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Dovolená v redakci

Velké Meziříčí žilo opět ﬁlozoﬁí

Redakce bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena
od 30. června do 4. července (včetně).
Otevřeno bude opět od 7. července 2008.

Jak vycházíme
o prázdninách?
16. a 30. července
28. 6. od 16 hodin – Setkání harmonikářů (akordeonistů) ve Lhotkách. (POZOR ZMĚNA oproti

původně plánovanému vydání!)

6. a 20. srpna.
Redakce a vydavatel přeje
všem čtenářům, inzerentům
a spolupracovníkům
krásnou dovolenou!
Iva Horká

Přední český ﬁlozof Erazim Kohák, který se často obrací k Masarykovi, a starosta našeho města František
Bradáč (vlevo) spolu rozmlouvají během jízdy v salonním voze T. G. Masaryka. Parní vlak přijel u příležitosti
oslav našeho města v letošním roce, stejně tak se k výročí konal ﬁlozoﬁcký festival.
Foto: Iva Horká
4. 7. od 20 hodin – Skupina Arakain, fotbalové hřiště ve Lhotkách.

Více fotek
ve fotogalerii
Ve fotogalerii na našich webových stránkách najdete více fotograﬁí z některých zajímavých
15. 7. od 20 hodin – Skupina Geneze, nádvoří zámku Velké Meziříčí. akcí, které se nevydaly do tištěné
-ivhBližší informace o akcích najdete na straně 9. podoby.

Starosta navštívil Brusel
Velkomeziříčský starosta František Bradáč navštívil coby krajský
zastupitel Brusel. Minulý týden
11.–12. června se zúčastnil delegace
kraje Vysočina, která se vypravila
do bruselské kanceláře našeho regionu. Na programu měli několik
jednání s českými europoslanci či
se zástupci partnerského regionu
Friuli Venezia Giulia. Nevynechali ani prohlídku Evropského
parlamentu.
„Ve středu jsme navštívili Evropský parlament. Seznámili jsme
se s jeho prostorami a zúčastnili
přednášky o jeho fungování. Poté
jsme se setkali s europoslanci Ivo
Strejčkem a Janem Březinou,“
přiblížil František Bradáč náplň
obou dní, jejíž další součástí byla
prohlídka sídla Pražského domu
v Bruselu. Středeční odpoledne
pak patřilo dalšímu setkání s europoslanci – Zuzanou Roithovou,
Jiřím Maršálkou, Ivo Strejčkem,
Jaroslavem Zvěřinou a Petrem
Duchoněm. Schůzka proběhla
v Českém domě na Rue du Trone,
kde má kraj Vysočina od počátku
letošního roku otevřenou vlastní
kancelář. Její dosavadní aktivity
a přínosy pro krajské projekty
představila zástupcům krajské
samosprávy a českým poslancům
Evropského parlamentu Markéta
Heřmanová, vedoucí kanceláře
kraje Vysočina v Bruselu. „Hostům
jsme nabídli souhrnnou informaci
o zkušenostech z počáteční etapy
využívání prostředků EU v regionu soudržnosti Jihovýchod vč.
informací o chystaných projektech kraje Vysočina – investic do
krajských nemocnic nebo projektu
vědeckotechnologického parku.
Vysočina také demonstrovala svou
připravenost v rámci předsednictví

ČR v Radě EU,“ shrnula Markéta
Heřmanová.
„Ve čtvrtek jsme se vypravili
do sídla italského partnerského
regionu našeho kraje, kterým je
Friuli Venezia Giulia,“ pokračoval
František Bradáč. Zde získali členové krajské delegace informace
o novém složení regionální rady
italského kraje, která se změnila
po jarních volbách. Vzájemně se informovali o dosavadních aktivitách
a úspěších partnerské spolupráce.
Probrali i priority kooperace mezi
Friuli Venezia Giulia a Vysočinou pro nejbližší období. Během
čtvrtečního odpoledne pak krátce
zavítali na Czech street party před
Českým domem, kde všechny kraje
České republiky měly své stánky,
svůj program a prezentovaly tak
Českou republiku v Bruselu. „Kraj
tam měl také svůj stánek s různými
propagačními materiály, letáky, kulinářskými specialitami a dalšími.
Zdrželi jsme se však na párty jenom
chvíli, pak už následovala cesta domů. Byl jsem v Bruselu poprvé a rád
jsem viděl, jak to tam funguje. Byla
to pro mě užitečná návštěva,“ dodal
Bradáč.
Martina Strnadová

Zahradnictví
ing. Ladislav Molnár
v Budišově
od 25. do 28. června 2008
Otevřeno:
Po–Pá 9–17 hodin
So 8–12 hodin
Tel. 568 875 403,
736 484 434

Velkomeziříčští hostili řadu osobností české ﬁlozoﬁcké obce, jejich příznivců a zájemců o otázky běhu světa. O uplynulém víkendu v našem městě proběhl druhý ročník Evropského festivalu ﬁlozoﬁe s podtitulem
Tradice a modernita. Připravil jej Jupiter club pod odborným dohledem Filosoﬁckého ústavu AV ČR a za ﬁnanční podpory města Velké Meziříčí a kraje Vysočina, tentokrát bez mezinárodní účasti a bez prostředků
Evropské unie. Letošní festival obohatil pro naše město tak významný rok oslav šestistého výročí udělení
plných městských práv a práva odúmrti Velkému Meziříčí moravským šlechticem a hofmistrem krále Václava IV. Lackem z Kravař. Nabídl setkání s takovými
ﬁlozofy, jakými jsou Erazim Kohák, Miroslav Pauza,

Pohotovost v Bíteši končí
Lékařská služba první pomoci ve Velké Bíteši skončí s posledním
červnovým dnem. Její fungování pro další čtvrtletí již zastupitelé města
neschválili.
Pohotovost dosud zajišťovali lékaři na bítešské poliklinice o sobotách,
nedělích a státních svátcích od desíti do osmnácti hodin. Její fungování
stálo městskou pokladnu bezmála čtyřicet tisíc korun. „Statistika říká, že
od desíti do osmnácti hodin pohotovost navštívili čtyři klienti. To je neúnosný stav. Navíc pak většinou stejně jeli do nemocnice. Je to nesystémové
opatření,“ vyjádřil se starosta Miroslav Báňa, který byl již v minulém
čtvrtletí zásadně proti prodlužování existence pohotovosti v Bíteši.
Nejbližší lékařskou službu první pomoci tak mohou Bítešští vyhledat
třeba ve Velkém Meziříčí či v krajských nemocnicích v Novém Městě na
Moravě, Třebíči, Jihlavě nebo v Brně.
Život ohrožující stavy v našem regionu řeší nepřetržitě po čtyřiadvacet
hodin Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Bítešští by chtěli
v budoucnu získat stanoviště „záchranky“ i ve svém městě. „Záchranka
by měla být nad hasičskou zbrojnicí. Na tuto nástavbu již máme zpracovaný projekt,“ dodal starosta Báňa.
Martina Strnadová

Jan Zouhar, Karel Floss či Michael Hauser a další, kteří rozebrali téma tradice i modernity z rozličných úhlů
pohledu, vážně, nevážně, s klidem i vášní. Festival lákal nejenom zajímavými přednáškami, ale také dalšími
doprovodnými akcemi. Patřily k nim jízda parním vlakem, ukázky moderního aranžování květin – ﬂoristiky, módní přehlídka v dobových kostýmech, divadelní
představení či zábavný program pro děti.
Páteční odpoledne bylo věnované regionálním otázkám. V atriu kina Jupiter club se sešli přednášející, kteří
věnovali svá slova významnému tasovskému rodákovi,
knězi a spisovateli Jakubu Demlovi, od jehož narození v srpnu letošního roku uběhne již 130 let, či historii
našeho města.
(Pokračování na straně 3 a 7.)

Silnice bude zcela uzavřena
první víkend v červenci
Upozorňujeme všechny řidiče,
že v sobotu 5. července a v neděli
6. července 2008 bude úplně uzavřena silnice č. II/602 v ulici Pod
Hradbami a Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Uzavřený bude úsek
od křižovatky ulic Vrchovecká
– Novosady – Pod Hradbami až po
křižovatku silnice č. II/602 s ulicí
Záviškova. Světelná křižovatka
bude průjezdná v obou směrech
ulice Vrchovecké a ve směru ulice
Novosady. Bude tak umožněn vjezd
na Náměstí. Křižovatka silnice č.
II/602 a místní komunikace Záviškova bude průjezdná na ulici
Jihlavskou.
Důvodem uzavírky je pokládka
finálního povrchu vozovky při

probíhající celkové rekonstrukci
silnice.
První objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy trasou
Měřín, Otín, Horní Radslavice,
Bochovice, Hroznatín, Rudíkov,
Oslavička, Oslavice, Velké Meziříčí – délka objížďky 27,5 km
(směr od Jihlavy). Druhá objízdná
trasa bude vedena po silnicích II.
a III. třídy trasou Velké Meziříčí,
Mostiště, Olší, Netín, Kochánov,
křižovatka silnic č. II/354 a č.
II/602 – délka objížďky 14,3 km
(směr od Brna). Objízdná trasa
bude vyznačena po celou dobu
trvání uzavírky.
MÚ Velké Meziříčí – odbor dopravy a silničního hospodářství
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Novela živnostenského zákona
V úterý 1. července 2008 nabývá účinnosti novela živnostenského zákona
pod č. 130/2008 Sb. V souvislosti s novelou živnostenského zákona se zavádí do provozu nová verze informačního systému registru živnostenského
podnikání (IS RŽP). Z důvodu, že je při této přeměně nutné provést jednorázově časově náročné automatizované přeměny stávajících živností na
novou úpravu u všech podnikatelských subjektů v živnostenském rejstříku,
bude provedena odstávka provozu IS RŽP v době od středy 25. 6. 2008 od
18.30 hodin do úterý 1. 7. 2008 do 6 hodin, tj. v rozsahu tří pracovních dnů.
Omezení pro podnikatele spočívá v tom, že náš živnostenský úřad nebude
moci vystavovat živnostenské listy tzv. „na počkání“, nebude moci nahlížet
do živnostenského rejstříku a provádět do něj zápisy. Zákonem stanovené
lhůty pro vyřízení však budou dodrženy. Dále bude zastaven od pondělí
30. 6. 2008 od 23.30 hodin do úterý 1. 7. 2008 do 3.30 hodin provoz veřejné
části žŽivnostenského rejstříku www.rzp.cz.
Toto vše snad proběhne dle harmonogramů a informací od ministerstva
průmyslu a obchodu, odboru živností úspěšně a novela ŽZ přinese už jen
samé pozitivní změny pro podnikatelskou veřejnost.
Např. zjednodušení vstupu do podnikání u řemeslných živností bude
třeba dokládat pouze výuční list, nepožaduje se praxe, pouze vyučení.
Místo všech ohlašovacích volných živností bude pouze jedna volná živnost,
která má 80 oborů náležejících do této živnosti. Na tuto volnou živnost
mají nárok všichni podnikatelé, kteří mají alespoň jednu volnou živnost dle
stávající právní úpravy. Dále novela přináší zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů, takže podnikatel může učinit podání ohlášení živnosti,
změn na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v celé ČR. Snižují se
správní poplatky. V krátkosti pouze toto upozornění na novelu živnostenského zákona, bližší informace ráda vám všem poskytnu osobně já i ostatní
pracovníci naše živnostenského úřadu, ale i telefonicky či e-mailem.
Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu Velké Meziříčí

Zrušení části autobusových spojů MHD
zajíždějících do průmyslové zóny Jidášky
Od 1. července 2008 budou z dů- ky. Nový jízdní řád MHD č. 2 lze navodu minimálního zájmu veřejnosti jít na internetových stránkách města
zrušeny spoje č. 15, 28, 29, 31, 32 a 34 Velké Meziříčí (www.mestovm.cz).
MěÚ Velké Meziříčí, odbor
jezdící na lince MHD č. 2 (linka č.
845202) do průmyslové zóny Jidáš- dopravy a silničního hospodářství

Mikroregion bude pomáhat
drobným podnikatelům
Dne 12. 6. 2008 se konala valná hromada Mikroregionu (MR)Velkomeziříčsko-Bítešsko, na které zástupci členských obcí mj. schválili
i podmínky pomoci drobným podnikatelům při získávání ﬁ nančních
prostředků z programu rozvoje venkova (PRV), ale i dalších zdrojů.
Další výzva k podávání projektů a žádosti o dotaci z PRV bude vyhlášena na jaře příštího roku, nicméně pokud se podnikatel k podání žádosti
rozhodne, bude nutné s přípravou projektu začít v předstihu.
Mikroregion ve spolupráci s MAS MOST Vysočiny bude připraven pomoci nejen s žádostí o dotaci a s projektem, ale i v průběhu jeho realizace.
Stejnou pomoc bude MR pochopitelně poskytovat i členským obcím.
Mikroregion se chystá podat samostatnou žádost o dotaci, a to na
realizaci vzdělávacího projektu.
O vyhlašovaných výzvách z programu rozvoje venkova, případně
i o dalších výzvách a aktivitách budeme veřejnost informovat.
Zájemci mohou své dotazy zaslat na mikroregion@nextra.cz, popř. telefonicky na 566 521 500, 731 112 713. Diana Kutnerová, manažerka MR
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Velké Meziříčí je čtvrtým nejlepším městem pro byznys
Městem s nejlepšími podmínkami pro podnikání v kraji Vysočina
je Humpolec. Ani Velké Meziříčí
si však nevede špatně. Má čtvrtý
největší podnikatelský potenciál
z patnácti měst a obcí s pověřenou
působností (tzv. trojkových obcí)
kraje. Takové jsou výsledky soutěže pořádané týdeníkem Ekonom
a agenturou Factum Invenio. Velké
Meziříčí se tak umístilo za zmíněným prvním Humpolcem, druhým
Žďárem nad Sázavou a třetí Jihlavou. Předběhlo například Třebíč,
Pelhřimov, Nové Město na Moravě
či Bystřici nad Pernštejnem. Poslední skončila Telč.
Podstatou soutěže Město pro
byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání
v České republice i v jednotlivých
krajích. Pro zajištění co největší
objektivity soutěže byla města
hodnocena na základě padesáti
kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria
byla statistická data nezávislých
a odborných institucí a odborníky
garantovaný výzkum.

Výsledný žebříček zahrnuje podporu podnikání ze strany regionálních správ, porovnává podnikatelské
prostředí, situaci na pracovním trhu,
atraktivitu lokality, cenové podmínky dané oblasti a výsledky výzkumu
na radnicích a mezi podnikateli. Do
soutěže bylo automaticky zařazeno
všech patnáct obcí s rozšířenou
působností v kraji Vysočina. Velké
Meziříčí například zvítězilo v oblasti průzkumu mezi podnikateli.
„V kvalitě veřejné správy jsme na
druhém místě, to mě těší. Ale myslel
jsem si, že třeba kvalita lokality našeho města by mohla být hodnocena
lépe, a tam jsme skončili patnáctí. To
mě překvapuje, když je naše město
u dálnice,“ zamýšlí se nad výsledky
průzkumu starosta František Bradáč.
V kategorii podnikatelské prostředí
se Velké Meziříčí umístilo na osmém, pracovní trh na čtvrtém a cenové podmínky na devátém místě.
Jan Herzmann, generální ředitel
společnosti Factum Invenio, která
průzkum mezi podnikateli zpracovala, k celkovému pořadí dodává:
„V kraji Vysočina vyloženě žádné

je odborným garantem projektu.
Projekt vznikl jako reakce na
současnou potřebu monitorovat
regionální iniciativu a ukázat, jak
se místní správy podílí na zlepšení podnikatelského prostředí.
„Nechceme jen sestavovat pouhé
žebříčky, ale upozornit na vývoj
jednotlivých lokalit a společně přispět k lepší podnikatelské náladě,“
doplnila Soňa Kotrbová, manažerka
projektu z Bison & Rose. Celkové
pořadí projektu Město pro byznys
kraje Vysočina 2008: 1. Humpolec,
2. Žďár nad Sázavou, 3. Jihlava, 4.
Velké Meziříčí, 5. Pacov, 6. Pelhřimov, 7. Třebíč, 8. Havlíčkův
Brod, 9. Moravské Budějovice,
10. Bystřice nad Pernštejnem, 11.
Chotěboř, 12. Světlá nad Sázavou,
13. Náměšť nad Oslavou, 14. Nové
Město na Moravě, 15. Telč.
Podnikatelé i veřejnost najdou
další informace o žebříčku a podmínkách podnikání na webových
stránkách www.mestoprobyznys.cz.
S využitím zdroje www.mestoprobyznys.cz zpracovala
Martina Strnadová

Historické slavnosti ve Velkém Meziříčí proběhnou v červenci
Vrcholem oslav výročí města bude poslední červencový víkend, který návštěvníky vtáhne do děje událostí dávno minulých. V sobotu 26.
července 2008 tomu bude přesně 600 let, co Lacek z Kravař, hofmistr
krále Václava IV., udělil městu plná městská práva, včetně práva odúmrti.
V tento den i den následující ožije jak náměstí, tak i velkomeziříčský
zámek dobovými slavnostmi, které se budou snažit co nejvěrněji vytvořit
atmosféru tehdejší doby. Na náměstí bude k vidění vše, co se v tom čase
vázalo k měšťanské společnosti. Zámek a přilehlá nádvoří včetně zámeckého parku budou patřit divoké šlechtické družině Lacka z Kravař.
A co vás tedy na náměstí čeká? Sobotním hřebem bude nepochybně
příjezd Lackovy družiny a předání práv starostovi města. Poté bude otevřen řemeslný trh, kde na poctivost jednotlivých řemeslníků bude dohlížet
městský purkrabí; a každý, kdo se o nějakou nepoctivost pokusí, bude
ihned na pranýř postaven a po zásluze potrestán. Přilehlé pódium bude
po celý den hostit tanec, fakírská vystoupení, loutkové divadlo, zkrátka
vše, co si tehdejší měšťanská společnost mohla dopřát. Pro všechny, kteří
mají tak trošku „militaristické“ sklony, budou připraveny ukázky palných
zbraní a výcviku rytířských koní.
Pro návštěvníky, které prohlídky jednotlivých atrakcí znaví, bude
po celé dva dny připraveno občerstvení. Mohou zasednout k dobovým
stolům a vyzkoušet něco málo z jídelníčku našich předků. Čeká je pestrá
nabídka všech možných pochutin od pečeného masa počínaje, medovinou
konče.
A jaká ochutnávka bude uchystána pro návštěvníky zámku a jeho okolí?
Jak jsme již předeslali, najdou zde vše, co ke dvoru předního moravského
šlechtice té doby patřilo. Zámecký park ožije ležením skupin historického
šermu a ukázkou výcviku dravých ptáků. Kdo bude mít zájem, bude si
moci vyzkoušet „na vlastní kůži“ jednotlivé části zbroje. Ti odvážní jistě
neodolají možnosti svezení se v rytířském sedle. Zámecké nádvoří zaplní
stánky s řemesly a občerstvením, jeho dominantou bude pódium, které
poskytne azyl všem účinkujícím.
Oproti letům minulým bude v provozu i nádvoří druhé, které veřejnost
většinou mohla vidět pouze přes okna chodby. Zde rozloží svůj stánek
vykladačka z karet a ruky, bylinkářka a představí se orientální tanečnice.
V prostorách zámku budou probíhat prohlídky s průvodci v dobových

kostýmech a jejich výklad bude zaměřen na životní styl šlechty gotické
době odpovídající.
-tron-

Program:
Náměstí – sobota 26. 7. 2008
10.00 –
zahájení programu na pódiu – dobová hudba, tanec
11.00 –
příchod historického průvodu na náměstí, udělení městských
práv Lackem z Kravař představitelům města, slavnostní otevření tržiště
11.30 –
představení šermířských skupin, které budou účinkovat
na zámku, krátké souboje a pozvání všech občanů města
Lackem na jeho sídlo, kde je připravena oslava
12.00 –
odchod historického průvodu na zámek
12.15–18.00 odpolední programový blok
● provoz občerstvení do 22 hodin
Náměstí – neděle 27. 7. 2008:
10.00–18.00 program na pódiu, řemeslné stánky, občerstvení
● provoz občerstvení do 22 hodin
Zámek – sobota 26. 7. 2008:
10.00 –
řazení družiny Lacka z Kravař
10.30 –
historický průvod
11.00 – 12.00
udělení městských práv na náměstí, představení
šermířských skupin, odchod celé družiny z náměstí
13.00–18.00 odpolední programový blok na nádvořích zámku, prohlídky
s průvodci v dobových kostýmech
19.00 – 21.00
večerní programový blok
● provoz občerstvení do 24 hodin
Zámek – neděle 27. 7. 2008:
10.00 – 18.00
celodenní program ve všech prostorách zámku,
prohlídky s průvodci v dobových kostýmech
● provoz občerstvení do 21 hodin
Změna programu vyhrazena.

Sjely se opravdové skvosty

ře č. 4) probíhá v pravidelném
Při příležitosti vzpomínkové jízdy na 1000
čt r náctiden ním cyklu, každý
sudý týden v měsíci, vždy ve mil československých, spojené se soutěží
středu v neměnném čase od 14 historických vozidel na dlouhou trať o pohár
do 16 hodin.
-živ- Jiřího Kristiana Lobkowicze, se na hotelové parkoviště sjelo celkem 23 opravdových
skvostů jako např. Ford A, Chevrolet AC,
Karman Ohia, Triumph Spitﬁre, Austin SpitVážení spotřebitelé, chtěla bych vám oznámit změnu poradenské služby ﬁ re, Packard, MG TD, Buick Invicta, Ford
ve Velkém Meziříčí: poradna SOS bude po dobu prázdnin 1x měsíčně, a to Mustang GT, Škoda 430, Škoda Popular,
16. července (středa) 14–16 hodin; 13. srpna (středa) 14–16 hodin.
Škoda Tudor, motocykly Jawa 500 Rumpál
Od 3. září bude pak pokračovat každou sudou středu jako dříve.
a další. Největšími perlami byly bezesporu
Naše poradenská služba pro vás byla umožněna díky vstřícnosti vedoucí
živnostenského úřadu Z. Peterkové, která tak dlouho hledala pomoc pro
občany vašeho města, až se spojila se mnou a přesvědčila mě o nutnosti
zřídit poradnu ve vašem krásném městě.
Mohu jen říci, že jsem ani já, ani naši mladí poradci tohoto kroku nikdy
nelitovali. Už jen proto, že je Velké Meziříčí skutečně krásné a lidé v něm
milí a laskaví, stejně jako pracovníci živnostenského úřadu, kteří nám
zapůjčili bezplatně svou kancelář i s technikou a my jsme pak mohli, také
bezplatně, radit vám ve vašich problémech.
Vysočina je nádherný kraj a zaslouží si své vlastní spotřebitelské informační centrum, stejně jako Jihomoravský kraj, své vlastní poradny se
svými odborníky – poradci, kteří budou pomáhat řešit všechny problémy
a starosti nejen při nákupech a službách, ale také při jejich reklamacích.
Proto na četné žádosti spotřebitelů z celého kraje se chystáme zřídit
Spotřebitelské informační centrum v Jihlavě ihned po sehnání nebytových
prostor, samozřejmě při zachování nynější poradny ve Velkém Meziříčí,
ke kterému již máme i citový vztah.
Před několika lety jsem navázala spolupráci s mnoha vysokými školami
v Brně, např. Masarykovou univerzitou – právnickou fakultou, fakultou
ekonomicko-správní, Mendelovou univerzitou a dalšími.
Ti nejlepší studenti a studentky z vyšších ročníků pracují na stážích
v naší brněnské poradně, dále se vzdělávají, absolvují odborné semináře,
školení, poradenské zkoušky, mají certiﬁkáty odborné způsobilosti i znalosti cizích jazyků.
(Pokračování na straně 6.)
Pravidelný poradensk ý den
Sd r u žení obrany spot řebitelů
(SOS) na živnostenském odboru
Městského úřadu Velké Meziříčí
(v nové budově radnice – dve-

město nepropadlo. Například Telč,
která skončila v rámci kraje z hlediska celkového pořadí poslední, myslí
nejvíce do budoucnosti: nejvíce ze
svého rozpočtu investuje a je nejúspěšnější při žádání dotací z EU.“
Zveřejnění žebříčku je součástí
celorepublikového projektu Město
pro byznys, ve kterém se hodnotí
205 obcí s rozšířenou působností
a 22 pražských správních obvodů,
které budou vyhodnoceny samostatně. Cenu týdeníku Ekonom
Nejlepší město pro byznys získá
vítězné město koncem října. Na
projektu se organizačně podílí
agentura Bison & Rose ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.
„Skutečnost, že podnikatelé
dostanou do ruky určitý návod,
jak vstřícné či nepružné jsou
konkrétní radnice, velmi vítáme.
Je na čase si uvědomit, že regiony a obce významně dotvářejí
podnikatelské prostředí a mohou
chuť do podnikání značně ztrpčit
nebo na druhou stranu je i zpříjemnit,“ řekl Petr Kužel, prezident
Hospodářské komory ČR, která

Poradna jednou měsíčně

závodní MG UVA Magnete nebo nejstarší
zúčastněný vůz Rolls Royce Silver Ghost se
7,5 litrovým motorem z roku 1926.
Plán závodu byl třídenní, kdy vozy, které
mohly mít datum výroby pouze do roku
1968, startovaly v pátek z Prahy do Velkého
Meziříčí. Jejich cílem byl hotel Jelínkova vila
a Malostránský pivovar. V sobotu absolvovaly
dvě etapy, mezi kterými je cesta svedla do
Dalešického pivovaru a končila opět u Jelínkovy vily. Poslední nedělní etapa byla již spíše
symbolická a její cíl byl v Polné.
Vítězem vzpomínkové jízdy se stal na voze
Chevrolet AC Tomáš Durdík.
Bohdan Vítek

Přepadl dívku
v podloubí
Pouhé čtyři dny stačily žďárským kriminalistům k dopadení
pachatele loupeže. Je jím jedenadvacetiletý mladík z Velkého
Meziříčí. Ten v sobotu 14. června
kolem čtvrté hodiny ranní přepadl
v uličce V Podloubí čtyřiadvacetiletou ženu. „Pachatel se pokoušel
o fyzický kontakt, čemuž se dívka
intenzivně bránila. Muž ji během
útoku tahal za oděv a vlasy. Potom
ji shodil na zem. Dívka se snažila
volat o pomoc, ale pachatel jí
v tom bránil,“ popsal loupežné
přepadení Václav Kučera, tiskový
mluvčí policie. Muž tedy z místa
utekl, ale předtím ženě sebral
peněženku s třinácti sty padesáti
korunami a platební kartu. PIN
kód k ní měla dívka v peněžence
a muž se ještě v ten samý den pokusil z bankomatu ve Velkém Meziříčí z jejího účtu vybrat peníze.
Nepodařilo se mu to, protože na
účtu nebyl dostatek ﬁ nancí. Dívka při přepadení utrpěla drobná
poranění krku a pravé ruky. „Ve
věci bylo zahájeno trestní stíhání,
muž byl obviněn z trestných činů
loupež, vydírání a neoprávněné
držení platební karty,“ doplnil
Kučera.
-mrs-
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Velké Meziříčí žilo opět ﬁlozoﬁí
(Pokračování ze strany 1.)
(Samostatný článek Deml, básník moderní i tradiční čtěte na straně 7.)

Důležité je ptát se po smyslu života
Přednáška Erazima Koháka přilákala ve slunečném dopoledni na zámecké nádvoří nebývalé množství lidí. Však také zaujala už svým názvem
– Ekologické meze historického optimismu aneb Jak se T. G. Masaryk
a Albert Gore poprali v nebi, až oběma tekla z nosu krev a Masaryk měl
natržený límeček. Pomocí této metafory se náš přední ﬁlozof snažil přiblížit potřebu pokroku, nárůst spotřeby, protiklady bídy a nesmyslného
nadbytku. Masaryk byl přesvědčen o pokroku lidstva, ale chápal ho jako
morální. A. Gore tvrdil, že nárůst spotřeby má své absolutní meze. „Na
jedné straně stojí lidská potřeba růstu a na druhé absolutní meze stupňování spotřeby,“ mínil Kohák, „lidstvo by se mělo snažit být nenáročnými
spotřebiteli, ale ušlechtilejšími lidmi.“ Čekalo se na pokrok a namísto něho
přišel fašismus, pokrok se nekonal. Pozastavil se. Pak přišel rok 1948, poté
1968. A dostavila se beznaděj. Gulášový komunizmus. Znovu myšlenka
pokroku. „Neremcejte a podepište souhlas se vstupem sovětských vojsk
do naší země, hlásala tehdejší hlava státu Gustáv Husák, a odměnou vám
bude stoupající spotřební úroveň,“ připomněl Kohák a dodal, že ďábel
smlouvu, kterou uzavřel s Husákem, nedodržel. A lid se vzbouřil. Tehdejší
režim díky sametové revoluci padl a nastoupil kuponový kapitalismus.
Představa pokroku znovu narazila, na meze růstu. A co morální pokrok?
Jsou ho lidé vůbec schopni? To by se měli ptát také po smyslu života. Co
by mělo být smyslem života? „Stát se plně člověkem,“ apeloval ﬁlozof,
„vybudovat společenství svobodných. Abychom byli schopni být vlastními pány a zároveň být schopni odpovědnosti. Základní otázka nezní, co
dělám, ale jaký to má smysl,“ zdůraznil Erazim Kohák, autor svojí nové
knihy Domov a dálava, která má vyjít co nevidět.
Jeho mladší kolegové Kuneš, Němec, Škabraha a Hauser se věnovali
principu modernity, ﬁlozoﬁcké reﬂexi politiky, křesťanským kořenům
modernosti, postmoderně, fundamentalizmu a hledání nového. „Mám
řadu kolegů, kteří se štítí analyzovat práci politiků,“ řekl mimo jiné
jeden. „Veřejný prostor je deformován médii, která se nesmírně zbulvarizovala,“ přidal druhý. Podle třetího musí víra projít obdobím pochybnosti o průzkumu vlastního nitra a rada dalšího například zněla: Nikdy
nekompromituj svoji touhu.

Přednášející Jan Zouhar.
Foto: Martina Strnadová
má působení tradice v dnešním světě význam. Odpověděl na ni kladně,
když přitom položil důraz na velký smysl regionální tradice. „Lokální
tradice posiluje sebevědomí místních lidí,“ připomněl Zouhar. Na jeho
slova navázal Miroslav Pauza, který žije již třiatřicet let v Praze a přednáší
na Univerzitě Karlově, ale původem je Moravák z Prostějova. Ten hned na
úvod předeslal, že na rozdíl od svého kolegy použije teze spíše agresívní
a útočné, jimiž mnohé posluchače možná rozzuří. Tradici charakterizoval
jako to, o čem nevíme, ale čím žijeme a co jsme. Ti, kdo si pamatovali jeho
loňskou přednášku, byli na jeho nevšední podání už připraveni. Ostatní
možná zaskočila občasná ostřejší slova, před kterými všechny předem
sám varoval. Některé jeho zcela radikální a nekompromisní názory
u mnohých vyvolaly polemiku, ovšem s dalšími bylo na místě souhlasit.
„Kdo je Čech? Hrdina, nebo zrádce? Všichni jsou Češi!“ provolal například. A neopomněl podobně jako vloni pozvednout posluchače k větší
národní hrdosti: „Češi
a Moravané si musí
uvědomit, že jsou naprosto výjimečný národ, který teď jenom
spí a neví o tom. My
jsme elita, ne Němci
nebo někdo jiný…“
A v duchu tradice se
rozloučil s posluchači
stejnými slovy jako
před rokem – čest
vašemu by tí! Poté
Vítězem se v letošním roce stala
V letošním roce se opět konala
zavolal na svého psa
letní soutěž pro školáky, kterou po- IV. třída ze ZŠ Mostiště.
zvaného Žlutá zimTato třída získala jednodenní
řádala Farma rodiny Němcovy, pod
nice, jenž jej doprozáštitou radního kraje Vysočina Iva pobyt (včetně dopravy) na Farmě
vázel na přednášku,
Rohovského, Společnosti mladých rodiny Němcovy, který se uskua předal slovo Karlu
agrárníků a místní akční skupiny tečnil ve středu 18. června. Děti
Flossovi. Ten působí
MOST Vysočiny,o. p. s. Soutěž měly následující program: exkurze
na Filozoﬁcké fakultě
byla určena pro školní třídy prvního na farmě s přímým kontaktem
Palackého univerzity
stupně základních škol v mikrore- s hospodářskými zvířaty, dojení
v Olomouci. Přidal
gionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. na trenažéru, ukázky zemědělské
k myšlen kám, jež
Předmětem soutěže byl reklamní techniky s vyjížďkami, projížďky
zazněly, neméně podplakát na podporu českého mléka na koni, celodenní ochutnávky
nětná slova. Podle něj
vytvořený třídou. V pátek 13. mléka, mléčných výrobků a dalten, kdo se hlásí k Mačervna se sešla hodnotící komise ších produktů zemědělské prvovýsarykovi, nemůže říct,
ve složení: František Němec, Ivo roby, táborák, grilování i možnost
že politika je špinavá
Rohovský, Mgr. Milan Dufek koupání.
věc a nezajímá se
Všem vítězům srdečně gratulujea Michal Drápela. Hodnotící koo ni. „Slušný člověk
me
a přejeme mnoho úspěchů v dalmise
posuzovala
především
práce,
se zajímá o veřejnou Miroslav Pauza (vlevo) s sebou přivezl i svého
věc,“ zdůraznil Karel psa, kterému říká Žlutá zimnice. Ten zaujal které byly zjevně vytvořeny třídou. ších soutěžích. Ostatním soutěžícím
Na třetím místě se umístila I. B ze děkujeme za jejich krásné výtvory
Floss. Jeho přednáš- i dalšího hosta, jímž byl Karel Floss.
ZŠ Měřín, na druhém místě I. – IV. a věříme, že budou úspěšní příště.
kou skončilo probíFoto: Martina Strnadová třída ze ZŠ Lhotky.
Michal Drápela
rání závažných témat
o bytí či nebytí, lidství, demokracii,
tradici a modernitě. Zajímavé je,
že mnozí z ﬁlozofů, ač předložili
názory různé a odlišné, v jednom
Druhý letošní koncert třináctého ročníku MeziViola d’amore byla dle jednoho z hudebních pramese shodli. Vyzdvihli výjimečnou národního hudebního festivalu 13 měst Concentus nů velice oblíbena zejména barokními umělci během
osobnost prvního československé- Moraviae se konal v jídelně velkomeziříčského 16. až 18. století. Díky zajímavé konstrukci rezonančho prezidenta – Tomáše Garrique zámku v pondělí 16. června večer. Představila se na ních strun, umístěných pod hmatníkovými strunami,
Masaryka. Za všechny lze použít něm manželská dvojice Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch měl nástroj nenapodobitelný a lahodný zvuk, který
slova Miroslava Pauzy. Podle něj a Zbigniew Pilch. Svojí hrou na housle a violu d’amore prý podle Leopolda Mozarta zněl nejlépe v nočním
byl Masaryk v přímém kontaktu přítomné publikum nadchla. Nabídla tři autory před tichu. Později se na ní zapomnělo, ale od 20. století
s vyvoleností.
přestávkou (Stamitz, Lipiński, Janiewicz) a tři po ní je opět v kursu především u tradičních a klasických
Martina Strnadová, Iva Horká (Bohdanowicz, Kleczynski, Kaczkowski).
muzikantů. „Náš nástroj má sedm střívkových a sedm
(Dále čtěte na str. 6 a 7.)
rezonančních strun, které vedou

Bílé moře Vysočiny

Na zámku zněla polská díla

Na zajištění
Evropského
festivalu ﬁlozoﬁe
se ﬁnančně
a organizačně
podílely:
Přednášející ze sobotního odpoledne, které moderoval Karel Novotný.
Foto: Iva Horká
Bohatý sobotní program uzavřelo večerní divadelní představení studentů ﬁlozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a společné setkání
návštěvníků a přednášejících v Jupiter clubu.

Místní tradice posilují sebevědomí
Tam se ostatně přesunul i nedělní dopolední program přednášek. Prvním
z přednášejících byl Jan Zouhar, vedoucí katedry ﬁlozoﬁe FF Masarykovy
univerzity v Brně. Ten formuloval tradici jako nepsané zákony vznikající
spontánním sdílením společně žitého světa, které stojí za to uchovat. Tedy
něco jako informační paměť společenství. A zároveň položil otázku, zda

Kraj Vysočina prošel cvičnou povodní
Vysočina cvičila celé dva dny na povodně. Nácvik se týkal povodí
Oslavy, Sázavy a Balinky – významných vodních toků na území kraje.
Hlavním cílem cvičení byla mimo jiné důsledná kontrola toku veškerých
informací při povodni a efektivní nasazení sil a prostředků. Cvičení nezasáhlo do běžného chodu občanských aktivit na území kraje Vysočina.
„Cvičení splnilo svůj účel. Všichni členové komise jsou připraveni splnit
své úkoly v případě nepříznivého vývoje povodňové situace. Evidujeme
několik námětů na zlepšení činnosti povodňových orgánů na úrovni kraje,
ale i na úrovni obcí – např. viditelné a srozumitelné označování objektů,
které už byly evakuovány, posílení technického vybavení místnosti krizového řízení v sídle Hasičského záchranného sboru, nebo se ukázalo
jako problémové nedostatečné pokrytí signálem mobilních operátorů
v některých místech regionu,“ uvedl místopředseda povodňové komise
kraje Vysočina Ivo Rohovský.
Cílem cvičení bylo zejména prověření součinnosti účastníků ochrany
před povodněmi (Hasičský záchranný sbor, Český hydrometeorologický
ústav, státní podniky Povodí, Policie ČR, Krajská hygienická stanice,
povodňové orgány obcí s rozšířenou působností a povodňové orgány obcí,
dotčené odbory krajského úřadu), toku veškerých informací v době před
povodní i při povodni, nasazení sil a prostředků, možnosti humanitární
pomoci z prostředků SSHM, nouzového zásobení vodou, postupu a činností při odstávce elektrické energie i plynu a bezprostředních opatření
při zatopení ČOV, postupu při úniku závadných látek do povrchových či
podzemních vod, postupu při dezinfekci studní jako zdrojů pitné vody
pro obyvatelstvo a stanovení objízdných tras a náhradní dopravy pro
obyvatelstvo.
Města a obce zapojené do nácviku:
ORP – města Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.
Města a obce ve správních obvodech výše uvedených ORP:
ORP Náměšť nad Oslavou: Čikov, Naloučany, Náměšť nad Oslavou.
ORP Velké Meziříčí: Velké Meziříčí včetně místních částí, Měřín, Baliny.
ORP Žďár nad Sázavou: Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Sazomín.
Cvičná povodeň prověřila klíčové osoby povodňových komisí kraje
i obcí. Do cvičení byl zapojen kompletní tým lidí, který by reálnou situaci v terénu řešil. V oblasti vybrané pro nácvik řešení cvičné povodně
v současné době žije cca 20 000 obyvatel.
Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil nevyloučil další opakování
cvičení. Zatím neupřesnil ani rozsah, ani termín.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí povodňové komise kraje Vysočina

Dramatické studio Domu dětí a mládeže pobavilo přítomné divadelním
představením a závěrem se mohli zájemci přesunout do kina na dokument
o mlýnech na Balince a Oslavě – Mlýny (samostatný článek o přednášce
čtěte na straně 7), po němž následoval ﬁlm Zapomenuté světlo. Na své si
přišly i děti, které se neopomněly svézt na parním vlaku. Po celý sobotní
den bylo slyšet do širokého okolí houkání a hvízdání modré lokomotivy
zvané albatros. Ta supěla po kolejích mezi Křižanovem a Studencem,
kde na ni po celé trase čekali nadšenci s fotoaparáty, aby zachytili neopakovatelný snímek. Během zastávek ve Velkém Meziříčí si zájemci
mohli prohlédnout vozy Františka Ferdinanda d’Este, Tomáše Garrique
Masaryka, ale třeba i drezínu nebo starý motorový vůz – Hurvínek.
Blok přednášek na téma Tradice a modernita se rozjel v sobotu.

Sobotní program na nádvoří velkomeziříčského zámku zahájil ředitel
ﬁlozoﬁckého festivalu Milan Dufek, který přivítal jak přednášející, tak
pozvané hosty. Na snímku s místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Kasalem.
Foto: Iva Horká

OKÉNKO KRAJE

Město Velké Meziříčí, Filosoﬁcký ústav AV ČR, Kraj Vysočina,
Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity, Jupiter club, s. r. o.,
Muzeum, Dům dětí a mládeže,
Hotelová škola Světlá a obchodní
akademie, Střední škola řemesel
a služeb ve Velkém Meziříčí, rodina Podstatzkých-Lichtenstein,
McDonald’s, Nowaco – Prima,
Dětské středisko Březejc.
Mediálně akci podpořily: Týdeník Velkomeziříčsko, Žďárský
Deník, Český rozhlas-region,
Mladá fronta Dnes.
-duf-

uvnitř krku nástroje,“ přiblížil Z.
Pilch, „ z padesátky ladění, které
kdysi existovalo, používáme ten
nejtypičtější způsob, a to A, d, a,
d1, ﬁs1, a1, d2.
Hru na zajímavý nástroj, jímž
viola d’amore nepochybně je,
ovládají oba protagonisté, ač oba
dva vystudovali hru na housle.,
jejímž repertoárovým těžištěm je
hudba 17. až 19. století, Sirkka-Liisa
Pilch absolvovala Sibeliovu akademii v Helsinkách a Zbigniew Pilch,
který se specializuje na virtuózní
houslový repertoár, na krakovské
Hudební akademii. Zároveň je dirigentem Vratislavské ﬁlharmonie
a vyučuje hru na barokní housle
a violu na Hudební akademii ve
Vratislavi. Jeho umělecká kolegyně vede mistrovské třídy v mnoha
Manželé Sirkka-Liisa a Zbigniew Pilchovi zahráli v zámecké jídelně ve státech světa.
Velkém Meziříčí převážně díla polských autorů.
Foto: Iva Horká
Připravila: Iva Horká
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DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Kaplani a faráři přicházejí a odcházejí.
Farnost zůstává
Každá změna je složitá, někdy i bolestná, ale patří k životu. K životu
v rodinách našich i v rodinách farních. Každý kaplan přece musí někde
začít, zaučit se a pak na dalším místě musí mít příležitost neopakovat své
začátečnické chyby. I faráři se mění, dokonce i biskupové, a to někdy za
velmi tvrdých okolností.
Vzpomínáme všichni, že evangelický farář Joel Ruml se na své stěhování připravoval po celý rok, mně na to jsou dopřány 4 měsíce. Je
však i stěhování náhlé, když zasáhne Boží vůle přes nějakou mozkovou
příhodu. Byly i případy, že zasáhla lidská zvůle a kněze „odtáhli“ do
kriminálu přímo z kostela.
Farnost však zůstává jako soubor krajinný a památkový, se svými dějinami a cennostmi, hlavně však s tím nejcennějším, a to jsou lidé. Lidé,
kteří zde žijí, pracují a modlí se. To je poklad, o který nepřijdeme, i kdyby
se stěhovalo jako na běžícím pásu. To je poklad, kterého si vážíme. A za
něj Bohu děkujeme. Jako za všechno cenné. A pamatujeme, že co nic
nestojí, za nic nestojí.
P. Jan Peňáz

Odpověď Jindřichu Haláskovi:
Čísla jsou sice důležitá, nedá se jim hned věřit, musí se ověřit.
Historik PhDr. Radomír Malý píše na základě pramenů, že obětí inkvizice ve Španělsku byly desítky tisíc a v Itálii tisíce. Slovníky uvádějí,
že za 1. světové války padly vojáků i civilistů miliony a za druhé desítky
milionů.
Nic víc, nic míň, ale těch lží a urážek je i na mě už nějak moc.
Jan Peňáz

Oznámení:
Autobus na kněžské svěcení Stanislava Váši v Brně jede v sobotu
28. 6. v 7 hodin ze Zadního Zhořce přes Netín, Olší a Mostiště a v 7.20
odjíždí od Domusu.
Primice bude mít v neděli 6. 7. v 15 hodin před netínským kostelem.
Zveme družičky v bílém i v horáckých krojích (i mládenečky).
-jp-

Děkan Peňáz oslavil 30 let svého kněžství
V úterý 24. 6. sloužil P. Peňáz
mši sv. s bývalými i současnými
kaplany, oslavil tak 30 let svého
kněžství.
P. Jan Peňáz se narodil 29. 6. 1951
v Novém Městě na Moravě. Své
dětství strávil ve Slavkovicích spolu s mladšími sourozenci, sestrou
Marií a bratrem Josefem. Základní
školu vychodil v Jamách a po ní nastoupil na gymnázium – lyceum ve
Francii. Další studia jej zavedla do

semináře v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v Brně 25. června
1978 a jako kaplan sloužil ve Vranově u Brna do listopadu 1978,
pak následovaly Jedovnice také
do listopadu roku 1982, post administrátora zastával v Moutnicích
a excurenda v Žatčanech. První
mši sv. ve Velkém Meziříčí sloužil
v neděli 27. 5. 1990 v 10 hodin, od
tohoto dne zde působil jako farář
a děkan velkomeziříčský.
-js-

Žďárská charita funguje již 15 let
V pátek 13. června 2008 proběhla v kulturním centru Batyskaf ve Žďáře
nad Sázavou beneﬁční koncert s názvem Charita v Batyskafu aneb Večírek pro pomáhající. Večer byl otevřený všem, jimž pomoc bližnímu není
cizí. Charakter a obsah programu byly poměrně pestré, a to od pásma
evergreenů z předválečné a válečné éry přes vokální gospelové variace
až po mužské pěvecké kvarteto s nestárnoucími melodiemi 20. století.
Hlavního programu se ujala žďárská hudební legenda MASTERS OF
DISHARMONY. Celým večerem hudebně i slovem prováděl Jan Šustr.
Všichni účinkující se vzdali veškerého nároku na honorář. Dobrovolné
vstupné bylo určeno na podporu denního stacionáře Nesa ve Velkém
Meziříčí, jehož služeb využívají děti a dospělí s postižením. V současné
době zde probíhají přípravy na rekonstrukci a rozšíření stacionáře. Kromě
navýšení kapacity stacionáře je v plánu i zavedení terénní služby osobní
asistence, která v regionu zcela chybí. Výtěžek beneﬁční akce 7.880 Kč
bude věnován na vybavení dílen pracovní terapie pro uživatele služby
denního stacionáře.
Lenka Judová
Psal se rok 1999 a my jsme poprvé usedli do školních lavic. Byli
jsme vyjukaní prvňáčci, kteří přicházeli do školy
s nadšením i obavami zároveň. Netrvalo dlouho
a zjistili jsme, že škola je vlastně prima místo pro navazování nových kamarádství, pro legraci i neshody,
pro získávání nových zkušeností a vědomostí a pro poznání sebe samotného, druhých i okolí. Učili jsme se
číst, psát, počítat. Své znalosti jsme rozvíjeli v různých
předmětech a výchovách s větším či menším nadšením
a úspěchem. Ovšem nejen učením živ je člověk, natož
pak žák základní školy. K těm příjemnějším součás-

(6. díl – pok račování z čísla
23/2008)
PLÁČ A BOL
V neděli 13. května se konal
pohřeb obětí. Odpoledne o druhé
hodině odpolední vykonal P. Burian za velké účasti pozůstalých
a za přísluhy kaplanů Martináska
a Němčanského, profesora náboženství P. Josefa Buše a bohoslovců Josefa Bradáče a Jindřicha
Štěpánka, obřady nad mořem rakví.
Oběti byly pohřbeny do společných
šachet. „Smutný, teplý jarní den,
všude kolem radost z ukončené
války, u nás pláč a bol!“ zapsal
si po příchodu na faru P. Burian.
Ale nebezpečí nemizí, ba naopak.
P. Burian: „Nepřehledné vojenské
transporty a stáda dobytka ničí
úrodu podél cest. Muži, namnoze
se zbraní v ruce, hlídali a musili hájit čest svých manželek a nevinnost
svých dospívajících dcer před násilnostmi některých ruských vojáků.
Přijíždí rumunské vojenské oddíly,
bojující po boku armády generála
Malinovského. Na faře byl po tři
dny ubytován rumunský generál
spolu s celým štábem.“
Nacisté a kolaboranti byli internováni ve staré synagoze a na levém
rukávu nosili žlutou nebo bílou pásku. V neděli pro ně P. Burian sloužil
ve špitálním kostelíku za přísného
dozoru stráže bohoslužbu a zpovídal. Zaopatřoval také v zajateckém
lágru. Bohoslužby sloužil i pro
trestanecký tábor. Sám o tom píše:
„Farář zařídil v trestnici bohoslužby, které byly sice pro duchovní
správu přítěží, ale velikou duchovní
posilou pro trestance.“
Do Meziříčí se vrací rekvírovaný zvon „František“. 1. září 1945
odchází výborný kaplan František
Vorlíček (1913–1999) do Hevlína.
Po roce 1949 uprchl do Itálie, od
roku 1954 byl členem, později
kanovníkem kapituly sv. Petra
v Římě. Jako sakristián baziliky sv.
Petra ve Vatikánu měl na starosti
každodenní průběh bohoslužeb.
Od roku 1985 působil v Kongregaci pro nauku víry, kterou řídil
kardinál Ratzinger, současný papež Benedikt XVI. Do posledních
dní vzpomínal na své meziříčské
působiště a na P. Buriana, kterého
považoval za otcovsky dobrotivého
učitele. Na uvolněné místo přichází z Brna kaplan Antonín Sáňka,
vzdělaný a dynamický mladý
kněz, pověstný svojí prací s mládeží a mezi dělníky. V Hrbově
P. Burian světí a promlouvá při
odhalení desky místnímu rodáku
podplukovníku Karlu Novotnému, pilotu a příslušníku 311. čs.
bombardovací perutě RAF, který

tem výuky patří také školní výlety,
exkurze, různé akce a soutěže. Zde
jsme byli zvlášť úspěšní. Vynikali jsme na olympiádách z různých předmětů, ve sportovních disciplínách
a stali jsme se dokonce i ,,mediálními hvězdami“, když
jsme dokázali třikrát zvítězit v televizní soutěži Bludiště. Tyto úspěchy těší nejen nás, ale také naše paní
učitelky a pány učitele. Během celé školní docházky
se v naší třídě vystřídala při výuce řada pedagogů.
Nejvíce však na nás zapůsobily svým kamarádským
přístupem paní učitelky Dana Jeřábková a Jitka Náhliková. Právě jim patří největší dík stejně tak jako
našim rodičům, kteří to s námi neměli vždy jednoduché a přesto nás
nikdy nepřestali mít rádi.
Píše se rok 2008. Devět let uteklo
jako voda a my jsme na konci jedné etapy života. Možná nás ta další
rozfouká do různých koutů naší
země nebo dokonce do různých
států či světadílů. Možná už se
nikdy všichni nesejdeme, ale to, co
jsme společně prožili, nám nikdy
nikdo nevezme. Hezké vzpomínky
na školu nám zůstanou, ty horší
budou zapomenuty. Možná je teď
někomu z nás hodně smutno. Tak
věřme, a vy, prosím, věřte s námi,
že něco krásného musí skončit jenom proto, aby mohlo něco nového
začít.
Žáci 9. A, ZŠ Oslavická

Loučení se školou

nou stráž. P. Burian píše: „Ačkoli
celé jaro ani nekáplo, při odjezdu se
sv. ostatky počalo pršet.“ V návaznosti na tuto akci se v září konalo
ve Velkém Meziříčí biřmování za
účasti biskupa K. Skoupého. P. Burian společně s Antonínem Plichtou
při této příležitosti napsali knížku
Kostely a kaple farnosti velkomeziříčské, kterou vydala M. R. Junová
ve svém tasovském vydavatelství.
Z prodeje knihy a z darů bylo na
opravu kostela odevzdáno 150 tisíc
Kčs kostelnímu výboru. Na obálce
je dramatická kresba ak. sochaře
Jiřího Marka – v nelítostném poryvu vichru světa je doslova bičován
meziříčský chrám s Ukřižovaným.
Stojí však pevně, jako maják v bouři. V úvodu knížky P. Burian píše:
„Díváme-li se odkudkoliv na naše
pěkné město, padne nám nejprve do
očí farní chrám sv. Mikuláše. Ve
všech křesťanských sídlištích má
kostel místo vévodící. Jím dostává
vlastně lidské mraveniště dole svůj
smysl a řád. /.../ Když po dvakráte
(v posledních dvou velkých válkách) nepřátelé našeho národa
pobrali z věže zvony, aby je rozlili
a použili k vraždění a ničení, bolelo nás srdce a uvědomovali jsme si,
že za takovou bezbožnost Pán Bůh
rouhače potrestá. To se také stalo.
/.../ Leccos ještě na tuto planetu
a evropský poloostrov přikvačí.
Ale kdo vyzkoumá klikatý svist
blesku či cestu hada mezi kamením
na slunné stráni, kdo se odváží do
bludiště a soutěsek myšlení, cítění
a konání lidského? Odjakživa se
lidé za válek skrývali. V nedávné
válce měl kryt pro každého tak
říkajíc význam životní. Byly kryty
ve sklepích, budovali je z betonu
hluboko pod zemí, posloužily
i šachty opuštěných dolů, venkované se skrývali ve vyhloubených
děrách na opuštěných stráních
mezi žulou a borovicemi, - ale
co s tím v atomovém věku? Kam
nyní, občane demokratický, byť
i humanitně nebo dokonce lidově
demokratický? Všichni, kdož prošli
Mauthausenem, Osvětimí, Dachau
a jinými místy vyspělé německé
„kultury“ a prožili infernální léta
pod německou „ochranou“ dosvědčí, že jediná síla, jediné bezpečí je
u Boha. Proto je chrám, v němž je
Bůh stále přítomen, krytem nejbezpečnějším!“
Vedle této knížky P. Burian
připravil a vydal ještě jednu malou
knižní drobnost „Modlitbičky pro
děti“, které tiskl u J. Muchy.
Miloš Doležal,
redaktor ČRo Praha
(Další díl: BLÍZKÝ BÁSNÍK
Bohumil Burian s kaplany nad mořem rakví při tryzně za oběti velkomeziříčské tragédie.
Foto: archiv MD JAKUB DEML v čísle 27.)
zahynul v roce 1944 při havárii
bombardéru. V Meziříčí se koná
pietní vzpomínka na hrdinného
profesora Krejčího, který zemřel
krátce před osvobozením při pochodu smrti z Flossenbürgu do
Dachau. Ráno 20. ledna 1946 sloužil P. Burian slavnostní requiem za
prof. Krejčího a večer se konala
hudební akademie za účasti nejvýznamnějších českých hudebních
interpretů té doby, violoncellisty M.
Sádla, houslisty A. Plocka a klavíristy A. Holečka. Konsekrace brněnského biskupa Karla Skoupého
23. června 1946 se za město Velké
Meziříčí účastní P. Burian. Jakousi
předzvěstí věcí příštích jsou první
poválečné volby, které ve Velkém
Meziříčí těsnou většinou vyhrává
Komunistická strana před stranou
lidovou. Jako kaplan přichází do
farnosti P. Jaroslav Hrůza.
ŠEL S NÍM POD ŠIBENICI
V únoru 1947 se konal ve městě
lidový soud s kolaboranty. K trestu
smrti byl odsouzen Hans Powolny,
místní vedoucí NSDAP a druhý
náměstek starosty města. Oproti
své ženě, která si na konci války
vzala život, byl podstatně méně fanatický nacista. Nežádal o milost,
pouze o přítomnost kněze a o povolení napsat dopisy synovi a dceři.
Na telefonickou žádost předsedy
soudu odebral se P. Burian po poledni 15. února do cely odsouzence,

připravoval ho na smrt, podal mu
svaté přijímání, udělil mu požehnání a prodléval s ním na modlitbách
až do popravy, k níž ho doprovodil
a hlasitě se s ním modlil Otče náš.
Na dvoře trestnice se shromáždilo
asi 200 přihlížejících. Předseda
soudu přečetl rozsudek, Burian dal
odsouzenci políbit kříž a kat se dvěma pacholky provedl popravu. Tělo
oběšencovo bylo sňato a pohřbeno
v tichosti. P. Burian později, v souvislosti s chováním komunistů,
příslušníků vlastního národa, říkal:
„Kdyby byli aspoň jako Powolny.
Ale oni se chovají ještě hůř!“
VOJTĚCH SLAVNÍKOVEC
V MEZIŔÍČÍ
Jednou z posledních svobodných
křesťanských společenských akcí
ve městě bylo přivítání ostatků
sv. Vojtěcha (lebka v křišťálové
schránce) 8. června 1947. Naproti deputaci s ostatky na hranice
ok resu tehdy vyjela delegace
v čele s P. Burianem, předsedou
ONV a členy rady Škvařilem,
Komárkem, Tomkem, P. Bušem,
místopředsedou MNV Žáčkem.
Takovéto „společenství“ již za pár
měsíců nebude vůbec myslitelné.
Šestitisícový zást up očekával
příjezd u nádraží. Po celou noc
byl kostel otevřen, konaly se tam
promluvy, kázání pro různé věkové a profesní skupiny obyvatelstva,
Orli, hasiči i Sokolové drželi čest-

Noční vyučování
Ze dne 17. 6. na 18. 6. 2008 se na
ZŠ Oslavická konalo již tradičně
– netradiční zakončení školního
roku pro děti 1. stupně. Paní učitelky, vychovatelky ŠD a žáci z 9. A,
jejichž třídní je paní učitelka Jitka
Náhliková, nachystali spaní ve škole pod názvem Noční vyučování.

Úderem 18 hodiny jsme přivítali
naše nocležníky a ti si nachystali
ve třídách a ŠD své pelíšky. Převlečeni do sportovního nastoupili
v tělocvičně k zahájení stopované, kterou pro ně připravili naši
deváťáci. Svůj volný čas ke startu
vyplnili vzájemnými zápasy ve

vybíjené a soutěžemi v zrcadlovém sále. Na konci stopované
byli všichni odměněni sladkým
pokladem.
Po stopované všem vyhládlo,
a proto s radostí uvítali večeři,
kterou pro nás připravily naše
hodné paní kuchařky. Po hygieně
následovala další část programu,
a to módní přehlídka v pyžamkách
na molu v tělocvičně. Všichni jsme
obdivovali nejrůznější převleky
a tech nik y jejich předvedení.
Vítězné modely čekala opět odměna.
Poslední hodina Nočního vyučování patřila nejvíce očekávané
strašidelné stezce odvahy. Škola
i nádvoří byly osídleny nejrůznějšími strašidly a všude blikala
světýlka svíček.
Všichni jsme usínali spokojeni
a plni zážitků. Naše zdařilá akce
byla zakončena ranní společnou
snídaní. Velký dík patří žákům
9. A třídy a všem dospělým, kteří
se na akci podíleli.
Kolektiv pracovníků
ZŠ Oslavická
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Měřín
přijme:
nabízí:
automechanika
provádění zemních prací
ŘP sk. C podmínkou stavebním strojem JCB
Informace na tel.: 606 942 018.

Kratší směny vhodné
pro důchodkyně
(sečení trávy) od 16 let.
Tel. 603 508 127.

Konzultace
senátora
Josefa Novotného
pro veřejnost
Výjezdní konzultační hodiny senátora Josefa Novotného pro občany Velkomeziříčska se uskuteční v pondělí
14. července 2008 od 15.30
do 17 hodin na Městském
úřadě ve Velkém Meziříčí.

Přijmeme

pracovnici se zaměřením
na maloobchodní prodej.
Požadujeme: práce na PC, ﬂexibilitu, komunikativnost,
spolehlivost.
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, stabilní zaměstnání, dobré platební podmínky.
Stručný životopis posílejte
na: Sanimat s. r. o., Karlov 2091,
V. Meziříčí, m.chalupova@sanimat.cz, tel.: 737 288 630.

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

Firma TREBI
přijme
Místo výkonu práce:
Draka Kabely, Velké Meziříčí
Kontaktní telefon:
731 472 707

Využijte této výhodné nabídky
ke koupi knihy
► za vysvědčení
► na dovolenou
► na prázdniny
► pro radost

Navštivte nás 27. června 2008.
Knihkupectví
Náměstí 12
594 01 Velké Meziříčí

LÍHEŇ
STUDENEC
nabízí k prodeji
po prvním roce snášky na
hale ve Vanči.
Cena za kus 20 Kč.
Prodejní doba:
v prac. dny 7.00–14.00
v sobotu 7.00–10.00
Informace
na tel.: 568 627 918

individuální a ﬁremní jazykové kurzy
překlady zajistíme ve všech
evropských jazycích,
popř. jejich kombinacích
překlady technické, ekonomické,
právní, lékařské, obchodní aj.
soudní překlady dokumentů:
rodné a oddací listy, vysvědčení, rejstříky trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.
Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková
Tel.: 566 520 301, fax: 566 520 471, mob.: 602 325 108,
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Velké Meziříčí

Sleva triček
Dámské od 150 Kč
Při zakoupení 2 ks – 3. zdarma
Pro posílení svého pracovního týmu
přijímáme spolupracovníky na pozice:

seřizovač a pracovník potisku
v dvousměnném provozu
Požadujeme:
• SOU/SŠ technického zaměření • manuální zručnost, přesnost • schopnost týmové spolupráce • praxe v oboru vítána
Náplň práce:
• seřizování a obsluha potiskovacích strojů (tampoprint) • spouštění výroby konkrétního výrobku • dohled na kvalitativní parametry • 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 (masáže, 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 • provádění 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 stravování • 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

PRODÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Prodám
■ Dětské kolo, cena dohodou. Tel.:
605 777 627, 732 282 550.
■ Spodní frézu na dřevo a kombinovaný stroj na dřevo, hoblovku
s protahem 250 mm, dlabačku,
frézu plus mnoho doplňků. Cena
dohodou. Tel.: 776 824 356.
■ Cementovou
krytinu,
dvoufalcovou, 1 ks/2 Kč. Tel.:
608 549 605.
■ Peugeot 406 orig. Al kola s pneu
205/60/15, málo jetá, bezpečností
šrouby, lze i na 306 apod. Cena
6.500 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Ford Focus, Mondeo 4 ks zimní
obutá kola s pneu Polaris II 195/60/
15, málo jetá, cena 4.200 Kč. Fiesta, Ka 4 ks zimní za 1.800 Kč. Tel.:
777 182 760.
■ Škoda Fabie orig. AL kola
s pneu, málo jetá za 6.500 Kč, 4 ks
zimní obutá kola s pneu Barum
Polaris II, 185/60/14 za 4.200 Kč.
Tel.: 777 182 760.
■ Simson S51 Elektronic, perfektní stav, málo ježděný, rok stará
kola a baterie. Cena: 9.900 Kč. Tel.:
602 574 036.
■ Fabii 1,4 MPi, 16 V. Krátká, 1.
majitel. Serviska, klima, r. v. 2004.
Cena dohodou. Tel.: 724 993 949.
■ Pračku Romo – RL- 73, en. třída „A“, odstřeďování 700 ot./min.,
spotřeba vody 49 l, náplň 4,5 kg,
spotř. el. energie 0,85 kWh. Cena
2.000 Kč. Tel.: 602 730 646.
■ Vyschlé jasanové fošny a prkna. Tel.: 777 800 917.
■ Simson S51 Elektronic, najeto
16 500 k, barva zelná, nová STK,
cena dohodou. Tel.: 774 061 446.
■ Selata. Tel.: 603 366 925.
■ Štěňata NO bez PP. Tel.:
566 543 835 po 19. hodině.
■ Prase na zabití, možno v půlkách a pšenici. Tel.: 604 143 306.
■ Urnový hrob – Karlov, VM.
Komplet bez pomníku, cena
2.500 Kč, možná dohoda. Tel.:
728 158 932.
■ Na Škodu Favorit použité díly,
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Daewoo Mati z , čer vený, r.
v. 2001, koupen v ČR, 1 majitel,
nebourané, servisní knížka, najeto
120 tis., automatické rozsvěcování
světel, uzamykání pedálů, rádio,
dálniční známka, 4 zimní kola,
cena 70.000 Kč, dohoda. Tel.:
608 165 070.
■ Šicí stroj Veritas. Cena dohodou. 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.
■ Nová, celokovová garážová
vrata – dvoukřídlá, zateplená.
Rozměr: š. 214 × v. 200 cm. Cena
dohodou. Tel.: 737 448 775.
■ Škodu Favorit, r. v. 1993, cena
6.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ TV Sony Trinitron KV29FQ75D, mnoho funkcí, včetně
orig. stolku; dětské kolo Superior
Scout (4–6 let); krbová kamna Romotop, téměř nová (9 kW); sedací
pohovku rohovou, rozkládací, úložný prostor. Tel.: 604 255 606.
■ Větší množství nepoužitých
prken, trámů a krovů. Tel.:
566 536 316.
■ Čistokrevná štěňata německých ovčáků, čer ná se znaky.
Odběr začátkem července. Tel.:
731 103 505.
■ Suzuki Swift 1,3 GLS 64 kW, r.

OCEŇOVÁNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ

Vypracování posudků v ceně zjištěné
pro koupi, darování a dědictví.

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Vypracování posudků v ceně obvyklé
pro hypotéky a stavební spořitelny.
Oceňování majetku pro veškeré účely.
Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav
Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz
nemoconsult@nemoconsult.cz

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.
Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

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, dohoda. 100 % stav.Tel.: 608 165 070.
■ Zdarma přenechám leasing
na Ford Focus kombi 1.8 16 V Ambriente, r. v. 2001, ABS, el. přední
okna,centrální zamykání, tónovaná
skla, airbag řidiče, posilovač řízení,
rádio+MG, imobilizér, otáčkoměr,
opěrky přední i zadní, zámek zpátečky. Zbývá 62×4.580 Kč. Včetně
pov. a havarijního pojištění. Tel.:
731 090 186.
■ Kytaru španělku – 7/8 (velikost,
vhodná pro dítě ve věku 7-12 let),
cena 1.800 Kč. Tel.: 737 522 962.
■ 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.
Koupím
■ 50 let staré trámy a prkna,
v dobrém stavu. Tel.: 737 477 773.
■ Starší stavební boudu, i v horším stavu. Tel.: 732 876 446.
■ Jawu 555 Pionýr, bez SPZ. Tel.:
728 737 425.
■ Ogar 250 a Jawu Kývačku nebo
jen díly. Tel.: 737 524 676.
■ Bí lou kozu k chov u. 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 chromových ohýbaných trubek, stará
rádia, hodiny, hračky, housle,
porcelán, obrazy a jiné starožitné
věci. Platba hotově, slušné jednání,
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733,
p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci
po německé armádě, pocházející
z bývalé Bekovky. Boty kožené
a kombinované s plátnem, s čelním i bočním šněrováním – vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice,
košile, kabáty bar vy pískové,
zelené 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, knoﬂíky.
Nabídněte i maličkosti, vše i silně
poškozené. Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír Kubát, Družstevní
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání,
staré odznaky, mince, bankovky,
staré zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, dýky, vysouvací nože
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.:
723 531 154.
Nemovitosti

Volejte zdarma 800 100 576
– vyplatíme i exekuci,
hypotéku!
■ Koupím byt ve Velkém Meziříčí, prosím nabídněte. Tel.:
777 026 699.
■ Koupím byt 3+1 v osobním
vlastnictví ve Velkém Meziříčí.
Tel.: 608 733 007.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmanice, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Koupíme rod. dům ve V. Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.:
731 508 270.

Tel.: 723 565 274.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Velkém Meziříčí, platím hotově. Tel.:
773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekonstr. v Martinicích za 300 tis. Tel.:
720 352 999.
■ Prodám R D 2+1 v Hor ních
Radslavicích, poz. 239 m 2, oprava
nutná. Tel.: 777 587 965. (Pokr. str. 6.)
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(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1,
platíme hotově. Prosím nabídněte.
Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí
nebo blízkém okolí. Pište, volejte pouze přímí vlastníci. Tel.:
604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovicích. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám novostavbu rod. domku 5+1 v okolí Velkého Meziříčí.
Nutno vidět. Tel.: 733 196 660.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ulici
Bezr učova. Tel.: 605 777 627,
732 282 550.
■ Pronajmu garáž na ulici Družstevní. Tel.: 723 513 070.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1
ve Velkém Meziříčí – Čechovy sady.
Bližší info na tel.: 604 305 220.
■ Dlouhodobě pronajmu částečně
zařízený byt 3+1 na ul. Čermákova. Možno i s garáží. Volný od září
2008. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1, lokalita
Čechovy sady. Vybavený, pěkný. Nejlépe pro ﬁ rmu k bydlení.
E-mail.: bytcech@seznam.cz, tel.:
608 882 252.
■ Pronajmu pokoj zařízený,

v RD, 2 km od V. Bíteše. Tel.:
737 825 888.
■ Pronajmu dlouhodobě byt
2+1 na ulici Bezděkov. Cena dohodou. Volný od 1. září 2008. Tel.:
732 342 190, 566 544 628.
■ Hledám dlouhodobější pronájem (2–3 roky) domku ve V. Meziříčí 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 garáží. Cena po dohodě. Tel.:
736 534 803.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůžkových pokojích, vybavená kuchyně včetně nádobí, koupelna, WC
– společné. Mob.: 723 531 154.
Různé
■ Počítačový graﬁk (GIMP, INSKAPE, COREL, OPEN OFFICE)
se ZPS (s možností ﬁnančního příspěvku) hledá zaměstnání ve Velkém Meziříčí. Tel.: 721 029 625.
■ Hledám výpomoc na úklid dřeva v domácnosti v červenci. Vhodné pro studenta. Tel. 603 706 170
odpoledne.
Daruji
■ Daruji za odvoz troje
akumulační kamna. 2× 4,5 kW
a 1× 6 kW. Tel.: 604 255 025.

„Na základě uzavřeného soudního smíru, schváleného usnesením
Vrchního soudu v Olomouci, tímto zveřejňuji omluvu společnosti ATIKA – LYSÝ, s. r. o.:

FOTOGALERIE ke str. 1, 3, 7

Dne 21. 5. 2003 a 28. 5. 2003 jsem v tomto týdeníku inzeroval výzvu
všem poškozeným ﬁrmou ATIKA – LYSÝ, s. r. o. s nabídkou podání
hromadné žaloby. Za zveřejnění uvedené výzvy se jmenované společnosti omlouvám, protože byla učiněna neoprávněně, neboť mé
osobě nebyla touto ﬁrmou způsobena žádná škoda. Václav Štipák
Škoda byla totiž touto ﬁrmou způsobena mému synovi Miroslavu
Štipákovi, který v té době již stavbu vlastnil. Společnost ATIKA – LYSÝ,
s. r. o., která jako žalobce žalovala neodůvodněně i zaplacení částky
100.000 Kč (která jí nebyla přiznána), provedla stavbu skutečně vadně,
o čemž svědčí i tato pasáž z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl uzavřený smír schválen, cit.: „…nelze přehlédnout,
že žalobce při provádění díla pro žalovaného 1 vykázal při své činnosti
řadu chyb a vad, z nichž nejzávažnější se jeví vada ve statickém provedení
krovu, jak to vyplývá z protokolu o kolaudaci stavby, ani to, že žalovaný 2
pomáhal svému synovi žalovanému 1 při jeho podnikatelských aktivitách
a oba žalovaní tíživě nesli nedobrou spolupráci s žalobcem při rekonstrukci prodejny.
Václav Štipák”
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Kopretina
– centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, Csc. přednášel v pátek na téma 600 let
srdečně zve ve středu 25. 6. 2008 od 9 do 13 hodin na
udělení městských práv.
Foto: Jitka Kočí
,
ve čtvrtek 26. 6. 2008

výstavku výtvarných prací
Dětský den

od 9 do 13 hodin a od 15 do 18 hodin. Vyhodnocení výtvarných prací.
Pro děti budou nachystány na přilehlé zahradě nevšední hry a soutěže
o sladké odměny a dětský den zakončíme táborákem s opékáním vuřtů.
Těšíme se na vás!
Akce se koná za podpory MÚ Velké Meziříčí a kraje Vysočina.
Kontakt: Zuzana Dvořáková, mob. 777 183 388.
Srdečně zveme do Kopretiny na Klub rodičů
v úterý 1. 7. 2008 od 9.30 do 11 hodin

Tel.: 608 034 567.

nkt cables Velké Meziříčí k. s., člen skupiny NKT
u Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí
přijme zaměstnance na pracovní pozici

kabelář a kabelář specialista
Požadujeme: vyučen v oboru strojním nebo elektro
řidičský průkaz obsluhy motorových
manipulačních vozíků vítán
základní znalost ovládání PC vítána
manuální zručnost, pečlivost, ochota učit se
Nabízíme:
5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování,
výhody sociálního fondu, příspěvek na penzijní
pojištění, po zapracování zajímavé pracovní
podmínky, možnost profesního růstu

Role otce v rodině
s Elen Sejrkovou: Jak důležité je respektovat otce v rodině. Co dělat, když
schází? Může matka „nahradit“ otce? A jiné otázky, které vás pálí…
Přijďte se podělit o své zkušenosti a načerpat jiné.
Setkání rodičů – s dětmi i bez nich – kteří se zajímají, přemýšlí a chtějí
něco nějak na svém životě změnit.
Salonní vůz arcivévody Františka Ferdinanda d’Este z roku 1909.
Program pro děti zajištěn.
Foto: Iva Horká
Kontakt: Elen Sejrková 608 754 953

Pozvání
Upozorňujeme všechny nadšence dobré zábavy, že se opět bude něco
příjemného dít, a to 4. 7. 2008 v areálu fotbalového hřiště v 17 hodin.
Jistě si vzpomínáte na dvojici výborných písničkářů Vojtu „Kyďáka“
Tomáško a Ríšu Melichara, kteří nás navštívili 15. 6. 2007 na Náměstí
a připravili nám – posluchačům – opravdu příjemné odpoledne. Pouze
jsme zvolili nevhodné hlučné místo – náměstí u silnice. Proto se tentokrát
akce uskuteční na fotbalovém hřišti. Občerstvení nebude chybět. Přijďte,
určitě budete spokojeni. Akce se koná pod záštitou městyse Měřín ve
spolupráci s TJ Jiskra Měřín.
OÚ Měřín

Přihlášky přijímá útvar personalistiky, tel. 566 511 294,
e-mail: eva.drtinova@nktcables.cz

Parní lokomotiva „albatros” na velkomeziříčském nádraží.
Foto: Iva Horká

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

Přípravář montážních desek
pro vyvazování kabelových svazků
Požadujeme:
– manuální zručnost
– odpovědnost, spolehlivost
– SOU elektro výhodou
– znalost práce na PC
Náplň práce:
– na základě výkresové dokumentace nav rhuje a v y rábí
montážní a testovací desky pro
jednotlivé výrobní skupiny

Nabízíme:
– stabilní zázemí mezinárodní
společnosti
– práci v týmu mladých lidí
– řada zaměstnaneckých výhod
– možnost vzdělávat se
Nástup ihned.

Zájemci, hlaste se na Personální oddělení společnosti Draka Kabely, s. r. o.,
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí
nebo na email. adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.

Floristé Lucie Kulmanová a Bohuslav Rabušic předvedli umění květinové
vazby.
Foto: Martina Strnadová

Poradna jednou měsíčně
(Pokr. ze str. 2) Po absolvování studia se snažím takové poradce a poradkyně získat pro práci v SOS, a tak jedna z našich odborných poradkyň –
Mgr. Michala Šťávová bude řídit poradnu v Jihlavě a poradnu ve Velkém Meziříčí. Bude tou, na kterou se můžete obracet se svými otázkami a starostmi.
Vybrala jsem tu nejlepší, kterou mám a přeji vám i nové koordinátorce
Michale Šťávové hodně úspěchů v práci.
Naše poradna v Brně je ochotna vždy pomoci a poradit tam, kde to
bude potřeba, jak našimi odborníky, tak i vědomostmi.
Přeji vám jen přátelská setkání se seriozními a příjemnými prodejci,
kteří neztrácí úsměv a dobré chování i při případných reklamacích,
rychlé a kvalitní služby a co nejméně starostí s cestovními kancelářemi
v době letních dovolených. Jen ten, kdo zná svá práva, je rovnocenným
partnerem při jednání!
Neloučím se, vždyť oba naše kraje jsou regionem soudržnosti, stejně
jako naše poradny.
Všechny vás zdravím a děkuji za krásné přijetí Zdeňce Peterkové,
pracovníkům živnostenského úřadu i vám všem!
Gerta Mazalová, koordinátorka SIC SOS,
poradna v Brně pro JM kraj a Vysočinu

Zubní pohotovost
28. 6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 58 0, Bystřice nad Pernštejnem
29. 6. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko

Nepůjde el. proud
18. 6. 2008 od 7.30 do 11.00 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: sídliště Hliniště, tři nové bytovky; 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, Třebíč- První dáma císařského dvora Joséphine de Beauharnais s chotěm NapoFoto: Martina Strnadová
ská 510
-E.ON- leonem Bonaparte a móda období empíru.
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(Navazuje na články ze strany 1
a 3.) Již druhý ročník ﬁlozoﬁckého festivalu, tentokrát pod názvem
Tradice a modernita, odstartoval
v pátek 20. června v prostorách
Jupiter clubu. Blokem přednášek
na téma Historie Velkého Meziříčí
provázela s přehledem a grácií
sympatická Hana Svobodová. Jako
první vystoupil s přednáškou na
téma Jakub Deml, tasovský rodák
Mgr. Jiří Stodola. V současné

Deml – básník moderní i tradiční

univerzity a studuje v doktorském
programu na Semináři estetiky FF
MU. Velkomeziříčské publikum
seznámil ponejvíce se životem
Jakuba Demla. „Jakub Deml je
považován za básníka moderního,
který zároveň těží z tradice katoliciké– je typickým příkladem, jak
je spojena tradice a modernita“,
uvedl svou přednášku Stodola.
Deml se narodil v Tasově v roce
1878. Hodně cestoval po území
Rakouska – Uherska. Rodný kraj
považoval za duchovní centrum, ze
kterého člověk vychází a do kterého
se opět vrací. Stodola charakterizoval jeho vztah k tasovským lidem
jako ne úplně harmonický, nebyl
zde úplně chápán. V Tasově Deml
nepůsobil jako kněz, byl zde na penzi a místnímu knězi pouze pomáhal
– psal knihy, které odesílal, a které
době pracuje jako knihovník ve se mu hodně vracely. Do Demlova
Středisku pro pomoc studentům se díla se promítl i ekologický akcent,
speciﬁckými nároky Masarykovy Deml nelibě nesl, byl-li kraj a jeho

rovnováha zasahována civilizací.
Zejména pak v 50 letech, kdy
docházelo ke kolektivizaci a zakládání JZD.
Demlův život a tvorbu výrazně
ovlivnilo několik přátel. Nejvýrazněji to byl Otakar Březina, který jej
motivoval ke kněžství, mezi dalšími
pak farář Alois Hlavinka či spisovatel Josef Florián. Někteří jeho
přátelé se později stali jeho nepřáteli. Např. dřevorytec a spisovatel
Josef Váchal nechal Demla bydlet
ve svém bytě v Praze, po jejich
rozchodu se začíná Demlovi mstít
a psát na něj parodické panﬂety.
Jakub Deml měl konf liktní
povahu. Pro svou snahu aplikovat
do církevního života papežská
nařízení dostal se do konf liktu
s církevními představiteli a byl
penzionován. Tak se stal básníkem
a knězem na volné noze. Pro jeho
veškerou tvorbu byl katolicizmus
směrodatný. Díla, která vznikla

v období nejvíce vzdáleném církvi, tzv. Demlově sokolském období,
byla literárně nejslabší.
Mimo církev a ekologické cítění
jej a jeho dílo velmi ovlivňoval
i vztah k ženám. Deml byl kněz
a jako takový byl celibátník, přesto udržoval intimní duchovní vztah
ke čtyřem ženám (hrály různé role
– hospodyně, mecenášky i vydavatelky).
Velkou důležitost v Demlově
životě nese obhajoba pojetí a díla
Otokara Březiny. V důsledku
událostí, které se udály po jeho
přednášce o Březinovi ve Velkém
Meziříčí (soudní líčení v Jihlavě)
ztratil víru v český národ a obrátil se k Němcům a rodu Sporcků
z Kuksu, jmenovitě na hraběnku
Kateřinu Sweerts-Sporckovou.
Hraběnka jej ale nepochopila a odvrátila se od něj.
Pod vlivem těchto událostí
napsal dílo, které bylo zabaveno
úřady– Zapomenuté světlo.
Text a foto: Jitka Kočí

V. ročník mezinárodního turnaje
přípravek
V neděli 15. června se na stadionu
FC Velké Meziříčí uskutečnil již
V. ročník mezinárodního turnaje
přípravek, který zahájil a na závěr
předal ceny všem týmům místostarosta města Velké Meziříčí
Josef Komínek. Tento V. ročník
se odehrál stejným systémem jako
v minulých letech. Hrálo se ve dvou
věkových skupinách, tj. mladší
– ročník 1999, starší – ročník
1997. V každé skupině startovalo
osm týmů, rozdělených do dvou
skupin. Po odehrání základních
skupin byly týmy rozděleny do
skupin, ve kterých se utkaly o konečné pořadí.
Celkové pořadí: 1. FŠ Třebíč, 2. FC
Vysočina Jihlava, 3. TJ Tatra Kohoutovice, 4. FC VM, 5. ŠK SFM
Senec, 6. FC Žďas Žďár n. S., 7.
RAFK Rajhrad, 8. Dosta Bystrc
Nejlepší hráč: Martin Chevalier
– FC VM, nejlepší brankář: Patrik Duba – FC Vysočina Jihlava,
Nápis na peroně v Havlíčkově Brodě hlásal odjezd mimořádného nejlepší střelec: Pavel Špaček (12
rychlíku v 7.15 do Velkého Meziříčí. Na první pohled nic mimořádného. branek) – FŠ Třebíč, nejmladší
Při bližším prozkoumání přistavené soupravy však cestující velmi rychle hráč: Patrik Chalupa – FC VM
shledali, že to není ledajaký vlak. Parní rychlíková lokomotiva „albatros“
z roku 1947, za ní pět osobních vagonů a to nejlepší na konci – dva salonní
vozy. Jeden Františka Ferdinanda d’Este z roku 1909 a druhý jednoho
z našich prezidentů Tomáše Garrique Masaryka. Tentokrát se ve voze Závěr letošní sezony byl pro nás
sice nevezla žádná hlava státu, ale osádka byla neméně vzácná. Do kupé barevný. Béčko těžce prohrálo,
nastoupil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal, další nebyli o moc lepší.
přední český ﬁlozof Erazim Kohák, starosta Velkého Meziříčí František Dorost: Bory – Vír 4:7 (0:3)
Bradáč, ředitel Filozoﬁckého ústavu AV ČR Pavel Baran, šéf Železniční- Naši dorostenci hráli velice slabě
ho muzea Jiří Střecha, ředitel ŽOS České Velenice Jiří Sedláček, ředitel a těžko se to dá srovnávat s jejich
ﬁlozoﬁckého festivalu Milan Dufek, vedoucí odboru kultury a školství, běžnou hrou. Jen Ládik Ochrana
zároveň i hlavní organizátor akce „parní vlak“ Pavel Stupka a další po- dal opět své dvě pěkné branky.
zvaní hosté. Ti měli unikátní příležitost zacestovat si a pobýt v historicky Herálec B – Bory B 3:0 (3:0)
cenných vozech bývalých hlav našeho státu, neboť pro veřejnost tyto V Herálci jsme sehráli neuvěřitelně
vagony zůstaly uzavřeny. A že je to cestování – obzvláště v Masarykově slabý závěrečný fotbal sezony. Snad
salonním voze – nadmíru příjemné, na tom se shodli všichni přítomní. se to už v novém ročníku nestane.
Však v něm nechybí nic, co ke komfortu patří. Vůz má ve střední části Máme poměrně dobré hráče za
salon, k němuž jsou přidruženy dvě ložnice s toaletami. Dámská má vedle béčko a je jen potřeba dobře je
sebe část pro doprovod dvou žen, pánská zase oddíly pro lékaře, tajemníka
a služebnictvo. Vkusný a přitom jednoduše vyzdobený interiér je dílem
pražského architekta Alberta Jonáše. Součástí vozu byla i kuchyňka,
umělecky broušené sklo a porcelánové nádobí pro dvanáct osob. Dvouzdrojová elektrická souprava, pečlivá tepelná i hluková izolace, teplovodní Louka v Šeborově u Uhřínova se
vytápění, elektrický ohřev vody, tlakový vodovod – to vše jsou prvky, stala v sobotu 14. června dějištěm
které spolu s měkkým vypružením a mimořádně klidným chodem vozu nezvyklého soutěžního klání. Mavytvářely jeho vysokou hodnotu.
jitelé traktorů, samohybů a další
Prezident Masaryk tento vůz použil poprvé při své cestě do Francie 17. zemědělské techniky se sešli na
března 1930 a naposledy z Prahy do Lán 21. září 1937. V sedmdesátých Traktoršou, kterou pořádala Společletech se vozu ujaly ŽOS České Velenice, v roce 1991 pak prošel kompletní nost mladých agrárníků ČR za podrestaurací a znovuzprovozněním.
pory kraje Vysočina. Přesto největší
Prezident Václav Havel se v něm poprvé svezl v roce 1993, jeho ná- podíl organizačních příprav připadl
stupce Václav Klaus o jedenáct let později. Jednu z nejdelších cest vůz na soukromého zemědělce Pavla
absolvoval v prosinci 1999, když doprovázel transport vánočního stromu Uchytila z Šeborova a Dílnu Zdeňka
Republiky do Říma. Všechny tyto údaje eviduje kniha jízd, do níž svoje Kafky z Horních Radslavic.
věnování připsal i starosta František Bradáč: „Děkuji za záchranu tohoto Do soutěží se přihlásilo celkem
historického skvostu i za skvělý zážitek z jízdy při příležitosti šestistého 22 majitelů rozličných zemědělvýročí udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí.“
ských strojů, kteří své dovednosti
předvedli ve slalomu mezi kužely
vpřed, a také při jízdě vzad, a utkali se v závodu s kamionem. Kromě
soutěžních strojů si mohli návštěvníci prohlédnout na pět desítek
vystavených strojů a především
nové traktory ﬁrmy Case a Massey
Ferguson. Moderní technika je sice
krásná, ale obdiv si zasloužil i nejstarší vystavený traktor Fendt z roku
1957. Aby se i příchozí manželky
a děti na traktoršou zabavily, připravili pro ně pořadatelé doprovodný
program. V průběhu odpoledne děti
malovaly obrázky a všech 62 dětí,
které se do malování zapojily, byly

Nahodit za chodu mlýna řemen, Parní vlak potěšil děti i dospělé
to bylo umění
Předposlední část pátečního odpoledne tvořila ﬁlmová projekce a poté beseda s autory dokumentu o mlýnech na Balince a Oslavě Mlynáři.
Dokument vznikl podle scénáře Vladimíra Makovského (viz foto vlevo),
autora několika knih o mlýnech Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku.
Filmem provází Petr Hladík (uprostřed), za kameru si stoupl Jiří Michlíček
(vpravo).
Následující
beseda dostala
nečekaný spád,
protože film diváky nadchl i trochu rozesmutnil.
V minulosti bylo
v průběhu let jen
na toku Oslavice
a Balinky okolo
Velkého Meziříčí
kolem šedesáti
mlýnů, v současnosti to je
60 mlýnů v celé
České republice. Na zániku mlynářského řemesla nese díl slučování
výroby v minulých letech, znárodňování mlýnů a nerentabilnost výroby
v současnosti. Mlýny se stávají objekty turistiky, potomci mlynářských
mlýnů spouští dědictví předků jen příležitostně. Zmizeli i krajánci,
kteří byli mimo jiné i nositelé zpráv a dohazovači svobodných mlynářů
a mlynářek. Během večera zazněly i veselé příhody, technické údaje
o turbinách, které napomohly rozvoji mlynářství, či jaký je rozdíl mezi
horní a dolní vodou. Vášnivá diskuze se rozvinula nad tématem pekařství
a zda je dobrý chléb celožitný. Pamětníci dob, kdy se na Vysočině více
pěstovalo žito, konstatovali, že byl vynikající. Žito se mlelo na několik
druhů mouk, nejlepší byla „vejražka“, používaná na lepší buchty, z tmavší
mouky se pekl chléb a dorty. Kvásek na chléb se tehdy nechal kynout dva
dny a peklo se nadvakrát, což se na chuti chleba výtečně odrazilo.
Text a foto: Jitka Kočí

Nádvoří zkrášlily kytice i šaty
Letní nedělní podvečer na nádvoří zámku barevnou krásou obohatila ojedinělá přehlídka květinových
aranžmá. Ukázky umění vazby
kytic a různých kompozic, odborně nazývané ﬂoristika, připravili
zájemcům Bohuslav Rabušic,
Lucie Kulmanová a Jiří Martínek.
Svatební kytice z kal, renesanční
či barokní kytice, ale také letní
extravagantní květinový klobouk
pro odvážnou dámu či hravá kytka
ze šedesátých let dvacátého století,
to jsou jen některé z obrovského
množství jejich výtvorů. Pod jejich
rukama vyrůstala opravdová krása,
která okouzlila přítomné, z nichž
většina byly dámy všech věkových
kategorií. „Divili byste se, co
všechno je v takové kytici skryto,“
komentoval svou práci Bohuslav
Rabušic. Naznačil tak velké množství r ůzných
technik jako
drátkování,
lepení,
ale
i na pohled
poměrně drastických zásahů
do květin, bez
jejichž pomoci
by se však
f lorista zcela
jistě neobešel.
Rabušic mimo
jiné také prozradil barevný

FOTBALOVÝ TURNAJ
Celkové pořadí: 1. RAFK Rajhrad,
2. FC Žďas Žďár n. S., 3. Dosta Bystrc, 4. FC VM, 5. ŠK SFM Senec
6. FC Vysočina Jihlava, 7. FŠ Třebíč, 8. TJ Tatra Kohoutovice
Nejlepší hráč: Tomáš Havránek
– FC Žďas Žďár n. S., nejlepší brankář: Daniel Foltýn – Dosta Bystrc,
nejlepší střelec: Tomáš Ulrych (7
branek) – RAFK Rajhrad. Turnaje
se zúčastnilo 5 děvčat, z nich Adéla
Chevalierová – FC VM.
Po odehrání čtyřiceti utkání a vyhlášení výsledků odjížděla všechna
zúčastněná mužstva s pocitem pěkného sportovního zážitku. Na závěr
nezbývá než poděkovat těm, kteří se
na tomto turnaji podíleli: Řeznictví
– uzenářství Komínek, Zelenina
Smejkal, POEX Velké Meziříčí,
nkt cables Velké Meziříčí, Papírnictví Křížová, McDonald’s ČR s.
r. o., Café – Cukrárna San Marco,
Café bar Orchidea, Pekařství Elis,
Restaurace Obecník, a také v neposlední řadě všem, kteří se o celý
průběh starali.
Mediálním partnerem akce byl
týdeník Velkomeziříčsko.
-inv-

FOTBAL – BORY
využít v optimálních situacích.
Bory A – Nedvědice 2:1 (1:0)
Diváků 150
Bory hrály dobrý fotbal za krásného
počasí a na dobře upraveném hřišti. Úvodní branku dal opět Tomáš
Zikmund a naše vítězství na závěr
potvrdil již tradičně vídeňský
Martin Vávra. Tímto vítězstvím
jsme ukončili letošní pro nás
průměrnou sezonu. Teď bude zase
Sklenský pohár a také tradičně
nový vídeňský pohár, zde vždycky
hrajeme.
-ochr-

TRAKTORŠOU V ŠEBOROVĚ
odměněny. Také dětská skluzavka
byla neustále v obležení a to, že
v Šeborově padaly bonbony z nebe,
se již stává samozřejmostí. Kromě
letových ukázek návštěvníci zhlédli
výcvik mušketýrů a útok mladých
hasičů všechny přesvědčil, že o budoucnost sboru dobrovolných hasičů
je dobře postaráno.
Celým průběhem traktoršou slovem
vtipně provázel Pavel Hudínek,
který společně s organizátory vyhlásil vítěze jednotlivých soutěží.
Kromě uvedených disciplín byly
také vyhodnoceny nejhezčí stroje
a odměnu si odnesli i vylosovaní
návštěvníci, kteří se do této ankety
o nejhezčí stroj zapojili. O hodnotné ceny se postarali hlavně místní
podnikatelé, ale všem oceněným
jistě největší radost udělala chutná
perníková medaile. V závěru velmi
příjemného odpoledne Pavel Uchytil poděkoval všem, bez kterých by
se akce nemohla uskutečnit. Nebýt
podpory kraje, Společnosti mladých agrární ků, sponzorů, všech
návštěvníků, ale především ochotných majitelů zemědělských strojů,
jen těžko by se traktoršou tak skvěle mohla vydařit.
Iva Trojanová

trend pro letošní léto, ale nejspíš
i Vánoce: „V minulých dvou třech
letech byla trendovou bar vou
oranžová, letos to vypadá na růžovou a ﬁalovou.“ Zruční ﬂoristé
také připravili různé doplňky pro
historickou módní přehlídku,
která hned po jejich ukázkách
následovala. Nazdobili například
pompadúrku z období rokoka,
či dobovou čelenku, nebo jediný
květ růže. Květinových dekorací
využili členové skupiny Štvanci,
kteří předvedli na molu kostýmy
z období renesance, přes baroko,
rokoko až k empíru. Na molu se tak
prošli třeba Eleonora z Toleda, anglická panovnice Alžběta, madame
de Pompadour, vévoda toskánský, V salonu Masarykova vozu cestoval Erazim Kohák (uprostřed), který se
baron z Prášilů, Casanova či chlou- jako ﬁlozof zaměřuje mimo jiné právě na T. G. Masaryka, dále Jan Kasal,
ba rakouské armády – bílý kyrysar. František Bradáč, Pavel Baran či Milan Dufek (zcela vlevo).
Foto: Iva Horká
Text a foto: Martina Strnadová
O vůz Františka Ferdinanda d’Este pečuje Národní technické muzeum
(NTM). „Následník trůnu měl už dříve svůj vůz, ale protože se mu rozrostla
rodina, potřeboval větší, a to je právě on,“ upřesnil během jízdy ředitel
Železničního muzea Jiří Střecha, „po první světové válce tento vůz sloužil
pro potřeby ministerstva zahraničních věcí, jezdil s ním Edvard Beneš a
v první polovině šedesátých let byl vyřazený z činné služby a v roce 1971 byl
zařazen do sbírek NTM. Je ve stavu, v jakém v 60. letech dojezdil. Ovšem
připravujeme poměrně velké, ale zároveň velmi citlivé restaurování, protože ten stav je originální.“ Kromě toho by se zmíněný skvost měl za dva
roky objevit na celosvětové výstavě vozů pomazaných hlav v Nizozemí.
Zmíněná souprava dorazila do Velkého Meziříčí za vydatného supění,
vypouštění oblaků dýmu a nepřeslechnutelného houkání, ale i pozornosti
cestujících přesně podle jízdního řádu v 8.45. Vlak potom jezdil celý den Pořadatelé traktoršou, do níž se přihlásilo celkem 22 majitelů rozličných
zemědělských strojů, připravili doprovodný program. Na snímku střelba
a byl o něho velký zájem.
Foto: Iva Trojanová
Iva Horká z historických zbraní.
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Číslo 25 25. června 2008

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
Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

KNEDLO, ZELO, VEPŘO
Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova symbolizovaného 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

Pozvánka na

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

KINO JUPITER CLUB
ČERVEN – ČERVENEC 2008
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.
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 klíčovém 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

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná 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 Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE
Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený ﬁlm oceněné dílo
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po Luise Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
prvky a satirickým podtónem. Vypráví o skupince znáHrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, mých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům
Agáta Hanychová/ Klára Jandová
opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. První setkání se neuskuteční v důJednotlivé vstupné: 240 Kč
sledku údajného omylu v datu schůzky. Hosté se přesunou do nedaleké
Listopad – termín bude upřesněn
restaurace, kde je od konzumace jídla odradí záhrobní rituál personálu
STUDIO DVA
za mrtvého šéfa. V okamžiku následující plánované schůzky přepadne
hostitelský pár náhlá erotická touha. Průběh další večeře naruší příchod
vojáků. Na oplátku za vlídné přijetí pozve velitel společnost do svého
Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na- bytu, hosté se ale octnou na jevišti divadla, odkud jsou vypískáni divávzdory chmurné faktograﬁi je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci ky. (Prekérní situace se ale odehrává pouze ve snu.) Následující večírek
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
naruší prudká hádka, při níž ambasador zastřelí hostitele, ale incident
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha
– včetně předchozího snu o divadle – se opět jen zdál jednomu z aktérů.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Další setkání přeruší vpád policie, která šestici hodovníků zatkne kvůli
Změna vyhrazena! 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.
Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
Zlatý fond světové kinematograﬁe. Film Francie 1972, původní znění,
uvede detektivní hru z Divadla Járy Cimrmana
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 40, 75 Kč
102 minut
Pátek 27., sobota 28. v 19.30 hodin
BLÁZNOVO ZLATO
Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů,
Rezervace a prodej vstupenek od 11. června 2008 na tel. čísle
posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Tento
566 523 243, 566 524 572, nebo na programovém oddělení JC.
poklad nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v roce 1715. Při svém
Cena vstupenek 280, 220 a 200 Kč.
hledání se Finn potápěl již úplně všude, kde to jen bylo možné, a přitom
Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!
potopil i své manželství s Tess. Tak jako Tess začala znovu budovat svůj
život, když si našla práci na jachtě miliardáře, učiní i Finn rozhodující
krok vedoucí k nalezení pokladu. Tess je tak konsternována zjištěním,
Pátek 27. června 2008, předsálí velkého sálu JC, 17–21 hodin
že se Finn vetřel na Nigelovu jachtu a s pomocí svého čtveráckého šarmu
přesvědčil boháče a jeho dceru Gemmu, aby se k němu přidali a hledali
poklad s ním. Nakonec ani Tess nedokáže odolat pokušení pokusit se
odhalit tajemství pokladu, který Finnovi tak dlouho unikal. Jenže Finn
určeno pro žáky od 12 do 15 let
a Tess nejsou jediní, kdo chtějí poklad nalézt. Finnův dávný učitel spolu
Vstupné 35 Kč.
s drsným místním gangsterem touží Finna při hledání pokladu předběhnout. A honba za pokladem tak může začít…
Akční, dobrodružný ﬁlm USA. Původní znění, české titulky. Mládeži
přístupný od 12 let.
Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku Vstupné: 64, 66 Kč
112 minut
od 16 let).
Úterý
1.,
středa
2.
ve
20
hodin
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
„Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými!“
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009.
V hájence na samotě žijí na hromádce už čtyři generace rodiny HanákoUzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí (kromě 27. 10. vých. Babička překypuje životním elánem a její vášní je psaní detektivek.
Její dcera, paní Hanáková, rázná žena s velkým srdcem, miluje zpěv, ale
2008 a 8. 12. 2008 – nejsou)
protože nemá talent, celý život dělala kuchařku. Pan Hanák je výpravčí,
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – náhradní termín v úterý 18. 11. 2008.
jeho celoživotními láskami jsou zvířata všech druhů a velikostí, která
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
chová v domě i okolí. Starší dcera Pavla má s mužem Petrem, příležiDen výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter
tostným kutilem, který většinou spí nebo jí, dva hyperaktivní syny, jimž
clubu.
nikdo neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem rodiny je pak
I. kurz – začátek v 17 hodin
pan Poštolka, který v domě za městečkem tráví podezřele mnoho času!
(Gymnázium, Střední škola řemesel a sluJe to příběh o směšných lidských slabůstkách, komických i absurdních
žeb, ostatní)
situacích, které nutně musí potkat soužití několika generací, ale především
II. kurz – začátek v 19 hodin
o sounáležitosti, toleranci a lásce, která drží rodinu pohromadě i v těch
(Hotelová škola Světlá a Obchodní akanejtěžších situacích. Hrají: E. Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková,
demie, Střední škola řemesel a služeb,
M. Labuda, L. Malkina, V. Hybnerová, M. Zoubková, L. Kostelný. Koostatní)
medie ČR. Mládeži přístupný.
Lektoři: STARLET – Taneční škola
Vstupné: 78, 80 Kč
90 minut
manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky
Pátek 4., sobota 5. ve 20 hodin
z cédéček, prodloužené za doprovodu
U MĚ DOBRÝ
živé hudby.
Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno
Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka.
se přihlásit se třídou i individuálně.
Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v malebné přístavní hospodě
V kurzovném jsou započítány všechU Buddyho na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkony základní lekce, barevná prodlouvého mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných
žená a závěrečný ples. Platba v hotohráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou i naši
vosti s vyplněnou přihláškou nebo
přátelé zákon do vlastních rukou. Na horkém území tržnice, které se hemží
hromadně za ročník, školu.
lehkými děvami, pašeráky, zloději, podvodníky i úplatnými policajty se
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých bankovkách. Podaří
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
se jim to díky jejich kamarádství, odvaze, mazanosti, notné dávce štěstí
Vstup pouze ve společenském oděvu!!!
a především díky protřelosti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 524 572, Mistra Classe. Velevážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a trochu
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy romantiky – račte vstoupit. Film U MĚ DOBRÝ je tu pro vás! Hrají: B.
– taneční.
-prog- Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský,

KACHNA NA POMERANČÍCH

NA KONCI DUHY

Taneční kurzy 2008/2009 v Jupiter clubu

P. Forman, D. Vinklát, S. Babčáková, M. Kubaš, M. Zelenková a další.Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 78, 80 Kč
102 minut
Středa 9. ve 20 hodin
IRON MAN
Hrdinové se nerodí, hrdinové se vyrábějí.
Muž se železnou maskou, občanským jménem Tony Stark, se ke své
výjimečnosti „poctivě“ propracoval.
Uvozovky jsou namístě, Tony se živí jako VIP výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou armádu a jeho životní ﬁlozoﬁi
vystihuje věta: Nejlepší zbraní je ta, ze které stačí vystřelit jen jednou.
Na cestě z povedené prezentace nejnovější zbraně hromadného ničení pro
armádní špičky ho na horké afghánské půdě unese jistá teroristická skupina. Muž, kterému ležela Amerika u nohou, se tak rázem ocitá v držení
lidí, kteří po něm chtějí jediné – aby začal vyrábět zbraně pro ně. Díky
své vynalézavosti, výjimečnému intelektu a schopnosti improvizovat si
Tony v zajetí vyrobí „brnění“, které mu pomůže utéct. Tehdy také dostane
nápad tenhle improvizovaný kovový oblek ještě výrazně vylepšit. A tak
se zrodí Iron Man. Komiksový, akční ﬁlm USA, původní znění, české
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč
125 minut
Pátek 11. v 19 hodin
WINX CLUB – VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dívky Bloom,
víly Dračího plamene. Doprovázena svými kamarádkami z Winx Clubu
musí Bloom čelit té největší výzvě: vstoupit do hlubin temné dimenze
a bojovat proti zlu, aby přivedla své rodiče zpět k životu a odhalila záhadu
spojenou se svým původem. Uspějí Bloom, Flora, Stella, Layla, Musa
a Tecna a porazí ty nejděsivější stvůry z nočních můr? Naleznou opět
posledního krále Sparxu? Podaří se Bloom zachránit ztracené království
a stane se princeznou Sparxu? Osud celé Magické dimenze je v rukou
šesti statečných dívek. Animovaný, akční, dobrodružný, rodinný ﬁlm
Itálie, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč
85 minut
Středa 16. v 19 hodin
HORTON
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé.
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak
ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví.
Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho
hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to
smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve
kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi i Starosta - zasloužilý obyvatel,
který má několik desítek roztomilých dcer, spokojený život a před sebou
velkolepou oslavu stoletého výročí svého městečka. A je také jediný, kdo
slyší Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale
naštěstí mu včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném ohrožení. Snímek Jimmyho Haywarda a Stevea Martina s titulem Horton je
hlavně kvůli „dospělejšímu“ slovníku určen dětem na prahu puberty, ale
ani dospělí se na něm nudit nebudou. Animovaná, rodinná, dobrodružná
komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč
85 minut
Pátek 18., sobota 19. ve 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ
„Po letech strávených ve městě předpokládáte, že váš vysněný pohádkový konec bude zároveň i koncem celého příběhu. Ale skutečný
život vždycky skrývá ještě další překvapení.“
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav – Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy – o tom, jak prožívají své životy na
Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna
padesátnice (co se neúspěšně tváří jako třicátnice) si užívá peněz, sexu
a života a hodně o tom mluví… Romantická komedie USA, původní
znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné:64 66 Kč
140 minut
Úterý 22., středa 23. v 19 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do Narnie. Petr, Zuzana, Edmund
a Lucinka se opět dají do zachraňování tohoto kouzelného světa. Od prvního dílu v Narnii uběhla spousta času a opět ji sužuje zlo. Tentokrát
v podobě občanské války. Jediný, kdo zemi může zachránit, je princ
Kaspian, který požádá o pomoc naši známou čtveřici. Film je natočen
podle sedmidílného bestselleru Clive Staples Lewise.
Dobrodružný, rodinný ﬁlm USA, Velké Británie, český dabing. Mládeži
přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč
144 minut
Středa 30. ve 20 hodin
OKO BERE
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách.
Ben Campbell je stydlivý a geniální student M.I.T., který nachází odpověď na svoje problémy s ﬁnancováním studia v hazardních hrách. Je mu
nabídnuto členství ve skupině nejnadanějších studentů, kteří každý víkend
odjíždějí pod falešnou identitou do Vegas, kde využívají svých dovedností
k tomu, aby si v kartách přišli na slušné peníze. Jejich potenciál objevil
svérázný profesor matematiky a génius v oboru statistiky, Micky Rosa
a společnými silami vymysleli způsob, jak herní systém pokořit. Zásluhou toho, že se naučili počítat karty
Muzeum Velké Meziříčí
a osvojili si komplikovaný systém
připravilo
tajných signálů, jsou schopni vyhrápro všechny žáky a studenty
vat v kasinech pohádkové částky.
základních a středních škol
Ben, který podlehne vidině peněz,
životnímu stylu v Las Vegas a chytré a pohledné člence jejich týmu,
Jill Taylor, stále více riskuje. AčkoKaždý žák či student, který se
liv počítání karet není nezákonné,
v pátek 27. června 2008 prov sázce je mnoho a záhy nejde jen
káže vysvědčením, na kterém
o to orientovat se v kartách, ale také
budou pouze samé jedničky,
o nutnost nenechat se přistihnout
má možnost prohlédnout si
hrozivým šéfem ochranky jednozámek zcela zdarma.
ho z kasin: Colem Williamsem.
Otevírací doba v červnu:
Drama USA, původní znění, české
9.00–12.00 a 13.00–17.00 h.
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Těšíme se na vás!
Vstupné: 70, 72 Kč
123 minut

vstup zdarma!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008

Blahopřání

Den: úterý ve 14.30 h, místo: JC, vestibul kina

Milá kamarádko,
přeji Ti vše nejlepší
a ať Ti to stále tak sluší.
Jana s rodinou

Taneční zábava v pátek
27. 6. v Hrbově u hasičské
zbrojnice.
Za nepříznivého počasí
v KD.
-por-

Pozvánka

Dat.
P/B/V
12. 8. přednáška
16. 9. přednáška
23. 9. přednáška
30. 9. přednáška
7. 10. přednáška
14. 10. přednáška
21. 10. přednáška
4. 11. přednáška
11. 11. přednáška
18. 11. přednáška
25. 11. přednáška
2. 12. přednáška
9. 12. přednáška
30. 12. přednáška

Předmět přednášky – besedy
Pěší pouť do Cách
Polské Tatry
Středověké rytířské řády
Nové objevy Velkomoravské architektury
Přednáška z Ruska o Rusku
Pěší pouť do Santiaga de Compostella
Pěší pouť do Santiaga de Compostella
Botswana
Jošt Lucemburský – markrabě Moravský
Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou
Americké setkání s potomky imigrantů z 18. století
Promítání starých fotograﬁí a ﬁlmů
Indie
Cesta za polární kruh

Svépomocná skupina rodinných pečovatelů, kteří pečují o své blízké
s demencí, vás zve na setkání, které se koná ve středu 25. června v 16
Vzpomínky
hodin v domově pro seniory Koutkova 302, Třebíč.
Odešel jsi tiše, jako když lístek ze
Informace je možné získat na tel.: 568 821 301 nebo e-mailem na
Změna programu vyhrazena!
stromu spadne,
info@dpstrebic.cz nebo choura@atlas.cz.
ale zapomenout na Tebe není tak
Cílem těchto skupin je snaha řešit problémy s péčí o člověka s demencí,
snadné.
poskytovat rodinám podporu, zkušenosti a pomoc v Třebíči a okolí. -zchNebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo léku,
Jupiter club Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí
abys mohl žít.
vás srdečně zvou
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme
na
dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
skupiny
Dne 3. června byly 3 roky, kdy
odešel navždy pan

Kdo přednáší
P. Jan Peňáz
Mgr. Tomáš Fiala
Mgr. Thomas Töpfer
prof. Josef Unger, CSc
Alan Černohous
Jiří Michlíček
Jiří Michlíček
Klára Dvořáková
JUDr. Jaromír Karmazín
Jaroslav Nesiba
Věra Chalupová
Ing. Antonín Dvořák
prof. Josef Fiala
Karel Charvát

KONCERT

Mirek Kampas,
známý rybář, rodák z Netína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, věnujte tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají rodiny
Kampasova a Čížkova.
Tvé zlaté srdce maminko,
zůstane navždy s námi.
Bude nám svítit na cestách,
po kterých jdeme sami.
Dne 23. června 2007 uplynulo
6 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička
a sestra, paní

se svými hosty
v pořadu

PROMĚNY ČASU
písničky ve stylu tradičního folku a
příbuzných žánrů až po vlastní úpravu renesančního rocku
a vokálních skladeb
Nádvoří zámku
Velké Meziříčí
15. července 2008
ve 20 hodin
Při akci možnost zakoupení CD
vstupné 100 Kč

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

Iyasa – Zimbabwe Africa
tentokrát s novým programem
Spirit of Afrika
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.

Marie Černá
z Rudy.
A dne 19. září by se dožila 60 roků.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje, že v červenci
a srpnu zkracuje provozní dobu vždy jen do 16.30
hodin!
Půjčovna pro děti a mládež bude otevřena
pouze v pondělky a středy!
Děkujeme za pochopení!

Dne 29. 6. 2008 uplyne už sedmý
rok, co není mezi námi pan

Josef Procházka
z Velkého Meziříčí, který by se
11. 7. 2008 dožil 50 let.
Vás, kdo jste ho znali, prosíme
o vzpomínku.
Rodiče a sestra s rodinou

Městská knihovna Velké Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
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.

Poděkování
Děkujeme městskému úřadu za blahopřání a milou pozornost k našemu
výročí svatby.
Mlčochovi
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
a doprovodit na poslední cestě našeho drahého pana

Františka Brabce
z Velkého Meziříčí.
Rovněž děkujeme za květinové dary.
Rodina Brabcová
Blíží se konec školního roku. My, rodiče dětí MŠ Mírová – oddělení
Sluníčko, bychom vám, milé paní učitelky, chtěli poděkovat za práci,
kterou věnujete našim dětem. Obzvláště náš dík patří uč. Blance Kučerové za přípravu mimoškolkových aktivit, kterých se rádi zúčastní
se svými dětmi i rodiče. Poslední takovou akcí byl např. výlet do ZOO
Lešná a „Zahradní slavnost“.
Rodiče z oddělení Sluníčko

Tak – „turné skončilo“
Tato slova vtipálka, basáka kapely, Aleše Pažourka zakončila začátkem června týdenní maraton pěti koncertů pěveckých sborů Sluníčka
a Harmonie.
Velký dík patří holkám z Jupiter clubu Hance Svobodové a Zuzce
Herodesové, které vždy ochotně pomohou vše „doladit“ a jsou nám po
organizační stránce velkou oporou. Nelze opomenout Jirku Kubiše, který skvěle ovládl zvuk v sále. Některé z obětavých maminek maličkých
Sluníček se postaraly o hlídání těchto ratolestí (vždyť nejmladší zpěvačce
ještě nebyly 3 roky), když jsme se s Harmonií v tomto parném týdnu
doslova „potili na place“. A kdože se s námi zapotil? Společně s basákem
Alešem za bubny Ondra Duben, s kytarou Honza Havliš a třešinkou na
dortu byla jako vždy příčná ﬂétna Markétky Štouračové a klarinet Rádi
Zedníčkové. Kapelo, hrát a zpívat s vámi bylo super!
Tak ještě jednou všem moc dík a těšíme se zase někdy příště.
Ajka Svobodová a Olča Komárková

Ve Lhotkách zahraje ARAKAIN
Česká rocková kapela Arakain oslavila v roce 2007 25 let od svého
vzniku a u příležitosti tohoto výročí natočila velice úspěšné DVD s názvem
XXV EDEN, ke kterému jede letos turné. Při něm zavítá také do Lhotek
u Velkého Meziříčí.
Tento koncert se uskuteční 4. července na fotbalovém hřišti ve Lhotkách.
Jako předkapela se představí kapela Renons, která vystoupí před samotným koncertem skupiny Arakain a po skončení tohoto koncertu dohraje
akci až do ranních hodin jako taneční zábavu.
Koncert začne ve 20 hodin, na hřiště bude umožněn přístup již od 19 hodin.
Kapela Arakain, ve které působili mimo jiné také Lucie Bílá, Aleš
Brichta a Petr Kolář, přijede do Lhotek ve složení Honza Toužimský, Jirka
Urban, Mirek Mach, Zdeněk Kub a Lukáš Doxa Doksanský. Zahraje své
nejslavnější i nové hity, jako jsou například Apage satanas, Strom života,
Karavana slibů, Ztráty a nálezy a spousta dalších.
Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji za 199 Kč v prodejně
Nápoje J. Homola, Sokolovská 48, VM (naproti Music Data) a v music
clubu EXCALIBUR, na místě pak za 250 Kč.
Více informací naleznete na internetové adrese http://sweb.cz/lhotky/
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko Petr Vondrák

4. 7. Lhotky – Arakain
5. 7. Kochánov
12. 7. Heřmanov
19. 7. Osová Bítýška
Info: www.renons.cz

27. 6. Čáslavice – Den Buvaru
28. 6. Nárameč – Doubí
6. 7. Stará Říše
5. 7. Sedletín

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

VII

Na dnešním obrázku vidíte tzv.
klenák. Je to vlastně jeden z článků
klenebního oblouku. Někdy bývá
jen vyznačený v omítce, malbě či
sgraﬁtu. Tento je však plastický.
Víte, na kterém domě byste ho našli?
Určitě kolem něj denně chodíte…
Nyní již zbývají jen tři soutěžní
obrázky. Až objevíte i poslední
z nich, odešlete všechny svoje
odpovědi k nám do muzea. Deset
vylosovaných šťastlivců se už teď
může těšit na hezkou odměnu!
Muzeum VM

Číslo 25 25. června 2008
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EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ
FC VM A – All Stars Velkomeziříčska 9:8 (po PK, v normální hrací době 8:8, poločas 5:3)
Střelci: Loup 2, Průša 2, Kratochvíl,
Mucha Z., Němec L., Galia, Mucha
P. (rozhodující PK) – Mezlík 4, Karásek 2, Polák, Burian. Sestava domácích: Prchal – Mucha Z., Galia,
Mucha P., Krejčí J. – Hort, Němec
L., Průša, Dvořák, Loup – Kratochvíl. Hokejově střídali: Hrazdira,
Krejčí P., Netolický, Kafka. Sestava hostí: Bajer (Křižanov) – Brychta (Os. Bítýška), Uchytil (Měřín),
Polák (1. FC Brno), Kališ (Radostín n. O.) – Nováček T. (Budišov),

Kolda (Měřín), Špaček (Bory),
Nožička (Rudíkov) – Mezlík P.
(Č. Budějovice), Karásek (Žďár n.
S.). Hokejově střídali: Trnka (Rudíkov), Burian (Křižanov), Dostál
(Budišov), Sedláček (D. Heřmanice). Trenéři: Němec (Velká Bíteš),
Fňukal (Křižanov)
V exhibičním utkání, v rámci
oslav šestisetletého výročí města,
se utkalo A-mužstvo FC Velké Meziříčí s výběrem hráčů nastupujících
v sousedních klubech či pocházejících z obcí v nejbližším okolí. Ačkoliv oba týmy nenastoupily ve zcela optimálních sestavách – domácím

chyběl střelec Staněk, brankář Invald či špílmachr Pokorný a v celku
hostů se např. mohl objevit slávista Gebre Selassie, R. Mezlík z Opavy nebo D. Komínek z Bystrce,
které na trávník nepustily zranění
či profesionální povinnosti – viděli diváci pohledný zápas se spoustou pěkných akcí, okořeněný celkem šestnácti brankami a závěrečným „nervydrásajícím“ penaltovým
rozstřelem. V parném počasí se fotbalem hraným v uvolněné, vpravdě
exhibiční atmosféře bavili fanoušci i hráči na trávníku. Na konci pak
zazněl z tribun hlasitý a zasloužený potlesk pro všechny aktéry této zajímavé fotbalové akce. -kre-

ZLATÉ KOLO VYSOČINY
V sobotu 21. 6. 2008 se konal v Rudě u Velkého Meziříčí cyklistický
závod Zlaté kolo Vysočiny. Jelo se
za krásného slunečného dne. Cyklistů bylo celkem 301, z toho 255
mužů a 46 žen. Sjeli se z celé republiky a byl tu i jeden účastník z Polska. Nejmladšímu účastníkovi bylo
tři a půl roku (Jan Kafoněk), nejstaršímu 65 let (Jan Janíček). Závod
byl zpestřen účastí známého cyklisty na vysokém kole Josefa Zimovčáka, který doprovázel účastníky po
trase 50 km a s nimi také závodil.
V odpoledních hodinách proběhla
se Zimovčákem beseda a autogramiáda za hojné účasti závodníků.
Celá akce se vydařila ke spokojenosti pořadatelů bez větších problémů. Bohatá tombola a doprovodný
program přispěly k dobré a pohodové náladě všech zúčastněných,
takže akce končila až dlouho po
půlnoci. Musíme poděkovat tedy

ATLETIKA
Atletické mistrovství ČR v mládežnických kategoriích
Stadion pražské Slavie hostil o víkendu 20.–22. června souboje o republikové tituly juniorských a dorosteneckých kategorií.
V průběhu závodů bylo splněno několik limitů na Mistrovství světa do
17 let v polské Bydhošti, padly i dva
národní rekordy a několik rekordů
mistrovství.
Foto: Jiří Michlíček Dařilo se jak současným členů So-

Mužstvo FC Velké Meziříčí muži A.

BENFIKA
FC VM B – FSC Stará Říše 2:0
(0:0)
Branky: 62. Pokorný J., 78. Trnka.
Sestava domácích: Kučera – Krejčí
J., Kružík, Souček, Kafka – Krejčí
P., Ambrož, Smejkal, Jaša (45. Pokorný J.) – Trnka, Beran (45. Němec
L.). Rozhodčí: Čech – Burian, Carda
V posledním utkání sezony si Benﬁka, kterou musel díky početné marodce doplnit nadstandardní počet
hráčů A-mužstva, udělala z mužstva Staré Říše bez příkras řečeno boxovací pytel. Po celý první
poločas odolávali téměř v jedenácti lidech bránící hosté drtivému tlaku naší rezervy, která se však přes
neprostupně „zabetonovaný“ prostor před šestnáctkou hostí prakticky nedokázala prosadit do vyložené šance, a tak jen více či méně
nepřesně odstřelovala branku Staré Říše z větších a středních vzdáleností, v čemž vynikal zejména
kapitán Ambrož. Více než soupeř
brzdily nápor Benﬁ ky vlastní nepřesnosti. Brankář Kučera si sáhl na
míč pouze, když mu jej přihrávali
hlavou naši vlastní obránci.
Po přestávce vnesli střídající L. Němec a J. Pokorný do ofenzivy našeho celku více důrazu, nápaditosti
a pružnosti. Právě z jejich kopaček
pak přišel toužebně očekávaný první gól, když prvně jmenovaný cent-

roval a druhý pak hlavičkou rozvlnil síť za hostujícím Korovjakem.
Hosté po obdržené brance vystrčili
růžky ze své obranné ulity, ale myšlenek na zvrat je zanedlouho zbavil
protiútok vedený na výlet se vypravivším stoperem Součkem, jehož
tvrdou ránu přetavil dorážkou po
zásahu brankáře v uklidňující druhý gól Trnka. Slušné utkání se pak
už jen dohrávalo v přátelské a díky
„kotli“ tvořenému z různých důvodů nenastoupivšími spoluhráči ve
ﬁnále v až euforické atmosféře. Třetí branku měl několikrát na kopačce
i loučící se kapitán Ambrož, jemuž
patří za celou sezonu tuto i všechny
předcházející velký dík spoluhráčů,
trenérů i výboru FC Velké Meziříčí, ale fotbalová štěstěna byla proti. Povedené utkání ale přesto můžeme označit jako důstojnou tečku
za vydařenou premiérovou sezonu
naší rezervy v I. A třídě.
V tomto obsazení končící trenérský triumvirát Kamil Krejčí, František Komínek a Karel Kružík
spolu s vedoucím mužstva Jaroslavem Kořínkem pak děkují všem
hráčům za velmi dobrou celoroční
práci, všichni pak děkujeme výboru
FC Velké Meziříčí, našim fanouškům, přátelům, rodičům a zejména pak manželkám a přítelkyním
za pochopení a podporu pro naše
fotbalové snažení na hřišti i mimo
něj.
-kre-

FOTBAL – MLÁDEŽ
HFK Třebíč B – FC VM ml. žáci
A 2:1 (1:1)
Sestava: Sysel – Benda M., Novotný, Horký, Špaček – Benda L., Drápela, Ráček, Vokurka, Komínek,
Liška R. Střídali: Kurečka, Chalupa a Liška P. Branky: Liška R.
FC VM ml. žáci B – Okříšky
1:2 (1:2)
Sestava: Juda – Horký, Kaminaras, Komínek, Špaček – Kavalec
L., Kurečka, Smejkal, Kavalec A.
– Kučera.
-kli-

Sport též str. 7.

St. přípravka B r. 98
K posledním utkáním, této sezony
zajížděli hráči st. přípravky B r. 98
na turnaj do Velké Bíteše. I když tento turnaj nepatřil umístěním k těm
vydařeným, chtěl bych poděkovat
všem hráčům za přístup jak k tréninkům, tak i samotným zápasům celé
sezony a popřát pěkné prázdniny.
Výsledky:
FC Velké Meziříčí – FC Velká Bíteš 1:2 (Chlumský), – FC Vrchovina 2:2 (Chlumský 2×), – FC Strážek 0:0. Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen David Chalupa z FC
Velké Meziříčí.

VELKOMEZIØÍÈSKO®

HÁZENÁ
Polabiny Cup
Celkově třicet týmů České republiky po tři hrací dny bojovalo o poháry a medaile.
Minižákyně
Minižákyně hrály při účasti pěti
týmů dvoukolovým systémem. Ve
vyrovnaném průběhu turnajového
klání dokázala velkomeziříčská
děvčata zvítězit v obou soubojích
s domácími hráčkami a celkově
tak obsadila čtvrtou příčku. Ocenění pro nejlepší hráčku družstva
Velkého Meziříčí převzala při slavnostním nástupu K. Závišková.
DDM a Sokol VM – Pardubice
chlapci 2:14, 5:10, – Plzeň 7:12,
5:7, – Astra Praha 5:8, 4:8, Pardubice dívky 8:4, 7:4.
Pořadí: 1. Pardubice chl., 2. Plzeň,
3. Astra Praha, 4. Velké Meziříčí,
5. Pardubice dív.
Hrály: Doležalová R. (1), Uchytilová A. – Závišková K. (27), Ja-

nečková D. (11), Kopečková K. (2),
Bačová S. (1), Sedláčková K., Koudelová T., Zezulová D., Ráčková J.,
Uhlířová E. Trenérky Jelínková R.,
Závišková I.
Starší žákyně
Vstupním turnajovým soupeřem
byly hráčky Veselí nad Moravou,
které se po přesvědčivém výkonu
podařilo poměrně snadno překonat. Souboj s celkem pražských
Kobylis byl již vyrovnanější partií, i když o vítězství Velkomeziříčských nebylo pochyb. Třetí vystoupení bylo měřením sil s domácím družstvem. Naše těžce vydřené pětibrankové vedení po změně
stran dokázaly Pardubické postupně snížit. Až větší touha po vítězství a bojovnost v dramatickém závěru rozhodla o naší cestě na turnajové výsluní. Závěrečný, i když
bodově neúspěšný souboj se Zorou
Olomouc již nemohl nic změnit na
možnosti zahrát si o vítěznou trofej.
V nedělním dopoledni tak došlo na

ARMWRESTLING
Pákaři úspěšní na Mistrovství
republiky
Na 13. mistrovství republiky jednotlivců, které se konalo 3. 5.
v Mladé Boleslavi, se kvaliﬁ kovala úzká klubová elita ve složení:
Jirka Bradáč (70 kg), Jirka Mejzlík
(80 kg) a Tomáš Mička (90 kg). Jirka Bradáč ve své kategorii krom
Miroše z Hluku neměl prakticky
žádnou konkurenci. S tímto borcem se taky sešel ve ﬁnále na obě
ruce, bohužel v obou případech byl
Miroš nad jeho síly, takže i letos Jirkovi titul utekl. Ale i tak jsou dvě
stříbrné medaile velkým úspěchem.
Jirka Mejzlík byl letos rovněž vážným aspirantem na titul. Jeho našlapaná kategorie byla ovšem plná vyrovnaných borců a těžkých soubojů.
Jirkovi se dlouhou a napínavou cestou nakonec podařilo probojovat do
ﬁnále, kde ho čekal juniorský mistr
republiky Svoboda ze Židlochovic.
V tuto chvíli už byl titul opravdu
nadosah. Jirka měl ovšem o něco
pomalejší start a zápas již nedo-

kázal z nevýhodné pozice otočit,
a tak se i on stal „pouze“ vicemistrem republiky. Pravá ruka není jeho
doménou, takže tam se podle očekávání neumístil. Tomáš Mička se
koncem sezony potýkal se zraněními a příprava byla téměř nulová,
takže před republikou by bral jakékoli umístění na bedně. Na turnaji se ovšem chytnul, a i přes malou
silovou výdrž se probojoval do ﬁnále. Tam ho čekal nepřemožitelný
Svačina z Podivína, který v současné formě nemá s nikým problém,
takže zápas dopadnul podle očekávání. Tomáš se tak připojil mezi
meziříčské vicemistry. Na zraněnou
pravou ruku „utrpěl“ několik povinných vítězství a zařadil se za bratry
Svačinovy na třetí příčku. Letošní
mistrovství republiky tedy nakonec
nedopadlo vůbec špatně, naši borci
se umístili takto:
Jirka Bradáč (70 kg): 2. místo LR,
2. místo PR
Jirka Mejzlík (80 kg): 2. místo LR,
5. místo PR

všem sponzor ům a mediálním včetně výsledků a fotograﬁí najdepartnerům za jejich podporu, bez te na webových stránkách závodu
nichž by závod nebyl uspořádán zlatekolo.webpark.cz.
-kdna takové úrovni. Další informace

kola Velké Meziříčí, tak i odchovancům velkomeziříčské atletiky.
Petr Holánek v překážkovém běhu
na 2000 m vybojoval 7. místo časem
6:36,89 s a při přechodu do starší
kategorie úspěšně navázal na své
loňské 4. místo na M ČR žactva
v běhu na 1500 m překážek.
Josef Studený startoval na znovuzavedeném překážkovém běhu na
300 m, vylepšil nejlepší osobní výkon o 0,5 s a časem 41,93 s obsadil
16. místo.
Kamil Běhounek (od jara člen Spar-

taku Třebíč) potvrdil svůj velký talent a osobním rekordem 15,41 m
získal stříbrnou medaili. Nominoval se tak reprezentačního družstva
dorostu a bude hájit národní barvy
v mezistátním utkání ČR-Maďarsko-Slovensko v maďarském Györu.
Skvěle se dařilo i dalšímu velkomeziříčskému odchovanci Petru Peňázovi (nyní Sokol Kolín). Zvítězil
v krátkém překážkovém sprintu i ve
skoku do dálky.
Celkové výsledky – www.atletikavelmez.ic.cz
-vill-

opakovaný souboj s hráčkami Zory
Olomouc, na který se však náš celek daleko lépe koncentroval a připravil. I přes počáteční smůlu při
zakončení se podařilo hráčkám heroickým výkonem postupně zlikvidovat čtyřbrankový odstup od soupeřek a do druhého dějství pak oba
celky nastupovaly smírně. Po změně stran se postupně projevila větší
fyzická převaha soupeře a skóre se
tak v závěru rychleji měnilo v jeho
prospěch. Na závěrečném vyhlášení výsledků převzala ocenění
pro nejlepší h ráčku
družstva
Velkého
Meziříčí I.
Salašová.
Sokol VM
– Veselí n.
M. 22:9,
– Kobylisy 17:14, –
SHK D-P

Pardubice 16:15, – Zora Olomouc
9:20. Finále: Sokol VM – Zora
Olomouc 11:17 (9:9).
Pořadí: 1. Olomouc, 2. Velké Meziříčí, 3. Kobylisy, 4. Pardubice, 5.
Veselí nad Moravou.
Hrály: Simandlová H., Babáčková
M., Závišková I. (4) – Kratochvílová M. (29), Salašová I. (15), Valentová D. (8), Pavlišová A. (6), Hammerová P. (5), Necidová K. (2), Palečková H. (2), Bártová M. (2), Invadlová K. (1). Trenéři Záviška V.,
Plachetská Z.
-záv-

Tomáš Mička (90 kg): 2. místo LR,
3. místo PR.
24. 5. se v Hluku konalo první
mistrovství republiky klubů v armwrestlingu. Na základě bodování
z celé sezony se na tuto akci nominoval náš tým z posledního postupového, šestého místa. Pravidlem
pro tuto soutěž bylo, že klub mohl
postavit do každé kategorie pouze
jednoho závodníka. Jako jednomu
z menších klubů se nám i přes nasazení téměř celého týmu podařilo
naplnit pouhou polovinu vypsaných
váhových kategorií. Ovšem i přes
tuto nevýhodu se díky kvalitním
výkonům všech členů podařilo
vybojovat výborné čtvrté místo.
V juniorských kategoriích se dařilo Filipu Urbanovi, u kterého se
pomalu začíná projevovat vysoké
tréninkové nasazení. Letošní juniorská mistryně Lucka Komínková
bohužel nestačila na loňskou mistryni ze Židlochovic, ale i tak se jí
poměrně dařilo a přispěla cennými
body. V těchto dnech se chystá na
svou první mezinárodní zkušenost,
na mistrovství Evropy do Norska.

V seniorských kategoriích se představily tradiční opory. Jirka Bradáč (70 kg) bezpečně sbíral skalpy.
Jeho jediným přemožitelem se opět
stal mistr republiky z Hluku. Jirka
Mejzlík (80 kg) řádil na levačku, dokázal oplatit porážku z ﬁnále MR
jednotlivců Svobodovi ze Židlochovic. Překvapením ovšem bylo, když
dokázal potrápit mistra republiky
Svačinu z Podivína na svoji slabší
pravou ruku. Tomáš Mička (90 kg)
na levou ruku nenašel přemožitele,
na pravou ruku i přes opětovné obnovení zranění vazů posbíral několik bodů. Přema Bdinka (+ 100 kg)
se představil na soutěži po roční
pauze a byl jediným, kdo dostal na
podložku mistra z Hluku, ale bohužel prohrál na fauly. I on přispěl
cennými body, které v součtu vedly
k tomuto umístění:
1. AWK Hluk
82
2. AWC Sokol Židlochovice
76
3. AWK Podivín
70
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 46
5. AWK Troubky
38
6. AWK Hradišťko II.
0
Tomáš Mička
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