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Výprodej kol je tady!!!
Slevy na kola až 15.000 Kč!!!
Prodejna:
Novosady 96/48, Velké Meziříčí 
www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz

váš specialista na kola

Pro fi rmu ve Velkém Meziříčí, se zahraniční majetkovou 
účastí, hledáme vhodného kandidáta na pozici 

finanční analytik/účetní.
Požadavky:

● VŠ ekonomického směru
● 1–2 roky praxe ve fi nancích či účetnictví (i při studiu)
● dobrá znalost účetnictví
● dobrá znalost angličtiny
● znalost práce na PC

Popis práce:
● sestavování fi nančních výkazů
● práce s klienty
● účtování
● kontrola plnění platebních podmínek zákazníky

V případě zájmu zasílejte prosím váš životopis výhradně na adresu:
Vladimíra Karlíková, vladka.karlikova@labrava.cz
Vaše dotazy zodpovíme na čísle 736 676 832 nebo 542 529 104.

Tel. 774 260 000.

Město Velké Meziříčí srdečně děkuje všem 

sponzorům, kteří se finančně podíleli na oslavách 

600 let od získání plných městských práv:
Bohuslav Ludvík – PROLOG, AUTO DOBROVOLNÝ VM, s. r. o., 
Draka Kabely, s. r. o., Falco computer, s. r. o., Wiegel CZ žárové 
zinkování s. r. o., závod Velké Meziříčí, ALPA, a. s., AGROPOD-
NIK, a. s., POEX Velké Meziříčí, a. s., SANBORN a. s., BUILDIN-
Gcentrum – HSV, s. r. o., AGM – AGROMOTOR s. r. o., AGSTAV 
TŘEBÍČ a. s., Rybářství Velké Meziříčí, a. s., CONTENT, s. r. o., 
SILVATECH, a. s., EUROWAGON s. r. o., LACRUM Velké Meziříčí, 
s. r. o., AQUEKO, spol. s r.o., nkt cables Velké Meziříčí k. s.,  člen sku-
piny NKT, ČSOB, Česká spořitelna a. s., Jednota, spotřební družstvo, 
Paramont CZ s. r. o. Horácké autodružstvo, Kooperativa pojišťovna 
a. s., Výtahy s. r. o., EURO BAGGING s. r. o. Agados, spol. s r. o., 
Lisovna plastů s. r. o., Kraj Vysočina                                      -mú-

Příští číslo Velkomeziříčska
vychází 6. srpna 2008

Afričané zatančí v Jupiter clubu
Neděle 3. 8. 2008 ve 20.00
velký sál Jupiter clubu, Vel-
ké Meziříčí.

Blíže viz str. 9.

V Bíteši mají 
opět pohotovost

Bítešští se nechtěli smířit s ukon-
čením provozu lékařské služby prv-
ní pomoci na poliklinice ve Velké 
Bíteši. Městští zastupitelé proto na 
svém červnovém zasedání revoko-
vali usnesení zastupitelstva z konce 
května, kterým původně zamítli 
prodloužení pohotovosti do konce 
roku 2008. 

Nově rozhodli o jejím prodlou-
žení na dobu neurčitou. Lékařská 
služba první pomoci na poliklinice 
ve Velké Bíteši po 30. 6. 2008 ordi-
nuje v sobotu, neděli a ve svátky od 
10 do 18 hodin. 

-mrs-

Daň z nemovitosti zůstane stejná
Daňoví poplatníci vlastnící v katastru Velkého Meziříčí nějakou ne-

movitost za ni zaplatí stejnou daň, jakou platili dosud. Radními navrho-
vané zvýšení daně na dvojnásobek zastupitelé města na svém posledním 
červnovém jednání neschválili.

Města a obce dostaly možnost zvýšit příjmy do svého rozpočtu. Umož-
nil jim to zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který s sebou přinesl 
i změnu zákona o dani z nemovitostí. 

Obce si mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit pro všechny 
nemovitosti na celém území obce jeden koefi cient ve výši 2, 3, 4 nebo 
5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka. Velkomeziříčští 
radní navrhovali stanovení nejnižšího možného koefi cientu 2, který by 
daňovou povinnost poplatníka zdvojnásobil. „Jeví se nám jako adekvátní 
k velikosti našeho města,“ podotýkal starosta František Bradáč. Výtěž-
nost daně z nemovitosti dosahuje v současné době asi 6,5 milionu korun 
ročně. Pokud by úprava daně z nemovitostí pro katastr Velké Meziříčí 
zastupitelstvem prošla, mohla si městská pokladna ročně přilepšit částkou 
až 13 milionů korun.      

                  Martina Strnadová

Skládka odpadů u Vysokého mostu ve Velkém Me-
ziříčí je kapacitně limitována rokem 2017. 

Město musí do té doby vyřešit systém nakládání 
s odpady. Trend je zřejmý – co nejvíce odpadu vytřídit 
a zužitkovat.

„Rok 2017 je pro nás klíčovým. Devět let nám zbývá, 
než bude skládka plná. Do té doby musíme vyřešit, jak 
budeme nakládat zejména s nevyužitelnými složkami 
komunálního odpadu,“ vysvětluje starosta František 
Bradáč a dodává, že problémem je legislativní nejas-
nost. „Připravovaný zákon o odpadech skončil pod 
stolem a chystá se nový. Zatím tedy nikdo neví, jak 
bude vypadat,“ připomíná Bradáč. 

Velké Meziříčí má schválený plán nakládání s odpa-
dy již od roku 1996, platný až do roku 2012. Blížící se 
termín naplnění kapacity skládky, kam se vozí odpad 
již od druhé poloviny osmdesátých let, je však nutné 

začít řešit již nyní. Město hodlá postupovat v souladu 
s krajskou koncepcí odpadového hospodářství. U ener-
getické agentury z Vysočiny, jež se touto problema-
tikou zabývá, si zadá vypracování studie. Odborníci 
by měli navrhnout, jaká forma nakládání s odpady by 
byla pro město vzhledem k počtu obyvatel svozové 
oblasti i s ohledem na legislativní vývoj ekonomicky 
nejvýhodnější. „V každém případě se musíme snažit co 
nejvíce odpadu vytřídit k následnému zužitkování. Nic-
méně využít nelze úplně všechno,“ podotýká starosta 
Bradáč. Možnými řešeními likvidace nevyužitelných 
odpadů jsou například rozšíření stávající skládky, bi-
okompostárny, bioplynové stanice apod. Na rozšíření 
skládky však nelze získat žádné dotace. Na jinou for-
mu nakládání s odpady ano. Podporována je zejména 
likvidace biologických složek odpadu.   

Martina Strnadová

Skládka bude za devět let plná

S listinou městských práv, již drží v rukou, a s insignií na krku, které mu předal Lacek z Kravař (vpravo), se velko-

meziříčský starosta F. Bradáč s družinou prošel po náměstí. Zastavil se u stánku s vínem a s Lackem, Anežkou 

z Meziříčí (vlevo) i se všemi konšely tento slavnostní akt jak se sluší a patří zapil.                        Foto: Iva Horká

Historický průvod vyšel z velkomeziříčského zámku, prošel ulicí 

Novosady a Dolní bránou se přesunul na náměstí. Doprová-

zen družinou jel na bílém koni Lacek z Kravař a na hnědákovi 

Anežka z Meziříčí.                    Foto: Martina Strnadová

Uběhlo šest set let od udělení 

plných městských práv včetně 

odúmrti Velkému Meziříč í. 

Velkomeziříčští završili oslavy s Lackem z Kravař a Anežkou z Meziříčí
Měšt’ané tuto výsadu získali od 

Lacka z Kravař a Anežky z Mezi-

říčí – tehdejších spolumajitelů me-

ziříčského panství. Postupným 

procesem završeným právě 26. 

července roku 1408 se tak Meziříčí 

pozvedlo po bok městům Jihlavě, 

Telči, Polné či Třebíči.

Oslavami tohoto významného 

výročí proto o uplynulém víken-

du žilo celé město. Tisícovky jeho 

obyvatel i návštěvníků se ocitly na 

dva dny ve středověké atmosféře. 

Centrem veškerého historického 

dění se staly náměstí a zámek. 

Sláva propukla v sobotu do-

poledne, kdy na cestu městem 

vyrazil ze zámeckého nádvoří 

historický průvod. Za bubeníky 

a vlajkonoši kynul poddaným 

ze hřbetu bělouše sám hofmistr 

krále Václava . Lacek z Kravař 

po boku s Anežkou z Meziříčí. 

Následováni zbrojnoši, hudební-

ky, kejklíři a dalšími dorazili na 

náměstí, kde proběhla slavnostní 

ceremonie předání plných měst-

ských práv a tzv. odúmrti městu. 

Stvrzující listinu a zbrusu novou 

insignii se znakem města převzal 

před davem přihlížejících starosta 

František Bradáč v roli tehdejšího 

purkmistra. 

Následoval bohatý program 

plný zábavy, veselí, dobrého jídla 

i pití, který trval po celé dva dny. 

Historické i orientální tance do-

provázené dobovou hudbou stří-

daly šermířské souboje udatných 

rytířů či žonglérské, kejklířské 

a fakírské dovednosti. Divadelní 

soubory nabízely pohádky, kusy 

o Žižkovi, příběhy z katovny 

nebo loutkové představení. Vedle 

kulturních zážitků nechyběla ani 

trocha vzrušení a ohlédnutí do 

středověku, který byl nepochybně 

i dosti drsnou dobou. Zájemci 

se mohli pokochat pohledem, 

osahat si a ti nejodvážnější 

dokonce i vyzkoušet si mučírnu 

plnou důmyslných nástrojů, jako 

například palečnice, skřipec nebo 

pranýř. Mnohé jistě zaujal výcvik 

rytířského koně nebo dravých 

ptáků, což není k vidění každý 

den. Třeskuté a ohlušující rány 

doprovázené oblaky dýmu prová-

zely ukázky palných zbraní. Ty nej-

větší vydávaly pochopitelně děla. 

K vidění byla i houfnice, mušketa 

a husitská píšt’ala, ze střelných 

zbraní pak prak, luk a kuše. Pro 

pozvané bylo připraveno spole-

čenské setkání zástupců firem, 

představitelů místních institucí 

a organizací, zástupců města 

a dalších pozvaných hostů v Ju-

piter clubu.          (Pokr. str. 3.)
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Jednostranné zvýšení nájemného
Město Velké Meziříčí jako vlastník bytového fondu disponuje 259 byty 

s „regulovaným nájemným“. Z důvodů zvyšujících se nákladů na údržbu 
bytového fondu a výstavbu nových bytů byl v roce 2006 přijat zákon číslo 
107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna zá-
kona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
které umožňují vlastníkům bytů zvyšovat jednostranně nájemné v období 
čtyř let od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2010. Po skončení čtyřletého období, kdy 
lze nájemné zvyšovat jednostranně - pokud se nájemce s pronajímatelem 
nedohodnou jinak - bude se sjednávat nájemné dohodou.

Jednostranné zvýšení nájemného je v každém roce čtyřletého obdo-
bí upraveno Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR s uvedením 
předpokládaného cílového nájemného (nájemné k 1. 1. 2011), které by 
mělo být ve výši 5 % z ceny bytu, základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové 
plochy bytů a maximální přírůstek měsíčního nájemného v daném roce. 
Pro stanovení průměrné ceny bytu ve Velkém Meziříčí je vycházeno ze 
statistiky kupních cen nemovitostí v lokalitě, kterou zpracovává minis-
terstvo fi nancí pro ministerstvo pro místní rozvoj.

Vývoj základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy:
– k 1. 1. 2007 – 8.643 Kč
– k 1. 1. 2008 – 9.876 Kč
– k 1. 1. 2009 – 11.364 Kč

Podmínkou pro jednostranné zvýšení nájemného je doručit oznámení 
o zvýšení nájemného všem nájemcům, kterých se zvýšení nájemného 
týká, a to tři měsíce před datem zvýšení nájemného. Městská správa bytů 
(příspěvková organizace, která je pověřena městem správou bytového 
a nebytového fondu) oznámení o jednostranném zvýšení nájemného 
doručuje nájemcům do 30. 9. kalendářního roku.

Vývoj nájemného ve standardních bytech za 1 m2 (v závorce nájemné 
u bytů dříve II. kategorie, které byly převedeny do kategorie standard-
ních bytů):
– do 31. 12. 2006 – 14,79 Kč (11,09 Kč),
– od 1. 1. 2007 – 18,47 Kč – zvýšení o 24,9 % (14,49 Kč – zvýšení o 30,7 %),
– od 1. 1. 2008 – 24,12 Kč – zvýšení o 30,6 % (20,52 Kč – zvýšení o 41,6 %),
– od 1. 1. 2009 – 33,79 Kč – zvýšení o 40,1 % (31,17 Kč – zvýšení o 51,9 %).

Vývoj předpokládaného cílového nájemného za 1 m2 v období jedno-
rázového zvyšování nájemného z bytu:
– v roce 2007 - 36,01 Kč,
– v roce 2008 - 41,15 Kč,
– v roce 2009 - 47,35 Kč.

Pro rok 2010 bude stanovena základní cena za 1 m2, nájemné za 1 m2 
a cílové nájemné za 1 m2 ve Sdělení Ministerstva pro místním rozvoj 
ČR, které bude publikováno do konce června 2009. Dosud bylo využito 
maximálního možného přírůstku měsíčního nájemného v jednotlivých 
kalendářních rocích od 1. 1. 2007, kdy bylo umožněno jednorázové zvý-
šení nájemného. Předpoklad je, že pro rok 2010 bude stanoven maximální 
přírůstek měsíčního nájemného cca o 40 %.

Ke dni 24. 7. 2008, kdy jsou informace pro občany ohledně nájemních 
bytů s regulovaným nájemným zpracovávány, je v místním seznamu 
uchazečů o byt evidováno 122 žádostí a v evidenci žadatelů o výměnu 
bytu 48 žádostí (jde především o rodiny s dětmi, které užívají co do plochy 
menší byty a žádají o výměnu za větší). Pro stávající i budoucí nájemníky 
v městských bytech kromě výše nájemného je třeba upozornit ještě na dal-
ší položku spojenou s užíváním nájemních bytů – růst cen energií a služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Domnívám se, že vzhledem 
k nákladům na bydlení by jednotliví nájemníci měli začít zvažovat, pokud 
se tak již nestalo, zda užívání dvoupokojových nebo třípokojových bytů 
s jedním nebo dvěma nájemníky považují za úměrné. 

JUDr. Karel Lancman, ředitel MSB

O dotaci mohou žádat pouze 
sportovní oddíly pracující s mlá-
deží ve Velkém Meziříčí nebo jeho 
místních částech. 

Žádost o dotaci nad 5 tis. Kč 
musí být podána nejpozději 31. 8. 
2008 na podatelně MÚ nebo ode-
slána poštou s poštovním razítkem 
stejného data.

Žádost o dotaci v maximální výši 
5 tis. Kč mohou podat oddíly, které 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
města sportovním oddílům 

ve Velkém Meziříčí na rok 2009
nežádají o dotaci vyšší. Žádost musí 
být podána nejpozději 5. 9. 2008 na 
podatelně MÚ nebo odeslána poš-
tou s poštovním razítkem stejného 
data.

Kompletní informace k podmín-
kám poskytnutí dotace vč. formu-
lářů jsou zveřejněny na webových 
stránkách města – www.mesto-
vm.cz.

Zuzana Villertová

Dětské středisko Březejc během prázdnin tradičně 
hostí mnoho letních táborů pro děti i dospělé s posti-
žením. Nejinak je tomu i letos. Zhruba před týdnem 
tam například končil čtrnáctidenní pobyt tábora po-
řádaného Svazem tělesně postižených z Prahy. Sjeli se 
na něj lidé s postižením z celé České republiky, z rodin 
i z ústavů sociální péče. O osmadvacet klientů ve věku 
od čtrnácti do zhruba čtyřiceti let se staralo dvanáct 
vedoucích a jeden zdravotník. Ti měli na starosti svě-
řence z devadesáti procent s kombinovaným postiže-
ním, tedy tělesným i mentálním, jedenáct vozíčkářů, 
dítě s autismem i neslyšící. „Naši vedoucí jsou vesměs 
studenti speciální pedagogiky, učitelé, ale také s po-
voláním zcela mimo, například inženýr či zahradník,“ 
přiblížila vedoucí tábora, speciální pedagožka Helena 
Vaďurová z Brna, která popsala i táborový program. 
„Letos jsme přijeli do mraveniště o třech mravenčích 
koloniích, které spolu bojují o materiál na stavbu mra-
venišť. Je to hodně o soutěžení, hrách, vycházkách do 

Petr Bende zazpíval dětem v Březejci
lesa, vaření na ohni…“ vyjmenovala Vaďurová. Na 
závěr táborového pobytu se děti dočkaly milého pře-
kvapení. Přijel jim totiž zazpívat Petr Bende. Sám, jen 
s kytarou, potěšil nadšené publikum svými písničkami, 
jako třeba Nad horů svítá a dalšími. Připomněl také, 
kdy se s březejckými dětmi poprvé viděl. „Setkali jsme 
se již v roce 1997, ve Velkém Meziříčí v Jupiter clubu, 
kde jsem zpíval na Portě. Tehdy mě ještě nikdo neznal 
a vy jste byli první, kdo se se mnou vyfotil,“ zavzpo-
mínal Petr Bende a dodal, že do Březejce určitě zase 
rád přijede, třeba za rok. Vedoucí dětského střediska 
Věra Nestrašilová vysvětlila, že koncert vznikl zcela 
náhodou. Tábora se totiž účastnila Adélka Kratinová 
z Jablonce nad Nisou, která má Petra moc ráda a jezdí 
za ním i do Újezdu. Její maminka proto oslovila Věru 
Nestrašilovou, ta zase Petra Bendeho a překvapení 
bylo na světě.

Dětské středisko Březejc v červenci a srpnu po-
skytne zázemí ještě dalším. „Celé prázdniny máme 

plně vytížené. Začátkem 
července tu už proběhl 
Rotary camp,“ potvr-
dila Věra Nestrašilová. 
Následoval tábor Svazu 
tělesně postižených 
z Prahy, který vystřídá 
Piafa z Vyškova, dále 
brněnská Epona a Trend 
Olomouc. 

Text a foto: Martina 
Strnadová

Dětské středisko 
Březejc tímto děkuje 
f irmě Music Data 
a Tomáši Ouředníčkovi 
za ozvučení koncertu. 
Mediálním partnerem 
akce byl týdeník Velko-
meziříčsko.               -vn-

Dne 26. července si Velké Me-
ziříčí připomnělo pro něj velmi 
významné výročí – 600 let od udě-
lení plných městských práv panem 
Lackem z Kravař. Tento den je však 
spojen ještě s jedním výročím, kte-
ré má souvislost s naším městem: 
letos v tento den uplynulo 138 let 
od narození majitele velkomezi-
říčského velkostatku, Františka 
hraběte Harracha.

František Maria Alfred hrabě 
Harrach se narodil 26. července 
1870 v Traunkirchen v Horním 
Rakousku jako nejstarší z 5 dětí Al-
freda Karla Harracha (1831–1914) 
a Anny Lobkowiczové (1847–1934), 
která z Velkého Meziříčí pocházela.

Mladý hrabě získal nejpečlivější 
výchovu a všestranné vzdělání. 
Hlavním vědním oborem bylo, kro-
mě úspěšných studií vykonaných na 
vídeňském gymnáziu, studium práv 
na vídeňské univerzitě. Vzhledem 
k těžké oční chorobě absolvoval 
veškerá svá studia podle diktátů 
předčitatele.

Dne 9. dubna 1908 zemřel jeho 
strýc Rudolf Ferdinand Lobkowicz 
(bratr jeho matky) a odkázal mu 
velkomeziř íčský velkostatek. 
O rok později se v našem městě 
konaly císařské manévry – mimo 
jiné za účasti císaře Františka 
Josefa I., císaře Viléma II., arcivé-
vody Františka Ferdinanda d’Este, 
arcivévody Karla a dalších. Všichni 
tito významní pánové byli během 
manévrů ubytováni na meziříčském 
zámku, který, díky této vzácné 
návštěvě, nechal hrabě Harrach 
elektrifi kovat.

O 5 let později se konaly ma-
névry v bosenském Sarajevu. Při 
cestě sarajevskými ulicemi došlo 
k atentátu na následnický pár 
– arcivévodu Františka Ferdinanda 
d’Este a jeho manželku Žofi i, roz. 
hraběnku Chotkovou. Tato tragická 
událost se odehrála v Harrachově 
automobilu, který hrabě arcivévo-
dovi zapůjčil. Vůz řídil osobní šofér 
hraběte Harracha Leopold Loyka. 
Hrabě se snažil následnický pár 
chránit vlastním tělem. Po atentátu 
svým batistovým kapesníkem smr-
telně raněnému arcivévodovi setřel 
krev ze rtů. Kapesník, na němž jsou 
stopy první krve prolité za první 
světové války, mohou návštěvníci 
velkomeziříčského zámku dodnes 
spatřit během prohlídky zámeckých 
pokojů.

Harrach velice rád cestoval po 
Evropě, Asii i Africe. S touhou po 
cestování souvisí i jeho vřelý vztah 
k umění. Na zdejším zámku rozši-
řoval sbírky uměleckých skvostů 
z celého světa. Harrachův druhý 
moravský zámek v Janovicích 
u Rýmařova se pak pyšnil např. 
obrovskou knihovnou.

Hrabě byl činný v mnoha zá-
jmových odvětvích. Obdivoval 
např. i literaturu – zachovalo se 
několik jeho divadelních her a vel-
ké množství deníků, byl dokonce 
básníkem-amatérem. S překladem 
jeho básní do češtiny mu pomáhal 
prof. Jaromír Jedlička, který v le-
tech 1928–1943 působil na zdejším 
gymnáziu.

Jelikož hrabě neměl žádného 
mužského potomka (ze tří manžel-
ství vzešly tři dcery), dnem jeho 
úmrtí († 1937) vymřela moravská 
větev Harrachů po meči.

Tomáš Hartman

Ještě jedno výročí

Průzkum mražených pochoutek
V letních měsících, kdy teplota dosahuje téměř tropických hodnot, se každý snaží zchla-

dit svůj organismus. A není divu, že většina z nás sáhne po zmrzlině – ať už kopečkové, 
točené či v podobě mražených ledňáčků.

Poradci Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)se zaměřili na aktuální téma 
a provedli v brněnských a velkomeziříčských ulicích průzkumy mražených 
pochoutek.

U mražených ledňáčků se zkoumalo především dodržování teploty v chla-
dicích boxech, označení výrobku cenou a dodržování minimální trvanlivosti. 
Průzkumu byla mimo jiné podrobena i prodejna potravin na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí. Zde poradci SOS objevili hned několik pochybení ze strany prodejce: 
chladicí box nebyl vybaven funkčním teploměrem, nebylo tedy možné zkon-
trolovat dodržování teploty či u některých druhů mražených pochutin nebyla 
uvedena cena. 

Také kvalita mražených výrobků nebyla nikterak valná. Po zakoupení jednoho 
vzorku poradci shledali výrobek jako značně přemražený. Za největší pochybení 
lze však uvést prodej zmrzliny v rodinném balení, kde bylo datum minimální trvan-
livosti již více jak rok překročeno. Prodejce byl na tuto skutečnost upozorněn a přislíbil 
sjednání nápravy. Ta však spočívala pouze v udělení slevy na výrobek, jak poradci zjistili 
při své druhé návštěvě prodejny. Potravinářský výrobek, u kterého bylo překročeno datum 
minimální trvanlivosti, lze i nadále prodávat, prodejce je však povinen spotřebitele na tuto 

skutečnost upozornit a musí ho prodávat odděleně od ostatních výrobků, prodejce rovněž 
nese odpovědnost za zdravotní nezávadnost výrobku. Jelikož prodejce ve výše uvedených 
bodech porušil zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl podán ze 
strany Sdružení obrany spotřebitelů podnět ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
(SZPI). Ta objevila prodej většího množství potravin s prošlým datem použitelnosti a da-

tem minimální trvanlivosti bez oddělení a označení. Na všechny tyto potraviny 
byl vystaven zákaz prodeje a dále bude proti kontrolovanému prodejci ze strany 
SZPI postupováno v souladu s právními předpisy. Prodejci tak může být udělena 
pokuta v maximální výši 50.000 až 50 mil. Kč.

Kopečková zmrzlina byla podrobena průzkumu z hlediska kvality, dodržová-
ní teploty v chladicích boxech a dodržování hygienických požadavků. Zde byla 
průzkumu podrobena kavárna a cukrárna na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Lze 
konstatovat, že byla porušena všechna výše zmiňovaná kritéria. Zmrzlina byla 
hrudkovitá, obsahovala kousky ledu; chladicí box nebyl vybaven teploměrem, 

teplota byla prodávajícím pouze odhadnuta; nebyly dodrženy základní hygienické 
požadavky. Kornout zmrzliny nebyl vybaven ochranným prostředkem, prodávající 
také postrádal ochranné rukavice. Při manipulaci s penězi tak došlo k přímému 

kontaktu s potravinou. Za hrubé porušení jsme také shledali omývání kleští, jimiž je 
zmrzlina porcována, již značně zakalenou vodou.

I v tomto případě zvažuje Sdružení obrany spotřebitelů možnost podání podnětu pří-
slušnému dozorovému orgánu.                                                                    Ivana Šmídová, 

poradkyně a členka potravinářské sekce Sdružení obrany spotřebitelů, 
Krajská organizace Jmk

SOS INFORMUJE

Letní písňový večer připravila 
pro své fanoušky, ale i pro všechny 
ostatní příznivce laskavé a po-
hodové hudby skupina Geneze. 
Zahrála a zazpívala tentokrát na 
nádvoří velkomeziříčského zámku 
v úterý 15. července 2008. Po letech 
zimních setkávání tradičně na Boží 
Hod vánoční při koncertech vesměs 
v kostele tedy malá, ale příjemná 
změna. Překvapením pro poslu-
chače nebyl jenom obrat v ročním 
období a místě konání koncertu. 
Také účinkující přinesli příjemné 
zpestření. Stálí členové Geneze 
– zpěvačky Věra Novotná a Alena 
Bednářová, zpěvák a kytarista Lu-
boš Polášek a Oldřich Inochovský 
– si totiž přizvali milé hosty, a to 
bývalého zpěváka a kytaristy této 
kapely Ludvíka Kyselého, z dalších 
muzikantů pak Markétu Štouračo-
vou, která přispěla zpěvem i hrou 
na fl étnu, Martina Karáska s bicími, 
akordeonem a klávesami a koneč-
ně kontrabasistu Jaromíra Plešáka. 
Nutností byla pochopitelně také od 
posledního prosincového koncer-
tu, na němž Geneze představila 
své druhé album Vánoční ozvěny, 
obměna repertoáru. Koledy tak 
vystřídaly různé písně z oblasti 
folku a jemu příbuzných žánrů 
od známých muzikantů, ale také 
něco málo z prvního alba Gene-
ze. Ozvěnami ticha z repertoáru 

Simona a Garfunkela v osm hodin 
večer zahájili koncert. K tvorbě 
těchto dvou známých hudebníků 
se pak ještě mnohokrát vrátili 
v dalších hladivých písních – ať již 
Hráz rozbouřeným vodám v podání 
Věry Novotné, Hallo Suzy, nač ty 
slzy či Boxer se zpěvem Luboše 
Poláška. Ludvík Kyselý se připo-
mněl posluchačům v písních Sáře, 
ať je kdekoliv, nebo třeba Svítání. 
Z českých šansonů Jiřího Vondráka 
zazněly Já si kreslím a Dívčí zpěv, 
který přidala Alena Bednářová. Na 
zámeckém nádvoří výborně zcela 
patřičně zazněly skladby s rene-
sančním a středověkým zvukem, 
a to Doba renesance či Starý strom. 

Také Trh ve Scarborough se zpěvem 
a fl étnou Markéty Štouračové tuto 
směsici skvěle doplnil. Závěrem 
koncertu pak došlo i na žánr zcela 
odlišný. „Ke žhavému folkloru La-
tinské Ameriky jsme se na sklonku 
našeho pořadu dostali možná pod 
vlivem léta, nebo pro to, abychom 
se trochu zahřáli,“ uvedla směsici 
lidových písní z té oblasti Ludmila 
Vidláková, která celým koncertem 
provázela. Na samotný závěr pak 
zaznělo Pod fi alovým měsícem.

Komu tentokrát koncert Geneze 
z nějakého důvodu utekl, může se 
těšit na další, tentokrát 21. srpna 
2008 v 19 hodin na Staré poště.

Text a foto: Martina Strnadová

Nádvořím se nesla ozvěna Geneze
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Velkomeziříčští završili oslavy

s Lackem z Kravař a Anežkou z Meziříčí
(Dokončení ze strany 1.)

Na něm starosta města Fran-

tišek Bradáč vyjmenoval, jaký 

význam pro měšt’any získání pl-

ných městských práv tehdy mělo. 

Také připomněl, že naše město 

sice vzkvétalo, ale nebylo ušetře-

no ani zlých časů. „Právem tedy 

patří uznání, poděkování a úcta 

generacím našich předků, kteří po 

takovýchto nešt’astných událostech 

dokázali najít rozhodnost a sílu 

k novým začátkům. Ty nebyly vždy 

jednoduché, ale nesmírně důležité, 

protože znamenaly krok kupředu. 

I přes prožitá utrpení a bolesti se 

tak tvář našeho města vždy zaskvě-

la v nové kráse,“ řekl Bradáč.

Památkou na významné výročí 

města se vedle zážitků, vzpomínek 

či fotografií mnohým stala třeba 

i ražená mince, kovaný, dřevěný, 

hliněný nebo jiný řemeslný výrobek 

z jarmarku. Vzpomínkou může být 

i film Jiřího Michlíčka, jehož pilotní 

verzi zhlédli pozvaní během sobot-

ního společenského večeru. Jeho 

finální podoby bychom se měli 

dočkat ještě letos. Film zachycuje 

oslavy v průběhu celého roku. Zno-

vu připomíná uplynulé akce, které 

byly významnému výročí města 

věnované. At’ již soutěže spojené 

s výstavami Jakou barvu má naše 

město, otevření regionální expozice 

na zámku Ve znamení sedmi per, 

hudební víkend na přelomu května 

a června, charitativní akci Muzi-

kanti dětem, jízdu parního vlaku, ale 

také Evropský filozofický festival 

Tradice a modernita a další. 

Vrcholem hlavního víkendu oslav 

šestistého výročí města Velké Mezi-

říčí se stal nedělní noční ohňostroj, 

na nějž se sešlo plné náměstí lidí. Na 

uplynulých akcích se pod záštitou 

města podílely Muzeum Velké Mezi-

říčí, agentura Morgenstern, skupina 

historického šermu TAS a Jupiter 

club Velké Meziříčí. Mediálním 

partnerem byl rovněž týdeník Vel-

komeziříčsko.   Martina Strnadová

Další foto str. 4, www.velkomeziricsko.cz
a v příštím čísle 6. 8.

FOTOGALERIE OSLAV 26.–27. 7. 2008 – I. ČÁST

Hlavní víkend oslav zahajoval historický průvod, který vyšel v sobotu 
dopoledne ze zámku.                                                       Foto: Iva Horká

Průvod prošel postupně ulicemi Zámeckou, Pod Hradbami, Novosady, 
Komenského až na Náměstí.                                            Foto: Iva Horká

Dobová hudba Weytora doplňovala atmosféru středověku. 
Foto: Iva Horká

Při příležitosti oslav před deseti lety město pořídilo prapor a znak 
a tentokrát insignii s městským znakem.                         Foto: Iva Horká

Radní města byli oděni v dobových kostýmech, což skvěle umocňovalo 
atmosféru.                                                                        Foto: Iva Horká

Slavnostní ceremonii byl přítomen i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil 
a předseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal.            Foto: Iva Horká

Starosta města v roli purkmistra seznamuje přítomné s událostmi před 
šesti sty lety.                                                                         Foto: Iva Horká

Na zahajovací ceremoniál oslav se sešlo plné náměstí lidí. 
Foto: Iva Horká

Zájemci si mohli vyzkoušet střelbu z luku i kuše. 
Foto: Iva Horká

Na druhém nádvoří zámku bavil návštěvníky kejklíř a žonglér Vítek. 
Foto: Martina Strnadová

Moravský šlechtic a hofmistr krále Václava IV. pan Lacek z Kravař vjel 
na náměstí Dolní branou na krásném bělouši.    Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Na slavnostním společenském setkání zástupců fi rem, představitelů 
místních institucí a organizací, zástupců města a dalších pozvaných hostů, 
které se konalo v rámci oslav 600 let našeho města minulou sobotu, se 
vedení města v čele se starostou F. Bradáčem rozloučilo s děkanem Janem 
Peňázem. Poděkovalo mu za osmnáct let působení ve Velkém Meziříčí, 
odkud odchází do farnosti v Křtinách.                  Text a foto: Iva Horká

Poděkovali P. Peňázovi

Počátkem července dorazil do 
Velkého Meziříčí na krátkodobý 
prázdninový pobyt Tomáš Beroun 
se svým přítelem a učitelem Eduar-
dem Klezlou. Strávili tu nějakých 
deset dní. Během této doby navští-
vili také radnici, kde je přivítal 
místostarosta města Josef Komínek. 
Ten oba obdaroval knihou Velké 
Meziříčí v zrcadle dějin. 

My jsme také měli možnost se 
s nimi potkat a krátce se jich zeptat 
na několik otázek. Odpovědi na ně 
si budete moci v našem týdeníku 
přečíst v některém zářijovém čísle, 
tedy před  Berounovým koncertem, 
který se koná 30. září v Jupiter 
clubu a vystoupí na něm se svojí 
skupinou Eclipse.

Tomáš Beroun z Velkého Meziří-
čí pochází. V současné době učí na 

Tomáš Beroun přijel na prázdniny
konzervatoři Jaroslava Ježka v Pra-
ze, kde sám předtím od roku 2000 
studoval zpěv u Eduarda Klezly. 
Debutoval na prknech Národního 
divadla v Praze (2003) pěvecko-
-tanečním představením Lucrezia 
Borgia. Poté následovaly v Divadle 
Broadway role D Ártagnana v mu-
zikálu Tři mušketýři a Nicolase 
v muzikálu Angelika. Souběžně 
s divadelní a muzikálovou scénou 
věnuje své umělecké úsilí nové 
hudební formaci Eclipse.

Eduard Klezla je vedoucím muzi-
kálového oddělení na konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze, kde vyuču-
je zpěv. Známým širší veřejnosti se 
stal během působení coby hlasový 
poradce a později i porotce soutěže 
Česko hledá superstar. 

Text a foto: Martina Strnadová

Evropský fi lozofi cký festival – naděje
Patřím k té hrstce Meziříčanů, které je vidět na všech možných 

kulturních a společenských akcích pořádaných v našem malém městě 
Velkém Meziříčí. Samozřejmě jsem i letos absolvovala řadu přednášek 
fi lozofi ckého festivalu, a to nejen na nádvoří zámku, ale i v atriu Jupiter 
clubu. Všechny samozřejmě ne, to nebylo v silách nikoho. Zaujaly mě jak 
přednášky samé, tak přístup přednášejících k nám laickým posluchačům, 
jejich snaha vyvarovat se přemíry cizích slov a odborné termíny nám 
vysvětlit. Že následná diskuse nebyla živá, souvisí jednak s jistým osty-
chem přítomných, ale i s tím, že člověk s obyčejným selským rozumem 
si věci promýšlí déle. Pokud se někomu zdálo, že přítomných je málo, 
tolik jako na ohňostroji jich na fi lozofi cké přednášce či na kterékoliv ná-
ročné kulturní akci nebude nikdy. Moc by mě ale mrzelo, kdyby ta hrstka 
moudrostichtivých lidí měla být pro něčí skepsi o možnost „rozpoznávání 
k vylepšení“ a „tříbení svých názorů“ připravena. Věřím, že organizátoři 
EFF se nedají jedním negativním článkem odradit a my se dočkáme i 3. 
ročníku evropského fi lozofi ckého festivalu. Je pro občany našeho města 
přínosem. Poznáme myšlenky, které nám média neservírují, poznáme 
moudré lidi, které na obrazovkách a v běžně dostupném tisku nevidíme. 
Jsme provokováni i k tomu, abychom v doprovodném programu ukázali 
své skromné dovednosti. Vylepšovat je toho asi dost. Skepse může vést 
k nápravě, rezignace ale není na místě. Je čestnější a moudřejší udělat 
něco málo, třeba s chybami, v naději, že alespoň dalších pár lidí porozumí 
myšlenkám fi lozofů, než dát prostor absolutní konzumní normalizaci, ať 
s jakoukoli barvou na praporu. 

Jiřina Kácalová
P.S. Filozofové mívali i v minulosti své mecenáše a v myšlení jim to 

nevadilo. Myšlenky uzavřené v jejich pracovnách svět neměnily.

FOTOGALERIE OSLAV 26.–27. 7. 2008 – II. ČÁST

Velkolepá podívaná byla vidět i slyšet široko daleko. 
Foto: Iva Horká

Řinčení zbraní a brnění provázelo souboje šermířů. 
Foto: Martina Strnadová

Své povyražení měly i ty nejmenší děti. Na nádvoří zámku se vozily na 
dobovém dřevěném kolotoči.                           Foto: Martina Strnadová

Ohlušující rány způsobil Flamberg svými ukázkami palných zbraní. Při 
výstřelu z muškety se pořádně zadýmilo.         Foto: Martina Strnadová

Ty největší rány ovšem vyšly z palubního a ještě většího polního děla, které 
střelci právě nabíjejí.                                       Foto: Martina Strnadová

Členové Kvintány zaujali dovednostmi při cvičení rytířského koně. 
Foto: Martina Strnadová

Soubor Lukretia zatančil také při sobotním slavnostním setkání v Jupiter 
clubu.                                                                                  Foto: Iva Horká

Kdo chtěl, mohl si nechat nakreslit portrét od malíře. 
Foto: Iva Horká

Sokolník v zámeckém parku pobavil přihlížející ukázkou výcviku dravých 
ptáků.                                                                                Foto: Iva Horká

Oslavy šestistého výročí města završil nedělní noční ohňostroj. 
Foto: Martina Strnadová
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Tel.: 604 435 142.

ČSOB vypisuje výběrové řízení na pozici ŘEDITEL/-KA Velké Meziříčí
Očekáváme: 
• vysokoškolské, příp. středoškolské vzdělání     
• bankovní praxe   
• znalost anglického jazyka výhodou     
• velmi dobré komunikativní schopnosti 
• psychická odolnost, rozhodnost, odpovědnost a spolehlivost      
• schopnost vést a motivovat pracovníky v prodejní jednotce      
• prodejní dovednosti – orientace na výsledky    
• znalosti z oblasti ekonomiky, financí a marketingu       
• znalost práce s aplikacemi v prostředí AKEP výhodou    

Jsme součástí silné a stabilní finanční skupiny se spolehlivým zahraničním zázemím.
Nabízíme dobré platové podmínky a zaměstnanecké výhody (včetně zvýhodněné nabíd-
ky vybraných produktů dceřiných společností). Bližší informace a přihlášku naleznete na
internetových stránkách www.csob.cz, sekce ČSOB – Kariéra u nás. 

www.csob.cz

Strategický tah

vaší kariéry!

stáří 18 týdnů, odběr září 2008. 
Novotný, Hrbov 42, tel. č. 566 523 772.

Inzerce též na str. 6 a 7.
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Třebíčská 194,

Velké Meziříčí

3–4 lůžkové pokoje • společné sociální zařízení

společná kuchyňka • společenská místnost

Mobil: 724 536 926 

nabízí

volnou kapacitu ubytování

v nově zrekonstruované,

moderní ubytovně

Výhradní dovozce CRAFTSMAN do ČR
a autorizovaný prodejce

CRAFTSMAN, HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, 
OREGON, FISKARS, SOLO, FLYMO, GARDENA

SILVACO, a. s. vás zve do 
REGIONÁLNÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA

NABÍZÍME VÁM PROHLÍDKY A OPRAVY ZAHRADNÍ 
A LESNÍ TECHNIKY

V NAŠEM ODBORNÉM SERVISU… a další odborné služby

● ZÁRUČNÍ OPRAVY Craftsman, Husqvarna, Jonsered a Partner

● POZÁRUČNÍ SERVIS většiny značek výrobků od motorových 
a elektrických pil až po zahradní traktory 
a ridery vč. příslušenství 

● SERVIS MOTORŮ zahradní techniky značek Briggs & Stratton,
Honda, Kohler, Kawasaki

● PŮJČOVNA lesní a zahradní mechanizace + příslušenství

● PRODEJ ZNAČEK Craftsman, Husqvarna, Jonsered, Partner,
 Oregon, Fiskars, Solo, Flymo, Gardena, aj…

…a jako BONUS!
BEZPLATNÁ PROHLÍDKA

od 1. srpna 2008 do 1. března 2009 bezplatně prohlédneme váš stroj 
v našem servisu.

…a dále nabízíme: ZVÝHODNĚNÍ PŘI NÁKUPU!
Při zakoupení jakéhokoliv výrobku zn. CRAFTSMAN, HUSQVARNA,
JONSERED, PARTNER v naší prodejně ve Velkém Meziříčí máte od nás 
první servisní práci na zakoupeném výrobku zdarma, platíte pouze

spotřebovaný materiál.

Příjem oprav v prodejně SILVACO ve Velkém Meziříčí, 
Třebíčská 74B

tel. prodejna, půjčovna: 566 520 209
tel. servis: 566 655 545, 602 656 927

provozní doba: prodejna Po–Pá 8–17, so 9–12, servis Po–Pá 7–15.30 h

Informace podá:

PKS MONT, a.s. - personální oddûlení
Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou

tel: 566 697 160, fax: 566 697 380
e-mail: personalni@pks.cz

TECHNIKA
hledá

pro provoz plastov˘ch oken  

OSTROVAâICE

www.pks.cz

PoÏadujeme:

- minimálnû úplné stfiední vzdûlání technického oboru
- ãasovou flexibilitu, vysoké pracovní nasazení
- dobrou znalost PC, fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- odborná praxe ve v˘robû oken je pfiedností

Nabízíme:

- velmi dobré finanãní ohodnocení 
odpovídající dosahovan˘m v˘sledkÛm

- zázemí silné a dynamicky rostoucí firmy
- moÏnost vlastní seberealizace a profesního rÛstu
- zajímavé firemní benefity 

PKS MONT, a.s. - v˘robce oken a dvefií

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Do 14. 9. 2007 o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť

HOD Jabloňov – Ruda
bude 6. 8. 2008 v Rudě prodávat

Cena 34 Kč za 1 kg vč. DPH.
Informace a objednávky 
na telefonním čísle 566 522 972.

Životopisy se žádostí zasílejte na e-mail: tyl@scame.cz

SCAME-CZ s. r. o.
Velké Meziříčí

Přijme na HPP

Obchodního zástupce
Znalost elektromateriálu výhodou

Požadavky:
SŠ vzdělání
ŘP skupina B
Znalost práce na PC
Samostatnost
Zodpovědnost
Vysoké pracovní nasazení

Přijme na VPP

Řidiče na rozvoz zboží
2 až 3 dny v týdnu

Požadavky:
ŘP skupina B
Samostatnost
Zodpovědnost
Dobrá orientace ve městech

Výrobní závod působící v oblasti automobilového průmyslu
hledá do provozovny v Třebíči pracovníky pro obsazení
následujících pozic:

Seřizovač pro vstřikování plastů

Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ technického směru 
– praxe v oboru výhodou
– technické myšlení a ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
– práci na ranní směnu a odpolední směnu
– moderní pracovní prostředí
– zaměstnanecké výhody

Pokud vás některá z uvedených pozic zaujala, zašlete nám svůj životopis 
na adresu: NovaTech CZ, Žďárského 222, 67401 Třebíč nebo e-mailovou 
adresu: lenka.jaeger@novatech-plastic.cz 
V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle: 568 839 052 
nebo 568 839 046.

Požadujeme:
– vyučení, SŠ výhodou
– praxi v oboru min. 2 roky
– technické myšlení a ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
– práci na ranní směnu nebo v nepřetržitém provozu (podle dohody)
– moderní pracovní prostředí s nejnovějšími technologiemi
– zaměstnanecké výhody

Údržbář vstřikovacích forem

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky pozemku parc. č. 
4772/4 o výměře 56 m2 v lokalitě Nad Gymnáziem, k. ú. Velké Meziříčí, 
za účelem užívání jako zázemí k sousedící garáži.
Velké Meziříčí 23. 7. 2008.

Ing. František Bradáč, starosta města

Výkup aut od r. v. 93

Doklad o ekologické likvidaci na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

─ výkopy základů pro RD, garáže atd.

─ terénní úpravy

─ výkopy pro jímky, kanalizace, plyn,
elektro, zámkovou dlažbu,
obrubníky

─ bourací kladivo

Telefon: 777 625 928.

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese ( i absolventy):

elektromontér – silnoproud.
Nástup možný ihned.

Požadujeme: vyučen v oboru silnoproud
Kontakt: L. Henešová, tel.: 566 524 016



Číslo 27 30. července 2008 strana 7

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

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

OCEŇOVÁNÍ

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

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

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

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

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

EURO BAGGING, s. r. o.
hledá uchazeče na pozici

Mistr strojní výroby
Požadujeme:

 SŠ/SOU vzdělání (strojní 
zaměření)
 praxe ve vedení lidí
 spolehlivost a samostatnost
 uživatelská znalost práce na PC
 časová flexibilita
 řidičský průkaz skupiny B, T

Nabízíme:
 zajímavou práci 
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 příspěvek na investiční život-
ní pojištění

V případě zájmu o danou 
pozici zašlete váš profesní 
životopis na naši adresu: 
Průmyslová 2082, 594 01 Vel-
ké Meziříčí nebo na e-mail: 
j.orel@eurobagging.com

POTŘEBUJETE
PENÍZE?

I nebankovní půjčky mohou být levné!

Volejte: 608 824 424

10 000 969 11 628
20 000 1 938 23 256
30 000 2 907 34 884

měs.
splátka

půjčka celkem 
zaplatíte

Tel.: 566 523 518, 776 330 209.

Právě vrcholilo žhavé léto roku 1904, když se ame-
rické město St. Louis chystalo přivítat návštěvníky 
tehdejší Světové výstavy.

Tak jako všichni zúčastnění vystavovatelé, chtěli 
zde i Angličané prezentovat všechny své nejnovější 
technické vymoženosti. Kromě toho dorazili i s jiným 
cílem – a sice naučit své hostitele pít klasický černý 
čaj. Američané totiž doposud znali pouze čaj zelený 
(nefermentovaný), avšak v Evropě všeobecně přicházel 
do módy čaj v podobě již fermentované. Pověřen tímto 
úkolem byl do St. Louis vyslán Richard Blechynden. 
Ve slunečním žáru se však nepodařilo tomuto upjaté-
mu anglickému gentlemanovi najít jediného zájemce 
o ochutnání šálku teplého, pro Američany exotického 
nápoje. ,,Dobrá“, myslel si Brit pln vzteku a zklamání 
z nevytříbené chuti Američanů. ,,Když jinak nechcete, 
budete jej pít studený!“ A naplnil připravené čajové 
šálky kostkami ledu, na které nalil horký čaj. Sám 
nechtěl věřit vlastním očím, když mu tento ledový ná-
poj rázem začal mizet pod rukama a nových zájemců 
o něj stále přibývalo. Jednoznačným vítězem tehdejší 
světové výstavy se tedy stal ledový čaj a od té doby 
je oblíben po celém světě. Jako výchozí surovina se 
pro něj už nepoužívá jen čaj černý a zelený, ale stále 
oblíbenější jsou ledové nápoje z čajů ovocných a rooi-
bosu. Je kuriózní, že v Evropě se ledový čaj opravdu 
prosadil  až o 100 let později. Od začátku devadesátých 
let však objem jeho prodeje stoupá o 40–100 % ročně 
a své milovníky nachází především mezi mladými lid-
mi. V USA se stává ledový čaj během letních měsíců 
doslova národním nápojem. 

Aby se vždy podařil…
Ovocný čaj pro přípravu ledového nápoje připravu-

jeme až 2× silnější oproti běžnému 
dávkování. Černý (zelený) čaj 
připravovaný k témuž účelu bývá 
velmi silný, proto jej louhujte max. 
5 minut (zelený max. 3 minuty), 

Ledové čaje – osvěžení v parných dnech
aby nezhořkl. Cukr, citron a jiné přísady použijte pro 
ochucení těsně před naléváním čaje na ledové kostky. 
V již hotovém ledovém čaji se totiž jakékoli sladidlo 
velmi těžce rozpouští. Sklenici naplňte do 2/3 kostkami 
ledu a přelijte jej ihned připraveným a již ochuceným 
čajem. Díky tomuto teplotnímu šoku zůstanou v čaji 
zachovány všechny účinné látky (oproti čaji, který ne-
cháme dlouho stát a chladnout) a kromě toho vynikne 
jeho chuť a aroma.

Čajové nápoje
na bázi ledového čaje 

Meruňkový ledový čaj
1 l vody, 14 lžiček ovocného čaje (doporučujeme 

Broskev-meruňka), 4 meruňky, 1 lžíce citrónové 
šťávy, cukr nebo sladidlo kostky ledu

Čaj zalijeme vařící vodou, necháme luhovat 5–8 mi-
nut, scedíme a ochutíme cukrem a citronem. Meruňky 
omyjeme, rozpůlíme, vypeckujeme a nakrájíme na malé 
kousky. Rozdělíme je do sklenic a přidáme k nim led asi 
do 2/3 výše a vše ihned zalijeme horkým čajem.

Ledový čaj se zmrzlinou
3/4 l vody, 10 lžiček ovocného čaje (doporučujeme 

Ananas-hruška), 90 ml světlého hroznového džusu, 
3 lžíce rumu, 250 g drobných kuliček hroznového 
vína, 4 kopečky oříškové zmrzliny 

Čaj zalijeme vařící vodou, necháme luhovat 
5–8 minut, scedíme a ochutíme džusem a rumem. 
Hrozny omyjeme a odstraníme z nich slupky. Do 
vysokých sklenic rozdělíme po 1 kopečku zmrz-
liny, přidáme hrozny a přelijeme horkým čajem.

Můžete zapojit fantazii a vyzkoušet různé varianty. 
Věříme, že budete úspěšní a při přípravě se i pobavíte.   

-pi-

B-Style – stínící technika

žaluzie,
sítě proti hmyzu,
rolety, parapety,

garážová vrata
Tel.: 777 16 30 19.

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)

Nabízíme se slevou 10 %:

Vybrané druhy suchých plo-
dů a zpracovaného ovoce.

Různé druhy sypaných čajů 
a balených čajů a další vý-
robky vhodné pro očistné 
kůry a redukční diety.

Zveme vás do prodejny

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 3420/1 o výměře 100 m2 v lokalitě „Amerika“, k. ú. Velké Meziříčí. 
Pronájem pozemku se zveřejňuje za účelem rozšíření zahrady žadatele.
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení ma-
jetkoprávní.
Zveřejnění 23. 7. 2008.                  Ing. František Bradáč, starosta města

2. 8. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130
3. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 8 0

Prodám
■ Š 105, r. v. 86, najeto 75.000 km, 
bez koroze, nová, výměna blat-
níků a brzd. Cena dohodou. Tel.: 
608 811 226.
■ 6 m3, případně i více jehlič. pa-
liva, cena za 1 m3/500 Kč. Dřevo je 
na odvozním místě v k. ú. Velké Me-
ziříčí, odvoz možný pouze trakto-
rem. Tel.: 566 523 318 po 18. hodině.
■ Babetu Stela s SPZ. Tel.: 
608 666 325.
■ Ovečky a beránky, nebo vymě-
ním. Prodám oves, daruji slámu za 
odvoz. Tel.: 566 520 131.

■ Gril kovový, přenosný, vel-
ký rošt, popelník, stříška, mož-
né podezdít nebo jinak upravit, 
roz. 35×50 cm, výška 82 cm. 
Kovový stůl – nahoře keramic-
ká dlažba, roz. 60×77, výška 
75 cm, lze upravit, vše 1.350 Kč. 
Domluva. Tel.: 776 008 310.

■ Čistokrevná štěňata německé-
ho ovčáka s pálením. Levně. Tel.: 
731 103 505.
■ Opel Astra 1.4, r. v. 1995, ga-
rážované, 2. majitel, bez koroze, 
4× nové zimní pneu, střešní okno, 
centrál. zamykání, střešní nosič, 
rádio, 2× airbag, cena 55.000 Kč. 
Tel.: 731 558 910.
■ Automatickou myčku nádobí 
AEG Favorit Optima AA, cena 
6.000 Kč. Málo používaná. Tel.: 
776 353 246.
■ Bernský salašnický pes – štěňa-
ta bez PP. Tel.: 732 499 278.
■ Sklenice na zavařování 0,3 
a 0,7 l. Tel.: 566 522 132 večer. 
■ Lázeňská kamna a použité 
pletivo. Tel.: 731 411 986.
■ Černý 17" CRT monitor Sam-
sung s CD s ovladači a manuálem, 
cena 400 Kč, barevnou televizi 
Tesla Rubin, úhlopříčka 51 cm, 
monofonnní zvuk výkon 1 W, bez 
dálkového ovládání, cena 600 Kč, 
letošní králíky na chov (200 Kč) 
i na zabití (170 Kč). Po dohodě sleva 
možná. Tel.: 736 714 747, Křižanov.
■ Motocykl Babeta M 210, r. v. 
1990, barva červená, velmi dobrý 
stav. Tel.: 604 330 107.
■ Ratanový nábytek. Velmi lev-
ně. Tel.: 776 776 050.
■ Dřevěné trámy vysušené, nové, 
rozměr 14×16 cm, délka 5 m. Cena 
dohodou. Tel.: 732 679 006.
■ AVIA A31, v současnosti bez 

STK. Používaná do 5/2008. Další 
info na tel.: 603 835 941.
■ Trabant, nové pneu, nový motor, 
2 náhradní motory, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 739 280 377.
■ Horské kolo Olpran. Velmi 
zachovalé, doplňky – světla, nosič, 
brašny, stojan, zámek. Cena doho-
dou. Tel.: 606 441 435.
■ Kovový laťkový dopravník 
6 m. Tel.: 608 180 536.
■ Stavební vrátek s plošinou a vo-
dícími sloupy – 7.000 Kč; stavební 
rozvaděč tov. výroby – 5.000 Kč. 
Tel.: 604 385 456 po 18. hodině.
■ Dětské kolo „Newcomb“ 
(BONBER MBX) v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 605 777 627, 
732 282 550.
■ Náhradní díly na Favorit, dve-
ře, blatníky atd. Kola na Škodu 120, 
1 ks 150 Kč. Tel.: 737 825 888.
■ Nápravu na přívěsný vozík 
včetně disků a pneumatik – levně. 
Tel.: 608 824 424.
■ Zahradní kamenné sloupky, 17 
ks. Cena 400 Kč/ks. Tel. 774 691 505.
■ Plynový kotel Viadrus litino-
vý, 18 kW, 3 roky v provozu, stav 
100 %. Koupím jakékoli os. auto 
i bez TP. Za symbolickou cenu. M. 
Pospíšil, Poštovní 14, VM.
■ Pračku Indesit Witl 86, 800 
otáček, odložený start, na 5 kg 
prádla, snadné žehlení. Rozměry 

40×85×60, 42 litrů, hlučnost max. 
74 dB,horní plnění, 2 roky stará, ve 
výborném stavu. Cena 5.000 Kč, Do 
V. Meziříčí, V. Bíteše a okolí pří-
padně dovezu. Tel.: 724 689 444.
■ Štěňata jorkšírů – pejsky, bez 
PP. Cena dohodou. Tel.: 731 167 265.
■ Fasádní zateplovací vatu Roc-
kwoll, tloušťka 3 cm, vhodná i na 
zateplení podlah; fasádní zateplo-
vací polystyren, síla 5 cm, 2 cm; 
zateplovací vatu síla 6 cm, 16 cm; 
automatickou svářečku Leister na 
sváření stavebních folií proti vodě 
a radonu. Tel.: 604 473 997.
■ Starší obývací stěnu, rozkláda-
cí pohovku, 2× křeslo, konferenční 
stolek, 4× židle, rozkládací jídelní 
stůl, vše odstín mahagon a v dob-
rém stavu. Cena dohodou. Tel.: 
603 206 935 po 15 hodině. 
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, nové, z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, zdobené, 
s dokladem a zárukou. PC 9 a 22 tis. 
Kč, nyní 4.800 a 9.800 Kč. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Favorit, r. v. 1993, cena 
6.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ Škodu Forman, r. v. 1991, cena 
3.000 Kč. Cena odpovídá stáří vozu. 
Tel.: 775 144 086.
■ Křidlici, 2falc. Šlapanice, 3 000 
ks. Nová, nepoužitá, uskladněná. 
8 Kč/ks. Tel.: 775 371 161.
Koupím 

■ Na chatu plynový sporák na 
PB. Tel.: 608 634 516.
■ Rohový gauč rozkládací. Tel.: 
603 849 249.
■ Žulové dlažební kostky, rozměr 
10×10. Tel.: 608 544 345.
■ Starý motocykl do r. v. 1953, 
nejlépe předválečný Jawa, ČZ a ji-
né, i ve špatném stavu za rozumnou 
cenu. Tel.: 604 681 797.
■ Jawu – ČZ 175, 250 Kývačka, 
bez SPZ. Tel.: 728 737 425.
■ Ogar 250 a Jawu Kývačku nebo 
jen díly. Tel.: 737 524 676.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Garáž na ul. Na Výsluní. Nej-
vyšší nabídce. Tel.: 777 917 585.
■ Prodám chatu se zahradou na 
Fajtově kopci, cena dohodou. Tel.: 
737 360 273.
■ Koupím chatu (chalupu) v oko-
lí Velkého Meziříčí a Křižanova. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 959, 
530 314 056,
■ Prodám byt 2+1, po rekon-
strukci ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 126 687.
■ Koupím chatu, okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 731 017 664.
■ Koupím dům , byt nebo po-

zemek ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Platba možná v hotovosti. 
Volejte prosím na 606 311 606.
■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši. 
Tel.: 774 865 553.
■ Prodám stavební pozemek 
v Jabloňově u Vel. Meziříčí o vý-
měře cca 1 000 m2. IS na hranici 
pozemku. Platné vynětí ze ZPF. 
Cena dohodou. Tel.: 723 578 031.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, 
platíme hotově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 731 508 270.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
Pronájem

■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va, Vel. Meziříčí. Tel.: 604 327 528.
■ Podnájem dvou místností, samo-
statný vchod, možnost zabudování 
kuchyň. linky. WC + sprcha, v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu třípokojový jižní byt 
v oranžovém paneláku u gymnázia. 
Tel.: 777 347 231.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 774 399 689 po 20 h. 
■ Nabízíme k pronájmu pěkný 
slunný byt 3+1 ve Velkém Mezi-
říčí. Byt se nachází ve 4. poschodí 
panelového domu s výtahem, situ-
ován J/Z. Cena pronájmu včetně 
energií činí 7.500 Kč. Při podpisu 
smlouvy požadujeme vratnou kau-
ci ve výši 12.000 Kč. Volný ihned. 
Tel.: 603 158 990. 
■ Pronajmu byt 1. kat. 2+1 ve 
Velké Meziříčí. Informace na tel.: 
602 718 096.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va, na delší dobu. Tel.: 605 777 627, 
732 282 550.
■ Dlouhodobě pronajmu byt na 
ulici Čechova, 1+1. Cena dohodou. 
Tel.: 566 544 628, 737 557 185.
■ Pronajmu garáž na ulici Druž-
stevní. Tel.: 723 513 070.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Bezděkov. Cena do-
hodou. Volný od 1. září 2008. Tel.: 
732 342 190, 566 544 628.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
Různé
■ Hledám práci jako asistent pe-
dagoga. Telefon v redakci. 
■ Prosím, kdo zopakuje a doučí 
AJ 5. ročníku základní školy. Tel.: 
566 520 307, 723 386 301.
■ Hledám ženu – dívku na setká-
vání. SMS 739 857 637.
■ Hledám přivýdělek jako řidič-
ka sk. B (taxi, rozvážka zboží, aj.). 
Tel.: 603 879 581.
■ Hledám brigádníky na výpo-
moc na stavbě. Tel.: 606 198 780.
■ Hledám partnera pro rekreač-
ní tenis na místních kurtech. Tel.: 
776 794 747.
■ Hledám pracující spolubydlící 
do pěkného bytu 2+1 s balkonem. 
Tel.: 604 332 875.
Daruji
■ Štěně křížence kokršpaněla, 
menšího vzrůstu. Matka výborná 
hlídačka, hodná k dětem, čistotná. 
Štěně bude očkované, odčervené. 
Odběr v půli srpna. Možné ukázat 
už teď. Tel.: 737 064 681.
■ Cca 10 tater hlíny a 3 tatry 
kamení za odvoz. Velké Meziříčí. 
Spěchá. Tel. 776 361 321.
■ Štěňata malého vzrůstu u Vel. 
Meziříčí. Tel.: 603 247 838.
■ Koťata, do dobrých rukou. Tel.: 
731 468 666.

Tel.: 723 565 274.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Cafe Bar Holiday Třebíč
přijme
servírku – číšníka
► hlavní pracovní poměr
► nevyučené zaučíme
► možnost ubytování
Tel.: 777 721 910



Pátek 1., sobota 2. ve 20 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Vždycky jsem si vybíral ženy, které za to stály… bohužel se ty ženy 
mezi sebou někdy tak trochu kryly… Když už nevíte, koho podvádět, 
zbývá podvádět snad jen sám sebe…
František je muž v produktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého kredi-
tu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Se svou manžel-
kou Eliškou se nastěhoval do nového domu. Splácí hypotéku. Má se dobře. 
Až jednoho dne šlápne poněkud vedle a spustí tím těžko kontrolovatelnou 
lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho vystřídá za někoho jiného a střecha 
nad hlavou mu odlétá do teplých krajin. A nejhorší ze všeho je, že si za to 
všechno opravdu může sám. Komedie ČR. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč 81 minut

Úterý 5., středa 6. ve 20 hodin
AŽ NA KREV
Když se ambice snoubí s vírou.
Děj fi lmu se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného 
boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa, osamělého 
otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozi-
ci ropného magnáta.
Když Plainview dostane záhadný tip, že směrem na západ leží městečko, 
ve kterém prýští ze země oceán nafty, vydá se se svým synem zkusit štěstí 
v zaprášených ulicích města Little Boston. Plainview a syn se v tomto 
nuzném městě, jehož hlavní atrakcí je kostel s charismatickým kazatelem 
Elim Sundayem, pokoušejí prolomit dosavadní smůlu. Ale i když se jim 
začíná dařit, nedokáží uniknout konfl iktům, ve kterých jsou veškeré zá-
kladní hodnoty – láska, naděje, pospolitost, víra, ambice a dokonce i pouto 
mezi otcem a synem – ohrožovány korupcí, podvody a proudy ropy. Hraje: 
Daniel Day Lewis – (nejlepší herec v hlavní roli – získal ocenění Oscar). 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 158 minut
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KINO JUPITER CLUB
SRPEN 2008

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

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

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

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

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

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.

Taneční kurzy 
2008/2009 v JC

Taneční kurzy jsou určeny přede-
vším pro dospívající mládež (ve 
věku od 16 let).
Naučíte se zde nejen základům 
společenského tance, ale též pravi-
dla společenského chování, která 
nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, 
ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týd-
nu – vždy v pondělí (kromě 27. 10. 
2008 a 8. 12. 2008 – nejsou)
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – ná-
hradní termín v úterý 18. 11. 2008
Barevná prodloužená, Ples v bí-
lém
Den výuky: pondělí ve velkém sále 
Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řeme-
sel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola 
manželů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní na-
hrávky z cédéček, prodloužené za 
doprovodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je 
možno se přihlásit se třídou i in-
dividuálně. V kurzovném jsou za-
počítány všechny základní lekce, 
barevná prodloužená a závěrečný 
ples. Platba v hotovosti s vyplně-
nou přihláškou nebo hromadně za 
ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže 
legitimací. Během kurzu nemohou 
žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. 
Vstup pouze ve společenském 
oděvu!!!
Informace a přihlášky na pro-
gram. oddělení Jupiter clubu tel. 
566 524 572, otevřeno po – pá 8–16 
hodin nebo na www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.        -prog-

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

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

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

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

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

Listopad – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

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

Změna vyhrazena!

Nové taneční výletiště v Křižanově 
v areálu u rybníku Škrejblík

Myšlenka na vybudování tohoto 
areálu se zrodila poté, co o loňských 
prázdninách proběhla taneční 
zábava na provizorním výletišti 
u rybníka Škrejblík, kterou pořá-
dalo SDH Křižanov. Na zábavu 
přišli mladí i starší z Křižanova 
a okolí, všem se zde velice líbilo, 
a tak se začalo přemýšlet o zbudo-
vání stálého výletiště s možností 
pořádání kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Pozemek 
je majetkem městyse Křižanov, 
který jej před několika lety poskytl 
místním hasičům. Rybník slouží 
jako požární nádrž a v jeho těsné 
blízkosti byla nejdříve postavena 
klubovna a poté zrekonstruována 
dřevěná „salaš“, kde je možno opé-
kat i udit a v klidu posedět. V září 
roku 2007 začala jednání o rozšíření 
stávajícího areálu o výletiště. Hasiči 
zprvu fi nancovali výstavbu z peněz 
získaných společnými brigádami, 
poté se jim podařilo úspěšně jednat 
s několika sponzory, kteří z větší 
části pokryli náklady. Městys Kři-
žanov daroval vazbu na pódium, 
materiálem přispěla místní staveb-
ní fi rma Stylstav a DRAKA Kabely 
Velké Meziříčí. Z dalších sponzorů 
můžeme jmenovat Tesařství Zdeněk 

Halámek, Pilařskou výrobu Sviny, 
Ferostar s. r. o., Zahradnictví Sed-
láček, Zemní práce Musil, Pilu 
Jiskra – lesnické práce Libor Zed-
ník a další… Na podzim loňského 
roku proběhly terénní úpravy a od 
jara se započalo se stavbou pódia, 
parketu a sociálního zařízení, které 
mělo premiéru při tradičním pálení 
čarodějnic. Areál vznikal dobrovol-
nou prací zhruba 15 lidí z řad hasičů 
i jejich obětavých kamarádů, kteří 
zde společně strávili minimálně 
7 000 hodin.

Slavnostní otevření proběhne 
v sobotu 2. srpna 2008 ve 20 hodin 
první taneční zábavou se skupinou 
Akcent. Tímto zveme všechny své 
příznivce, aby přišli posedět, pobavit 
se a ochutnat z nabídky grilovaných 
specialit. SDH Křižanov nabízí zá-
jemcům pronájem těchto prostor na 
různé oslavy. V případě zájmu nás 
kontaktujte zasláním e-mailu na:
sdhkrizanov@seznam.cz. Touto 
cestou děkuje velitel SDH Petr 
Urban za přízeň městysu Křiža-
nov, všem sponzorům za fi nanční 
a materiální pomoc a zejména 
všem, kteří přispěli svou dobrovol-
nou prací.

Za SDH Křižanov Jiří Šibor

Ekologie a věda v objektivu 
V současné době probíhá v ČR již pátý ročník ve-

řejné fotografi cké soutěže „Ekologie a věda v objek-
tivu“. Projekt organizovaný společností Bayer získal 
záštitu ministra životního prostředí ČR, mezinárodní 
organizace UNEP a Českého svazu ochránců přírody. 
Letošní ročník, který probíhá do konce srpna, zdů-
razňuje význam vědy pro ochranu životního prostředí 
v tématu „Věda pro lepší život“ v kategoriích „PŘÍ-
RODA ochrana klimatu“ a „LIDÉ“. V loňském roce 
čeští fotografové do soutěže přihlásili rekordních 1 420 
ekologicky zaměřených fotografi í.

Organizátoři chtějí poukázat na důležitost výzku-
mu směřujícího k ochraně klimatu, přírodních zdrojů 
a lidského života. Fotografi e mají upozorňovat na vliv 
nezodpovědného přístupu k přírodě a dů-
sledky na budoucnost planety. Zároveň 
mohou zachycovat příležitosti pro trvale 
udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života 
a ochrany životního prostředí.

„Nechceme jen přihlížet a kritizovat 
ostatní. Celosvětově přibývá lidí a negativ-
ních dopadů na životní prostředí. Příroda 
na to nestačí reagovat a prognózy nejsou 
pozitivní. Situace Země ovšem není nevrat-
ná, ale co nejdříve musí dojít ke změnám. 
Máme šanci dát se cestou k udržitelnému 
rozvoji, který nám umožní zvýšit životní 
úroveň občanů světa a uspokojit potřeby 
generací, které teprve přijdou. Takový 
rozvoj by se měl zakládat na hospodář-
ském růstu, který bude respektovat jak 
člověka, tak přírodní zdroje naší jedineč-
né planety. Proto se aktivně podílíme na 
výzkumu, který chrání lidské životy před 
negativními dopady, podporujeme lidské 
zdraví, chráníme úrodu, vyvíjíme nové, 
ekologicky šetrné materiály a technolo-
gie např. na ochranu klimatu a vodních 
zdrojů. Zároveň trvale snižujeme emise 
a spotřebu energie při výrobě,“ připome-
nul Dirk Schade za organizátora soutěže 
fi rmu Bayer. Bayer jev současné době také 
jedinou evropskou chemickou společností, 
která má být zahrnuta do Indexu vedoucích 
společností v oblasti zveřejňování emisí 
uhlíku (Carbon Disclosure Leadership 
Index), prvního celosvětového indexu 
pro ochranu globálního klimatu.

PRO ZÁJEMCE je v provozu 
přihlašovací portál www.ekologie-
vobjektivu.cz. kam mohou amatérští 

i profesionální fotografové vkládat své příspěvky, 
volit své favority a vyměňovat si názory k tématu 
a přihlášeným snímkům.

Vítězné fotografi e vybere v průběhu září ze všech 
přihlášených příspěvků porota složená z odborníků 
na fotografi i a na životní prostředí. Celková hodnota 
udílených cen v soutěži je přibližně 120.000 Kč, vítě-
zové obdrží také předplatné fotografi ckých časopi-
sů a další věcné ceny. Projekt završí čtrnáctidenní 
výstava vítězných a dalších unikátních fotografi í 
v centru Prahy a na dalších místech ČR.

Více informací, přihlášky a pravidla soutěže 
Ekologie a věda v objektivu naleznete na webových 
stránkách www.ekologievobjektivu.cz.             -red-

(7. díl – pokračování z čísla 
25/2008)
BLÍZKÝ BÁSNÍK JAKUB 

DEML
Bohumil Burian byl člověkem 

s širokým rozhledem, navštěvoval 
kino, fotografoval, rád chodil sledo-
vat fotbalová utkání, miloval hudbu, 
výtvarné umění (fotografové a vý-
tvarníci jej rádi obdarovávali svými 
díly), ale ústřední místo v jeho ži-
votě měla kniha, knihovna a dobré 
básnické slovo. V jeho knihovně 
byla přítomna jak teologická a fi -
lozofi cká literatura, tak beletrie. 
Historické romány, sbírky básní, 
esejistika. V literatuře také nachá-
zel inspiraci pro kázání, pastorační 
promluvy, pro nový či živý vhled 
do teologických problémů a nábo-
ženských otázek. Do jeho života 
vstoupilo několik českých spisova-
telů. Především to byl Jakub Deml 
(1878–1961) z Tasova, se kterým se 
Burian seznámil již před válkou. 
V pozdějších letech se stal P. Burian 
Demlovi doslova „podpůrným slou-
pem“, pomocníkem a mecenášem, 
jak také vzpomínala Marie Rosa 
Junová-Vodičková (1917–2001): 
„Páter Burian byl šlechetný člověk. 
Demlovi půjčoval a nejednou i dal 
větší fi nanční obnos, držel ho nad 
vodou. Byl jeho dobrým andělem.“ 
V Burianově pozůstalosti se také 
dochovalo několik Demlových lis-

DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

tů, které svěd-
čí o Demlově 
bratrském spo-
léhání. Deml 
například 
píše: „Milý 
veledůstojný 
pane, můžete-
-li, prosím, 
zapůjčte mi 
zase na něja-
ký ten týden 
tisíc korun.“ 
(24.VI.46) 
„Carissime 

Domine, P. Theophile, prosím vás, 
vykořisťovaný a veletrpělivý Pří-
teli, abyste ve svém domě sehnal 
216 Kčs a doručitelce s. Žákové je 
za mne odevzdal jako mou půjčku 
na 24 hodin, neboť zítra vám celý 
obnos v poctivosti osobně přinesu. 
/…/ Bůh to zařídil už na světě tak, 
že humor se drží jen bídy, nebo 
Vyvolených.“ (31. 7. 53) „Milý pane 
rado, děkuji vám za tu „fundaci“, 
kterou mi od vás přinesl malíř Jiří 
Blažek. Váš invalida Jakub Deml.“ 
(27.3.56) „Milý pane faráři, pozí-
tří musím do Brna a potřebuji na 
cestu 500 Kč, prosím, pošlete mi je 
po pí Borkovcové. Vaše knížka jde 
pěkně na odbyt. Váš Jakub Deml.“ 
(1947) Deml Buriana často na faře 
navštěvoval, dokonce mu věnoval 
bernardýna Baryka, kterému 
donášel pravidelně rohlík. P. Bu-
rian do Tasova zajížděl zastupovat 
P. Martináska a při té příležitosti 
se zastavoval v „Bosně“ u Demla. 
3. srpna 1952 oslavoval v Tasově 
Jakub Deml padesát let kněžství 
a P. Burian jej tehdy slavnostně 
pozdravil „zdravicí“. Deml také vě-
noval meziříčskému chrámu verše, 
které jsou umístěny na mramoro-
vých tabulkách v jeho interiéru. Jak 
píše publicista JUDr. Alois Plichta 
(1905–1993) v knížce Tajemství 
času: „Verše objednal a básníkovi 
též honoroval P. Burian, dobrodinec 
i mé rodiny.“     (Pokr. v čísle 29.)
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 9. 8. Arnolec
16. 8. Netín
23. 8. Řečice
30. 8. Vepřová

Info: www.renons.cz

1. 8. 2008 ▪ 19 hodin ▪ Třebíč, Zadní synagoga 
(Subakova 44/1) ▪ festival židovské kultury Šamajim

Pevné zdraví,
mnoho lásky,
šťastný život,
žádné vrásky.
Vždyť v životě je místa dost
pro hezké slůvko, pro radost. 

Dne 3. srpna 2008 oslaví své 75. na-
rozeniny paní

Marie Štěpánková
z Oslavice.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let přejí děti s rodinami.

S bolestí v srdci jsme 19. 7. 2008 
vzpomínali, že uplynulo již 25 let 
od tragické smrti naší drahé dcery, 
sestry a maminky, paní 

Zdeny Minaříkové,
roz. Makovské z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají rodiče, bratr, sest-
ra s manželem a dcera Kateřina. 

Jen vzpomínat už je nám přáno, 
klást květy na hrob jako dík a cítit, 
že je to tak málo za tolik…

Dne 27. července tomu bylo smutných 
14 let, co jsme se rozloučili s naší 
drahou maminkou a babičkou, paní 

Zdenou Veselou.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera Zdeňka s rodinou a syn Jiří 
s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. 

V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Rok uplynul jak tiché řeky proud, 
jen bolest trvá a nedá zapomenout. 

Dne 2. srpna uplyne 1 rok, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 

Karel Pipa 
ze Stránecké Zhoře. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit a doprovodit 
na poslední cestě naši drahou maminku, paní 

Anežku Jandovou.
Rovněž děkujeme za květinové dary a slova útěchy. 

Jménem rodiny dcera Helena

Životní jubilea
Rada města Velké Meziř íčí 

projednala návrh nového systému 
gratulací občanům při dosažení ži-
votního jubilea a schválila hranici 
věku návštěvy jubilantů na 70, dále 

75 let a výše. To znamená, že od to-
hoto roku již nebudou ženy spolku 
Ludmila navštěvovat jubilanty ve 
věku 71, 72, 73 a 74 let. 

-mat-

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kdož mají studentská 
taneční nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových (výuka tanců standard-
ních, latinskoamerických i moderních)
Začátečníci a mírně pokročilí
– 7 základních lekcí + společenský večer 
– cena kursovného 1.400 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v pondělí 22. září 2008 ve 21 hodin 
– možnost pokračování v kurzu „Pokročilých“ 
– uzávěrka přihlášek 19. září 2008
Pokročilí 
– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).

Sbor dobrovolných hasičů v Lavičkách pořádá v neděli 3. 8. 2008

Přihlašování soutěžících od 12.15 hodin,
zahájení soutěží ve 13 hodin.

Zajímavé ceny do soutěží a občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

Již šestý ročník každoročního 
kultovního festivalu RUDAFEST 
2008 je opět zde… Kde? Jako vždy 
v kulturáku v Rudě u Velkého Me-
ziříčí. 15. 8. 2008 od 19 hodin (vstup 
od 18 hodin, pivo poteče proudem). 
Zahrají kapely Hazydecay, Mawa-

taki, Mashy Muxx, Scarecrow, 
Problém doby a další. Pivo, alko-
hol za takřka lidové ceny, nocleh 
v kulturáku možný… Co víc si 
přát? Snad jen obsluhu nahoře 
bez… Více informací na www.ru-
dafest.unas.cz.         Stanislav Slezák

Hola hej!
Milovníci dobré hudby, tance, zábavy, jídla, pití…

Návraty v Galerii synagoga
Galerie synagoga nabízí zajímavou výstavu Návraty. Ta spojuje do cel-

ku obrazy Bořivoje Pejchala a Jaroslava Vyskočila s kovovými autorskými 
šperky Miroslava Štěpánka. Na tvorbu všech tří autorů se můžete podívat 
až do 3. srpna 2008 – denně, mimo pondělí. Otevřeno je od úterý do pátku 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 13 do 17 hodin a v neděli od 10 
do 12 a od 13 do 17 hodin.                                                                -mrs-

Klub výtvarných umělců Horácka a Dům kultury Žďár nad Sázavou
vás zvou na

která potrvá do 24. srpna 2008. 
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Čtvrtek 31. 7. a pátek 29. 8.

předsálí JC, 17–21 hodin

určeno pro žáky 12–15 let

Vstupné: 35 Kč

Jupiter club, s. r. o. uvede

vystoupení známé herečky a čes-
kého písničkáře, kteří zazpívají 
šansony s doprovodem komor-
ního orchestru.

Sobota 20. září 2008 v 19.30 
hodin ve velkém sále JC

Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč

Rezervace a prodej vstupe-
nek na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo programové 
oddělení JC.

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

12. 8. přednáška Pěší pouť do Cách P. Jan Peňáz

16. 9. přednáška Promítání starých fotografi í a fi lmů Ing. Antonín Dvořák

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

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

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

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

11. 11. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

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

25. 11.  přednáška Americké setkání s potomky imigrantů z 18. století Věra Chalupová

 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala

30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

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

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

tentokrát s novým programem

 8. 8. Vranovská přehrada
  – Oslnovice
 9. 8. Nárameč – Doubí
15. 8. Vranovská přehrada
 – Oslnovice 
16. 8. Výčapy

V pátek 8. 8. 2008 přijede zahrát na fotbalové hřiště do Lhotek rocková 
skupina Harlej.

Kapela Harlej vznikla v roce 1994 a do součastné doby vydala 8 alb. Je 
představitelem hudebního stylu crazy-rock, který vyniká též velmi živou 
rytmikou spolu s důmyslnými, někdy opravdu „crazy“ texty. V roce 2006 
opustil kapelu frontman Vláďa Šafránek a po pauze, kdy kapela vybírala 
nového zpěváka, nastoupil na jeho místo Tomáš Hrbáček. Kapela se stala 
velmi oblíbenou. Například třikrát vyhrál klip Toník a Vládík v hitparádě 
SOS na Premiéře, velký úspěch měl v hitparádě Eso na Nově, umisťují se 
též na čelních příčkách „kapela roku“ a „klip roku“ (časopisy Rock Report 
a Bang!). V současné době probíhají koncertní turné a vydavatelství mají 
eminentní zájem o spolupráci s kapelou.

Ve Lhotkách 
Harlej představí 
nové CD Uni-
versity, zazní hu-
dební pecky jako 
Svařák, Pověste 
ho vejš, Přiroze-
ní, Malá nevěr-
ná holka a další. 
Jako předkapela 
zahraje Checkpo-
int. V případě ne-
příznivého počasí 
se bude koncert 
konat v místním 
KD.          -ms-

Dne 1. 8. uplynou dva roky od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 

Alois Kraval. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, 

synové a dcery s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou soustrast, i těm, kteří 
se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě mého manžela, tatínka 
a dědečka 

Bohuslava Málka. 
Děkujeme za květinové dary.                                                        Rodina

Dne 17. června by se dožil 75 let 
pan 

Vladimír Mejzlík
z Tasova a 26. července uplynuly 4 
roky, kdy nás navždy opustil. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka, bratři a děti s rodinami
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FOTBAL

HANDICAP SPORT CLUB

HASIČI

1. kolo poháru ČMFS 
FC VM – FC Žďas Žďár n. S. 1:1 
(0:1), penalty 4:2
Branky: Pokorný 75. – Zedníček 
33. ŽK: 4:3, ČK: 79. Bratršovský. 
Rozhodčí: Pojezný, Nenadál a Frid-
richovský, delegát Prokeš. Diváků 
320. Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z. (84. Berka), Fober, Mucha 
P., Krejčí J. – Hort, Průša, Pokorný, 
Němec (71. Havlíček), Loup (55. Pá-
nek) – Kratochvíl. 
Utkání začalo z obou stran svižně. 
Více ze hry měli v prvním dějství 
domácí, ale z pěti gólových šancí 
neproměnili ani jedinou. Často 
místo střelby volili přihrávku, 
a tak Pospíchala v bráně Žďáru 
neohrozili. Hosté naopak vytěžili 
z minima maximum, když po 
chybě stoperské dvojice Velmezu 
rozvlnil síť za Invaldovými zády 
ve 33. minutě zkušený Zedníček. 
Vedení hostí mohl podtrhnout 
Mašek, ale jeho střela mířila těsně 
nad. Domácí se snažili vyrovnat, 
zvlášť tutovka Kratochvíla volala 

po gólu, ale mladík se nabízené 
šance zalekl. 
Převaha Meziříčských našla vyjá-
dření až v 75. minutě, kdy Pokorný 
hlavou skóre srovnal. Přestože 
krátce nato předčasně opustil hřiš-
tě Bratršovský a domácí měli pře-
silovku, nepodařilo se jim strhnout 
vítězství na svou stranu. V největší 
šanci Velmezu nastřelil Průša mi-
nutu před koncem nastaveného 
času jen nohy bránícího Heideho 
a penaltovému rozstřelu se tak do-
mácí nevyhnuli. První sérii penalt 
s jistotou proměnili Mašek i Hort, 
naopak Šindelkovi a Pokornému 
zkazili radost Invald s Pospíchalem. 
Ve třetí sérii k překvapení všech 
zklamal kanonýr Zedníček, Průša 
s jistotou proměnil. Pak zavěsil 
nekompromisně pod břevno Heide, 
ale vedení Velmezu s jistotou udržel 
Fober. A když Invald chytil poslední 
pátou penaltu Horákovi, mohla na-
plno vytrysknout velkomeziříčská 
radost. Domácí zaslouženě postou-
pili do druhého kola, ve kterém se 3. 
září střetnou doma s prvoligovými 
Českými Budějovicemi.         -nec-

Letní příprava 
Slovan Rosice – FC VM 0:2 (0:2) 
Střelci: Kratochvíl (35.), P. Mucha 
(40.). Sestava FC VM: Richter 
– Netolický, Fober, P. Mucha (59. 
Z. Mucha), (59. Střecha), Vyskočil 
– Pánek, F. Pokorný, Němec, Loup 
– Havlíček (46. Průša), Kratochvíl 
(69. Beran). 
Meziříčští tentokrát zahřívací 
minuty vypustili, jezdili hned od 
začátku a v úvodní desetiminutovce 
zahrozili třemi gólovými šancemi, 
zůstalo však jen při nich. Hosté 
i v dalších minutách pouštěli sou-
peře do blízkosti vlastní šestnáctky 
jen ojediněle, a když už se k ní Slo-
van dostal, byl rychle vykázán zpět. 

Hráči Velmezu však přes výraznou 
územní převahu a řadu slibně se 
rozvíjejících akcí branku domácích 
vážněji neohrozili. Do černého se 
trefi l až v 35. Kratochvíl, který se 
po Berkově centru a odraženém 
míči uvolnil a poslal svůj tým do 
vedení. Do konce poločasu pak ješ-
tě Mucha po Loupově rohu hlavou 
vedení Velmezu zdvojnásobil. Po 
výměně stran se do 60. ještě hrá-
lo, následující několikeré střídání 
na obou stranách hru rozdrobilo, 
vytratila se přesnost a nápaditost. 
Přesto šance, tentokrát už na obou 
stranách byly (Kratochvíl, Průša, 
Pánek, P. Mucha), klid a přesnost 
při zakončení nikoliv.            -ber-

Srpnová vyjížďka na kole – pivovar Dalešice
Dne: neděle 10. 8. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí)
Začátek: v 9 hodin před hlavním vchodem do zámku ve Velkém Meziříčí
Trasa: silnice + lehký zpevněný terén – trasa budem mít více než 
100 km! Jsou zváni všichni příznivci cyklistiky ve věku od 10 do 
100 let, všech výkonnostních kategorií. Jede se na krosovém a hor-
ském kole poklidným tempem.
Bližší informace na tel.: 603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz 

Bohemia Světlá n. Sáz. – FC VM 
0:2 (0:0) 
Střelci: Pánek (80.), Kratochvíl 
(90.). Rozhodčí Reich, ž. k. 1:1, při-
hlíželo180 diváků. Sestava FC VM: 
Invald – P. Mucha, Galia, Fober, Ne-
tolický – Hort, Pokorný, Průša (62. 
L. Němec), Pánek (83. Berka), Loup 
– Havlíček (46. Kratochvíl). 
Nedílnou součástí letní přípravy 
jsou utkání v rámci Poháru ČMFS. 
Velmez své tažení zahájil na hřišti 
čerstvého účastníka KP Vysočiny, 
týmu Sklárny Bohemia Světlá 
nad Sázavou. Kromě úvodu, kdy 
se i domácí dostali do blízkosti 
Invaldových tyčí, měl zápas jed-
noznačný průběh. Hosté ale byli na 
štíru s přesnou fi nální přihrávkou 
a pohybem v horkém odpoledni 
také příliš nehýřili. Hrálo se sice 
na polovině Světlé, ale moment pře-
kvapení chyběl. Přesto se nakonec 
Pokorný do gólových šancí dostal 

a zvláště ta první ve 24. patřila do 
kategorie tutovek. Ve 40. se domácí 
gólman zapotil při Průšově trestném 
kopu, ale Loup ani Hort míč do sítě 
uklidit nedokázali. Po přestávce 
bylo na hřišti živěji. V 52. nejprve 
Hortovu střelu vytáhl gólman na roh 
a z něj Pánek orazítkoval šibenici. 
Domácí postupně uvadali, ale Mezi-
říčští toho nedokázali využít. V 72. 
vykopl zadák Světlé hlavičku Horta 
na brankové čáře a ani po rohu hos-
tů, v pořadí patnáctém, gól nepadl. 
Až po střele Pánka, kterou tečoval 
jeden z domácích stoperů, se Mezi-
říčští ujali vedení. Ke cti domácím 
nutno říct, že nesložili zbraně a v 90. 
se dokázali prosadit do jediné gólo-
vé šance zápasu, která naštěstí pro 
Velmez skončila v zámezí. Trest 
přišel vzápětí, když po rychlém 
výpadu Kratochvíl upravil výsledek 
utkání na rozdíl alespoň vzdáleně 
odpovídající průběhu utkání.   -ber-

BOULDERING

Ve dnech 14.–20. června se konal 
v Brně 7. ročník Českých akade-
mických her. Pokračuje tradice, kdy 
se každoročně sejdou vysokoškolá-
ci, aby změřili síly v řadě sportov-
ních disciplín. Letošní ročník zažil 
velkou změnu, byl přesunut termín 
her ze začátku května do poloviny 
června, protože se pořadatelům ne-
podařilo zajistit ubytování v průbě-
hu letního semestru. S napětím bylo 
očekáváno, kolik účastníků přijede 
v době zkouškového období na vy-
sokých školách. Nakonec se uká-
zalo, že pozdější termín výrazně 
neovlivnil účast studentů. Soutěží 
se zúčastnilo téměř 2 600 studentů 
z našich vysokých škol.
Ve dnech 16. a 17. 6. se v hale 
Boulder centra VUT soutěžilo ve 
sportovním lezení v disciplíně boul-
dering. Jedná se o nejextrémnější 
formu lezení vyžadující sílu a tech-
niku. Cesty (bouldery), se lezou 
bez lana v malých výškách 3–5 m 
s vysokou obtížností. Úkolem zá-
vodníků je v limitu 5 minut dosáh-
nout posledního chytu v cestě tzv. 
topu na co nejmenší počet pokusů, 
rychlost přelezu není rozhodující. 
Bylo přihlášeno 15 žen a 40 mužů, 
mezi nimiž se objevila i řada jmen 
z české boulderingové špičky.
V pondělí byla na programu 
kvalifi kace, ze které do úterního 
finále postupovalo 12 mužů a 8 

žen. Pohodlně se podařilo po-
stoupit všem favoritům a na jejich 
rozřazení se muselo počkat do dal-
šího dne. Mezi ženami zvítězila po 
vyrovnaném souboji Dominika 
Dupalová (ČVUT) nad Kristýnou 
Ondrovou (MU). Oběma závodni-
cím se podařilo vylézt stejný počet 
topů a o jejich pořadí tak rozhodl 
počet pokusů. 3. místo pak obsa-
dila Bolechová Martina z VUT. 
V mužích bylo o vítězství rozhod-
nuto přesvědčivým výkonem Jiřího 
Bradáče (UK) který přelezl 3 ze 4 
postavených boulderů a stal se tak 
akademickým mistrem ČR, 2. 
místo obsadil s jedním topem Petr 
Kalman (VŠB) a 3. skončil David 
Kozel (VUT).
České akademické hry 2008 v Brně 
navázaly na úspěšné předcházející 
ročníky.                         -bra-

Dne 21. června odjížděli naši atleti 
na atletický stadion v Bílině, kde 
o den později proběhlo MČR v at-
letice, které bylo především pro 
reprezentanty posledním možným 
splněním limitu na paralympiádu 
v Pekingu. 
Z důvodu nemoci se zúčastnilo 
této akce pouze pět atletů z našeho 
oddílu. Za krásného počasí naši at-
leti nezklamali a se svými výkony 
mohli být spokojeni.
B. Dvořák obhájil 1. místo a mistra 
ČR jak v hodu oštěpem, tak i v hodu 
diskem ve své kategorii, Jirka Skry-
ja si v hodu oštěpem i ve vrhu 5 kg 
koulí zlepšil své osobní maximum, 
jako jeden z nejmladších mezi muži 
dal o sobě hodně vědět. Jan Berka 
se po delší odmlce opět postavil do 
vrhačského kruhu a v hodu kužel-
kou výkonem 9,52 m mu ke třetímu 
místu chybělo 30 cm, ale v silné 
konkurenci je 4. místo úspěchem. 
Mladý Jan Merunka míčkem hodil 

3,18 m což je pro něho přípravná 
disciplína pro hod oštěpem, ale jak 
sám prozradil pro něho je hlavním 
sportem boccia. M. Charvátová ve 
vrhu koulí výkonem 5,53 m vytvo-
řila ve své kategorii národní rekord 
a v hodu diskem i míčkem obsadila 
2. místo.
Ke krásným výsledkům gratulu-
jeme.

Stolní tenis
Podruhé v sezoně se podařilo 
družstvu stolních tenistů sejít 
v kompletním složení, a to 5. čer-
vence na 6. kole českého poháru 
na západě Čech v Chebu. V krásně 
připravené bezbariérové tělocvič-
ně naši stolní tenisté nadchli svojí 
hrou, která se zápas od zápasu 
zlepšuje, ale v průběžném pořadí 
nedošlo k výraznějšímu posunutí. 
Nejlépe se umístnil z 22 soutěžících 
P. Gottlieb na 9. místě. Další kolo se 
bude konat v září v Praze.

-char-

Svou letošní činnost v celostátní hře 
Plamen zakončili mladí hasiči z La-
viček účastí na mistrovství České 
republiky v Trutnově. Zde své 
celoroční snažení završili bronzo-
vou medailí v královské disciplíně 
požární útok a stali se celkově pro 
letošní rok dvanáctým nejúspěšněj-
ším týmem celé České republiky. 

Mladí hasiči z Laviček tímto děkují 
všem příznivcům a fanouškům ha-
sičského sportu, kteří jim po celou 
dobu přípravy a konání mistrovství 
drželi palce, vedení obce Lavičky, 
sboru dobrovolných hasičů Lavič-
ky, sdružení hasičů okresu Žďár 
nad Sázavou za maximální podpo-
ru a velkomeziříčským technickým 
službám za vstřícnost při zapůjčení 
atletického oválu.                -hav-

Čtvrtý ročník Memoriálu Zbyňka 
Russe se konal za slunečného počasí 
v silné konkurenci 24 týmů. Vyřa-
zovací souboje nabídly dramatické 
momenty. Většina byla do poslední 
chvíle vyrovnaná. Vítězství v turna-
ji vybojovali hráči Gumi Pardubice, 
po krásném fi nálovém utkání s tý-
mem Viagra Bobrová, kdy o vítězi 
rozhodly až penalty. Na třetím místě 
skončil Rapid Žďár n. S. Nejlepším 
hráčem byl vyhlášen Víťa Hulák 
(Viagra Bobrová), nejvíce branek 
nastřílel Martin Janovec (Gumi 
Pardubice) a nejlepším gólmanem 
se stal Radek Lisý (Gumi). Osmifi -

nále: Na Kovárně – Čebín 5:4, Ra-
pid – Drtič 1:0, Gumi – V Sobotu 
2:1, Odpadlíci AC – Paramont 1:2, 
Černí baroni – Autobus 0:1, Madrid 
B – Violet Kangaroo 4:0, Bobrová 
– Bobrůvka 4:0, Che-guevara 21 
– Evropští akademici 3:2. Čtvrtfi -
nále: Na Kovárně – Rapid 1:3, Gumi 
– Paramont 2:0, Autobus – Madrid 
B 0:1, Bobrová – Che-guevara 
2:0. Semifi nále: Rapid – Gumi 0:0 
(5:6p) a Madrid B – Bobrová 0:1. 
O 3. místo: Rapid – Madrid B 2:1 
na penalty. Finále: Gumi – Bobro-
vá 1:1 (4:3p). „Rád bych poděkoval 
všem sponzorům, pořadatelům 
a rozhodčím,“ uvedl na závěr hlavní 
organizátor Luděk Russ.      -lr-

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Tradiční rybářské závody na rybníce Lalůvka 5 (u hotelu Ameri-
ka) se konají v sobotu 16. srpna 2008. První nahození je v 6 ho-
din, prodej a losování míst od 4.30 hodin. Občerstvení zajištěno. 

MO Moravského rybářského svazu Velké Meziříčí

Počátkem prázdnin se na rybníku 
pod vesnicí Dobrá Voda uskuteč-
nil jubilejní desátý ročník zdejších 
tradičních rybářských závodů. 
Každoročně jde vždy o velmi klid-
nou, pohodovou a povedenou akci, 
zpravidla provázenou pěkným 
počasím a permanentně dobrou 
náladou všech přítomných. Pořada-
telé uvařili kotel dršťkové polévky, 
která byla účastníkům nabízena 
jako občerstvení, a to u příležitosti 
desátého konání této záležitosti 
dokonce zcela zdarma.
Ze čtyřicítky závodníků se nejlépe 
vedlo těm, kteří seděli pod stromy 
anebo v rákosí a chytali na žížaly. 
Celkovým vítězem v kategorii 
„chycených“ centimetrů“ se s po-
čtem přes 570 stal Pavel Psohlavec 
ml. před Vladimírem Pařilem, na 
třetím místě skončil Pavel Psohla-
vec st. (všichni z VM) před Davi-
dem Kolářem (Křižanov) a p. Pe-

terkou z VM. V soutěži o největší 
ulovenou rybu se o první místo 
svorně podělili D. Kolář a V. Pařil 
(oba kapr 52 cm), na další příčce byl 
Pavel Janeček (51 cm) a za ním J. 
Hampl st. (50 cm), oba z VM. 
Celkový vítěz obdržel putovní 
pohár, jímž je skleněný kapr na 
podstavci ze skláren v Karlově 
u Škrdlovic, jenž je koncipován ja-
koby ve styl u Stanleyova poháru 
( tedy i s „galerií držitelů“ na des-
tičkách). Účastníci do 5. místa opět 
dostali spoustu hodnotných cen od 
sponzorů. Dle názoru přítomných 
bývají právě dobrovodské rybářské 
závody těmi vůbec nejhezčími ze 
všech. Tož nashledanou napřesrok! 
Poděkování náleží organizátorům 
p. Čermákovi, Klapalovi, Maršál-
kovi, rozhodčím + samozřejmě 
také velmi sympatickému personálu 
u občerstvení ve srubové chatě na 
hrázi.                                        -pv-

MEMORIÁL

Závody horských kol v XC 
KDY: sobota 2. srpna od 10.00 (registrace od 8 hodin)

KDE: areál sjezdovky ve Velkém Meziříčí 
CO: XC trať s náročnými technickými úseky a výjezdem do sjez-

dovky! 
Navíc bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

Více na: www.jkcyklo.cz

Volejbalový turnaj
V sobotu 9. srpna 2008 se v Měříně uskuteční 3. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev. Hrát se bude opět v novém areálu za 
základní školou, na třech kurtech s umělou trávou, večer za umělého 
osvětlení. Turnaj začíná prezentací týmů od 16.30, hrát se začne 
v 17.00 a vítěz turnaje bude znám kolem půlnoci. Hraje se podle po-
čtu přihlášených družstev ve skupinách každý s každým a následně 
vyřazovací část. V sestavě každého družstva musí být minimálně 
dvě ženy. Prosíme přihlášená družstva, pokud tak ještě neučinila, 
aby potvrdila svou účast esemeskou na telefonní číslo 724 015 645 
nebo emailem na adresu volejbal@merin.info. Pro všechna družstva 
jsou zajištěny věcné ceny. Hráči i diváci se mohou těšit na dobroty 
ze školníkovic udírny, širokou nabídku nápojů a další občerstvení. 
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu a dobré zábavy.

Už podruhé pořádal 
Sbor dobrovolných 
hasičů z Rudy 
u Velkého Meziříčí 
v neděli 13. čer-
vence pro všechny 
příznivce traktorů 
přehlídku různých 
traktorů, traktůrků 
a fréz domácí, ale 
i tovární výroby pod 
názvem Traktorfest. 
Přehlídka byla spo-
jená s rozmanitými 
soutěžemi s traktory, jako jízda 
zručnosti spojená s couváním 
s vlečkou do vytyčeného prostoru 
nebo tzv. polygon, kdy závodníci 
během projíždění tratě zdolávali se 
svými vozy různě položené klády či 
uměle vytvořené kopce, nebo sou-
těž o nejsilnější traktor, kdy stroje 
tahaly podle výkonu buď traktor 
nebo těžký sovětský vojenský vůz 
Kraz. Pro přihlížející byla připra-
vena i jiná zápolení, jako například 
kutálení kulatého balíku slámy. Ani 
děti nepřišly zkrátka, i pro ně byl 
připraven program. Vše doplňovaly 
tomboly pro nejmladší, traktoristy, 
ale i pro diváky.
Tato zajímavá akce přitáhla ná-

TRAKTORFEST

vštěvníky z širokého okolí, a tak 
se konečný počet platících starších 
15 let zastavil na počtu 2 084. Když 
se k tomu připočtou i děti, tak 
se celé akce zúčastnilo přibližně 
2 500 lidí.
Celým dnem nás provázel moderá-
torský tým z Rádia Vysočina, který 
udržoval dobrou náladu celého osa-
zenstva i přes nepřízeň počasí, kdy 
v odpoledních hodinách začal na 
chvíli všechny skrápět déšť. Takže 
většina diváků odcházela spoko-
jena, a to i díky pořadatelskému 
týmu, který odvedl výbornou prá-
ci. Za zmínku stojí, že pořadatelská 
obec má i včetně místní části pouze 
340 obyvatel.               Karel Dvořák

Náš vyrovnávací gól vstřelil hlavou v 75. minutě Pokorný. 
Foto: Antonín Dvořák


