu skóre 
ve prospěch Framozu nepřipustil. 
Po úvodních deseti minutách dru-
hého dějství utekl podél postranní 
lajny svým strážcům Loup a nabí-
hající Pokorný jeho přesný a prudký 
centr nezadržitelně poslal mezi tři 
tyče. Netrvalo dlouho a Kratochvíl, 
střídající zraněného Staňka, dostal 
od Němce mazácký lob za záda 
zkoprnělých beků soupeře a s pře-
hledem rutinéra přehodil vybíhají-
cího strážce branky domácích. Po 
dalších pěti minutách bylo dokoná-

no. Po levé straně tentokrát unikl J. 
Krejčí až skoro k vápnu, byl zasta-
ven jen za cenu faulu a trestný kop 
Průši prošel hradbou těl až za záda 
soupeřova brankáře. Dvě minuty 
nato sice Chazidis ztrestal lehko-
vážnost mládí meziříčské obrany 
kontaktním gólem, ale Velmez si 
vítěznou tečku za sezonou, která 
možná úspěšnější být mohla, nic-
méně zůstane výrazným mezní-
kem v působení mužstva v MSFD, 
vzít nedal. 
Příští neděli se Velmez defi nitivně 
rozloučí se sezonou utkáním pro-
ti „All stars regionu“ v obvyklém 
dopoledním čase. Všichni přízniv-
ci fotbalu, ale i dobrého jídla a pití 
jsou srdečně zváni.                 -ber-

Tabulka muži A
 1. Blansko 30 19 5  6 64:34 62
 2. Žďár n. Sáz. 30 17 8  5 63:41 59
 3. Hulín 30 15 9  6 59:35 54
 4. Líšeň 30 14 7  9 53:35 49
 5. Velké Meziříčí 30 14 5 11 48:49 47

 6. Protivanov 30 14 4 12 48:38 46
 7. Konice 30 13 5 12 50:40 44
 8. Vikt. Otrokovice 30 12 5 13 57:48 41
 9. Vyškov 30 10 9 11 38:33 39
10. Třebíč 30 10 8 12 42:41 38
11. Rousínov 30 10 8 12 40:48 38
12. Rájec-Jestřebí 30  9 8 13 40:44 35
13. Boskovice 30 10 4 16 44:61 34
14. Židenice 30  8 9 13 30:46 33
15. Havl. Brod 30  6 7 17 37:70 25
16. Hrušovany 30  5 7 18 35:85 22

Tabulka muži B
 1. Jaroměřice n. R. 25 21 2  2 53:21 65
 2. Nová Ves 25 13 7  5 52:30 46
 3. Rantířov 25 14 4  7 50:34 46
 4. V. Meziřičí B 25 12 6  7 36:20 42

 5. Náměšť n. O. 25 11 3 11 45:43 36
 6. Šebkovice 25  8 8  9 32:42 32
 7. Stará Říše 25  9 4 12 32:37 31
 8. Kouty 25  8 6 11 35:39 30
 9. Třešť 25  7 7 11 46:45 28
10. Čáslavice-Sádek 25  8 4 13 30:42 28
11. Přibyslavice 25  7 7 11 35:48 28
12. Stonařov 25  7 6 12 42:46 27
13. Bohdalov 25  7 5 13 35:55 26
14. Rozsochy 25  5 7 13 28:49 22

Závod pro všechny neregistrované nadšence cyklistiky se pojede 
po silnicích 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 závod 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 při-
spění 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 Vy-
sočina. Přijede již podruhé i Josef Zimovčák, mistr světa v jízdě na 
vysokém kole.

HASIČI

Krajský přebor žactva v Jihlavě
Z našeho kraje se zúčastnili atleti 
z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Pa-
cova, Nového Města na Moravě, 
Havlíčkova Brodu a Velkého Me-
ziříčí. Oproti loňskému roku (22 
medailí – 6 přebornických titulů, 
7× druhé místo a 9× třetí místo) 
jsme získali celkem 31 medailí (16 
přebornických titulů, 8× druhé mís-
to a 7× třetí místo). K nejkvalitněj-
ším výkonům celého krajského pře-
boru patřilo 200 m překážek Jiřího 
Havlíčka – jeho výkon je v průběž-
ných republikových žákovských ta-
bulkách na 5. místě.
Mladší žákyně
Martina Homolová – dálka 444 cm 
– 1., 60 m 8,74 s – 2., 150 m 21,65 
s – 2.
Adéla Chevalierová – 60 přek. 
12,63 s – 1. 
Hana Kratochvílová vrh koulí 
6,62 m – 1., kriket 38,54 m – 3.
Kateřina Studená 60 přek. 12,76 
s – 3.

Iva Závišková kriket 47,19 m – 1.
štafeta 4× 60 m (Homolová, Krato-
chvílová, Studená, Chevalierová) 
36,17 s – 1.
Mladší žáci
Jakub Havlíček – výška 150 cm – 1., 
kriket 56,42 m – 1., 60 m 8,56 s – 2., 
150 m 21,40 s – 2., vrh koulí 10,14 m 
– 3., dálka 421 m – 3.
Michal Kyus – 800 m 2:31,19 – 1., 
kriket 51,51 m – 2., 60 m 8,93 – 3.
Martin Perutka – 60 přek. 10,75 s 
– 1., 150 m 21,98 s – 3.
štafeta 4× 60 m (Kyus, Havlíček, 
Vondráček, Perutka) 34,59 s – 1.
Starší žákyně
Monika Kratochvílová – 60 m 8,32 
s – 1., 150 m 20,47 s – 1., dálka 
477 cm – 1., vrh koulí 9,75 m – 1., 
oštěp 27,88 m – 2.
Starší žáci
Jiří Havlíček – 150 m 18,60 s – 1., 
200 přek. 28,63 s – 1., disk 29,95 m 
– 2., 100 přek. 15,69 s – 3. 
Jiří Klusáček – oštěp 39,54 m – 2.
Celkové výsledky a foto
www.atletikavelmez.ic.cz

-vill-

Mladí hasiči z Laviček 
to konečně dokázali

Kroužek mladých hasičů z Laviček 
opět posunul laťku svých možnos-
tí o stupínek výš, když po vítězném 
tažení v mladší i starší kategorii na 
okresním kole celostátní hry Plamen 
dokázal v sobotu 7. června z dese-
ti nejlepších týmů kraje Vysočina 
v nervy drásající soutěži, kde roz-
hodl až poslední soutěžní pokus dětí 
z Laviček, také zvítězit a poprvé za 

čtyřiadvacetileté historie činnosti 
kroužku samostatný tým SDH La-
vičky postoupil na Mistrovství Čes-
ké republiky, které se koná ve dnech 
2.–4. července tohoto roku v Trutno-
vě. Zde se utká ze čtrnácti nejlepšími 
týmy celé České republiky.
Na tomto mimořádném úspěchu se 
pod vedením trenéra Jana Havelky 
podíleli: Polák David, Večeřa Da-
niel, Havelková Kristýna, Paná-
ček Ivo, Mejzlík Miroslav, Hladík 
Zbyněk, Nedomová Lenka, Čermák 
Otomar, Chalupa Šimon, Hejl Jan.

Družstvo mladých hasičů SDH Lavičky – stojící zleva: Panáček Ivo, 
Nedomová Lenka, Havelková Kristýna, Polák David, Chalupa Šimon, 
Hejl Jan, trenér Havelka Jan; na zemi zleva: Čermák Otomar, Večeřa 
Daniel, Mejzlík Miroslav, Hladík Zbyněk 

BOWLINGOVÁ LIGA

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem Průměr  Body
 1. Stavebniny 4077 3981 3896 11954 332,06 62
 2. Kalíškáři 3799 3842 3862 11503 319,53 58
 3. Nápoje 3783 3837 3803 11423 317,31 53
 4. Ja68ger 3600 3662 3757 11019 306,08 40
 5. Technické služby 3657 3794 3494 10945 304,03 40
 6. Zelenina 3808 3566 3501 10875 302,08 40
 7. Draka 3549 3552 3242 10343 287,31 38
 8. HB 3349 3522 3357 10228 284,11 38
 9. K2 3349 3399 3348 10096 280,44 32
 10. Rekostav 3270 3285 3512 10067 279,64 26
 11. Chaos 3000 1989 3043 8032 251,00 16
 12. Vizážisti 3009 3070 3192 9271 257,53 15
 13. VIKI 2756 2867 3160 8783 243,97 10

Divize mladší žáci
Sokol VM – Újezd u Brna 12:7, 
23:12 (15:8), nájezdy 11:7
Snaživý soupeř neměl příliš šan-
cí proti kolektivnímu výkonu do-
mácích. Zvláště druhá část sou-
boje byla jednoznačnou záležitostí 
a zdařilou ukázkou házenkářského 
umění Velkomeziříčských.
Hráli: Chlubna, Macoun – Pavliš 
(11), Juránek (9), Veselý (8), Janí-
ček (4), Stupka T. (1), Svoboda J. 
(1), Lečbych (1), Svoboda F., Fiala. 
Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Sokol VM – Újezd u Brna 32:26 
(14:13)
Domácí si od prvních minut udr-
žovali vedení, byli herně lepším 
týmem. Závěr prvního poločasu 
si však nevynucenými chybami 
zbytečně zkomplikovali. Po pře-
stávce si pak vytvořili zklidňují-
cí náskok a s přehledem zvítězili.

Hráli: Vávra – Bílek (9), Pavliš (7), 
Juránek (6), Svoboda J. (4), Krátký 
(2), Pospíšil (2), Chlubna (2), Vese-
lý, Lečbych. Trenér Buchta.   -záv-
Tabulka divize starší žáci
 1. Sokol Nové Veselí A 20 18 1  1 645: 358 287 37
 2. Sokol Juliánov 20 17 1  2 611: 369 242 35
 3. SHC Maloměřice 20 17 0  3 636: 378 258 34
 4. HK KP Brno 20 10 1  9 426: 384  42 21
 5. Sokol Hostěrádky 20  9 3  8 464: 473  -9 21
 6. HK Ivančice 20  9 2  9 493: 481    12 20
 7. Sokol Újezd u Brna 20  7 2 11 425: 476   -51 16
 8. Sokol Velké Meziříčí 20  7 1 12 441:501   -60 15

 9. SK HC Tišnov 20  7 0 13 387: 507 -120 14
10. Tatran Bohunice 20  2 0 18 290: 587 -297  4
11. SK Kuřim 20  1 1 18 291: 595 -304  3

Tabulka divize mladších žáků 
– celková
 1. Sokol Nové Veselí A 66 59 2  5 913 0 425  488 120

 2. Tatran Bohunice 66 42 8 16 736 0 513  223 92

 3. SHC Maloměřice 66 43 3 20 798 0 573  225 89

 4. Sokol Vel. Meziříčí 66 39 5 22 671 0 556  115 83

 5. Sokol Nové Veselí B 66 35 7 24 720 0 613  107 77

 6. SK Kuřim 66 35 3 28 641 0 580   61 73

 7. HK KP Brno 66 34 4 28 766 0 666  100 72

 8. Sokol Juliánov 66 33 3 30 530 0 528    2 69

 9. HK Ivančice 66 30 7 29 693 0 633   60 67

10. SK HC Tišnov 66  9 5 52 420 0 815 -395 23

11. Sokol Hostěrádky 66  6 4 56 310 0 772 -462 16

12. Sokol Újezd u Brna 66  5 1 60 372 0 896 -524 11

Přebor Velkého Meziříčí 
v bleskovkách 2008

V neděli 8. června, tedy právě na 
pršivého Medarda, se v káblovácké 
klubovně uskutečnil tradiční před-
letní přebor našeho města a nejbliž-
šího okolí v takzvaných blitzkách 
na 2× 5 minut. K pětihodinovému 
klání se dostavilo celkem 14 zá-
jemců, kteří se utkávali systémem 
dvakrát každý s každým, s výmě-
nou barvy kamenů při druhé vzá-
jemné partii, takže bylo k vidění 
dohromady 182 zápasů. Absolvo-
vat 26 duelů v jednom dni, navíc 
ve stresu a v pekelném tempu, jež 
je dáno velmi malou časovou do-
tací, to rozhodně není pro žádného 
jednotlivce nic snadného ani pří-
jemného. Účastníci proto byli po 
skončení této společensko-spor-
tovní akce dosti unaveni, nicméně 
přesto spokojeni. K dispozici bylo 
také vítané občerstvení, dostavilo 

se i několik přihlížejících diváků. 
Konečné pořadí nejlepších:

1. Josef Kratochvíl ml. 26 22-1-3 22,5 b.
2. ing. Michal Nedoma 26 22-0-4 22 b.
3. Miroslav Bárta 26 19-2-5 20 b.
4. Tomáš Mrazík 26 18-2-6 19 b.
5. Jaroslav Jan 26 16-1-9 16,5 b.
6. Milan Čtveráček 26 14-4-8 16 b.
7. Milan Kučera (Most.) 26 12-1-13 12,5 b.
8. Vít Kratochvíl 26 11-2-13 12 b.
atd. 
Pochvalu za bojovnost ovšem za-
sluhují všichni zapojení – a snad 
nejvíce ti naši členové, kteří se 
tohoto víkendového maratónu zú-
častnili i přesto, že vlastně ony 
bláznivé a zběsilé bleskovky pří-
mo bytostně nesnášejí. Není divu, 
že se nad šachovnicemi co chvíli 
neslo klení…
Všem zájemcům o účast na velkém 
celodenním turnaji v Hodonicích na 
Znojemsku připomínáme, že odjezd 
je v sobotu 21. 6. v 7.15 z parkoviš-
tě u mostu přes Balinku na dolním 
konci Třebíčské ulice.             -vp-

Obec Ruda pořádá již sedmý ročník cyklistického závodu 

Zlaté kolo Vysočiny v sobotu 21. června 2008.

Cyklistické vyjížďky
V sobotu 21. 6. 2008 pro cyklisty od 10 do 100 let, trasa 65 km, sraz 
ve 12.00 před vchodem do zámku. Jede se za jakéhokoliv počasí.
V neděli 22. 6. 2008 pro rodiny s dětmi, sraz ve 13.30 před diskon-

tem Plus ve VM.
Bližší informace na tel. 603 372 045, nebo jkcyklo@seznam.cz

Loňské Zlaté kolo odstartoval Zimovčák.    Foto: Martina Strnadová


