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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.

Více fotek 
ve fotogalerii

Ve fotogalerii na našich we-
bových stránkách najdete více 
fotografi í z některých zajíma-
vých akcí, které se nevydaly do 
tištěné podoby. Nejnověji tam 
najdete fotky z oslav šestistého 
výročí udělení plný městských 
práv Velkému Meziříčí. Ke sta-
žení pro svoji potřebu můžete 
využít light box. Bližší infor-
mace získáte v redakci. -ivh-

Co Velkomeziříčským v našem městě chybí? 
Nejčastěji se mezi názory občanů objevuje absence 
krytého bazénu, za nímž často následují například par-
koviště a také dětská hřiště. „Kolem dětských hřišť je 
stále polemika,“ potvrzuje starosta František Bradáč 
a dodává, „dali jsme proto za úkol sportovní komisi 
města, aby zmapovala jejich stávající stav a navrhla 
řešení.“ To je první krok ke zpracování záměru na 
vybudování sítě dětských hřišť ve Velkém Meziříčí. 

Dětských hřišť by mělo být devět
Sportovní komise vytipovala podle hustoty osíd-

lení a geografické situace ve městě celkem devět 
lokalit, kde by nová hřiště mohla vzniknout. Síť by 
měla tvořit čtyři velká a pět malých dětských hřišť. Ta 
větší by měla být obdobou dětského koutku, který již 
před bezmála dvěma lety vznikl na Čermákově ulici 
v Čechových sadech. Některé lokality se již teď pří-
mo nabízejí – třeba nově vzniklé sídliště v Hliništích, 
kam se stěhuje mnoho mladých rodin s malými dětmi. 
Další je například oblast nad gymnáziem, kde došlo ke 
generační výměně. „Nedávno tam ještě nebyla žádná 
poptávka po hracích koutcích pro děti, ale dnes je 
situace opačná,“ podotkl Bradáč. Velká dětská hřiště 
by tak měla v budoucnu vzniknout v již zmíněném 
Hliništi, dále v proluce na Oslavické, kde jsou kurty, 
mezi ulicemi Čechova a Generála Jaroše a počítá se 

Děti se mohou těšit na nová hřiště

Cintia je fenka labradorského 
retrívra a od konce července do-
provází ulicemi Velkého Meziříčí 
svého nového pána Josefa Hladíka. 
To samo o sobě není nic neobvyk-
lého, kdyby ovšem nešlo o prvního 
vodicího psa v našem regionu.

Sedmatřicetiletý Josef Hladík je 
prakticky nevidomý. To znamená, 
že má zbytky zraku. Trpí totiž pro-
gresivní oční chorobou nazývanou 
pigmentóza. Od narození žije ve 
Velkém Meziříčí, kde pracuje jako 
masér. Zda má požádat o pomoc-
níka – vodicího psa – podle svých 
slov důkladně zvažoval. „Vím o té-
to pomoci již mnoho let. Probíral 
jsem to s nevidomými kolegy, hodně 
jsem o tom četl v literatuře. Nako-
nec jsem se rozhodl, že si podám 
žádost, která mi vyšla, a já jsem se 
stal prvním majitelem vodicího psa 
ve Velkém Meziříčí,“ popisuje své 
rozhodování Josef Hladík. Podle 
informace vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu Jaroslavy Klapalové 
je Cintia skutečně prvním vodicím 
psem v celém velkomeziříčském 
i velkobítešském regionu od roku 
2003, tedy od doby, kdy se Velké 
Meziříčí stalo obcí s rozšířenou 
působností. „Vím pouze o jednom 
vodicím psu v Jáchymově, ale ten 
už je snad třináctiletý. Nevyřizovali 
jsme to tedy my, ale ještě tehdejší 
okresní úřad,“ potvrzuje Jaroslava 
Klapalová. 

Josef Hladík si Cintii ofi ciálně 
přebíral ve středu 30. července na 
zdejším odboru sociálních věcí. 

(Pokračování na straně 2.)

První vodicí pes v Meziříčí
provází svého nevidomého majitele

Zimní stadion má 
praskliny

Sto padesát tisíc korun bude 
stát oprava základového zdiva 
zimního stadionu ve Velkém 
Meziříčí. „Půjde o sanaci zdiva 
u strojovny, kde jsou praskliny. 
Prohlédli to už i odborníci a opra-
va je nutná,“ vysvětlil starosta 
František Bradáč. Praskliny však 
nenarušují statiku budovy. Oprava 
tedy plánované zahájení provozu 
zimního stadionu nijak neomezí. 
Led se letos začne mrazit již od 
srpna, na veřejné bruslení se tedy 
zájemci mohou těšit již od čtvrtku 
sedmého. V období srpna a září bu-
de pronájem ledové plochy zdražen 
na 1800 korun za hodinu. V říjnu 
až březnu zůstane cena pronájmu 
beze změny – 700 korun za hodinu 
v pracovní dny do 16 hodin a 1400 
korun za hodinu v pracovní dny po 
16. hodině a o sobotách, nedělích 
a svátcích.                            -mrs-

Po čtyřech letech čeká občany ce-
lé České republiky v říjnu letošního 
roku rozhodování o podobě kraj-
ských samospráv na další volební 
období. Zbývá už jen několik dní 
na podání registrací kandidátních 
listin politických stran, hnutí a je-
jich koalic. Ve stávajícím krajském 
zastupitelstvu na Vysočině jsou 
zastoupeny ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM, ODS a SNK ED.

Prezident republiky vyhlásil 
termín voleb na 17. a 18. říjen 
tohoto roku.

Podle sdělení tiskové mluvčí 
krajského úřadu v Jihlavě je sou-
hrn informací o nadcházejících 
volbách do zastupitelstev krajů ve-

Podání registrace kandidátních listin pomalu končí

Na podzim se konají krajské volby
řejnosti k dispozici na internetových 
stránkách kraje Vysočina. V rubri-
ce Volby – Volby do zastupitelstev 
krajů 2008 (sekce pro obce, levá 
navigace metodická pomoc, zcela 
dole na stránce odkaz volby). Zá-
jemci naleznou kromě jiného i vzor 
kandidátní listiny pro volby do za-
stupitelstva kraje, vzor prohlášení 
kandidáta, harmonogram úkolů 
a lhůt, informace Ministerstva 
vnitra ČR k postavení okrskových 
volebních komisí ve společných 
volbách do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České re-
publiky, stanovisko Ministerstva 
vnitra ČR ke zveřejňování údajů 
o kandidátech apod. Další aktuální 
stanoviska a vyjádření budou podle 
slov mluvčí do této sekce operativně 
vkládána. „Úřad nabízí i možnost 

konzultace k obsahu a formě kan-
didátní listiny a její přílohy před 
jejím podáním s uvedením kontaktů 
na zaměstnance, kteří se organizač-
ní a technickou přípravou voleb do 
Zastupitelstva kraje na Krajském 
úřadu kraje Vysočina zabývají.

Kandidátní listiny pro volby 
do Zastupitelstva kraje Vysočina 
mohou podávat registrované poli-
tické strany, politická hnutí a jejich 
koalice, jejichž činnost nebyla po-
zastavena, prostřednictvím svého 
zmocněnce na odbor sekretariátu 
ředitele a krajského živnosten-
ského úřadu, oddělení správní, 
nejpozději do 12. srpna 2008 do 16 
hodin,“ uvedla vedoucí krajského 
oddělení správních činností Alena 
Kuchařová. 

Zprac.: Iva Horká

mezi ně již hotové na Čermákově ulici. Menší hřiště 
jsou plánována na ulicích Nová, Bezručova, Horno-
městská, U Světlé a v centru, v proluce mezi pasáží 
Imca a budovou bývalého luteránského gymnázia.

Staré prolézačky a houpačky nevyhovují
Vybrané lokality se mnohde shodují s místy, kde 

hřiště byla již v minulosti. Členové sportovní komi-
se zaznamenali po celém městě na čtyřicet starých 
dětských hřišť v různě zachovalém stavu. Vesměs je 
tvoří zatravněné hrací plochy v sídlištích s pískoviš-
těm, houpačkou a prolézačkami, které tehdy obyvatelé 
budovali svépomocí. Tyto prvky nevyhovují dnešním 
požadavkům na bezpečnost dětí, často jsou ve špatném 
stavu, poškozené, některé zcela chybí. 

Certifi kované prvky nejsou levné
Dětská hřiště v současné době staví specializované 

fi rmy s veškerými bezpečnostními certifi káty. Poříze-
ní takového většího dětského koutku nevyjde lacino. Za 
ten na Čermákově ulici město tehdy zaplatilo více než 
860 tisíc korun. „My bychom se chtěli ucházet o do-
taci, například z regionálního operačního programu. 
Pokud bychom byli úspěšní, rozložili bychom budování 
hřišť zhruba do tří let,“ uvedl starosta Bradáč s tím, že 
stanovili fi nanční limity na jejich vybudování – kolem 
osmi set tisíc na jedno velké hřiště a kolem čtyř set tisíc 
na malé.                                        Martina Strnadová

Africká skupina zpívají-
cích tanečníků a tanečnic 
z umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přivezla 
do našeho města vášnivé křepčení a éterické zpívá-
ní. Představení plné písní, rytmů a scén inspirova-
ných tamní lidovou kulturou nazvané Duše Afriky, 
uchvátilo přítomné diváky v Jupiter clubu minulou 
neděli večer svým spádem, provedením a bezpro-
středností. Bez přestávky trvalo více než hodinu 
a diváci si ho užívali. Svoje nadšení dávali patřičně 
najevo bouřlivým potleskem. A kdo toho měl ještě 
málo, mohl si po představení zakoupit je-
jich cédéčko za asi tři stovky. Kromě toho 
mladík Karel zakusil, jaké to je, bubnovat 
na africký buben djembe poté, co ho muž-
ská část skupiny doslova vytáhla z publi-
ka na pódium.
Dvaatřicetiletý umělecký vedoucí soubo-
ru Innocent Nkululeko Dube pro náš tý-
deník uvedl, že nejlepší studenti školy, již 
navštěvují od malička, se potom stávají uči-
teli. Věnují se nejenom tanci a zpěvu, ale ta-
ké divadlu. Program může být podle přání 
pořadatelů přizpůsoben prostředí, čili učin-
kující vystupují nejenom v sálech, ale také 
na venkovních scénách, pěších zónách, zá-
meckých a radničních nádvořích, v parcích, 
u rybníků a podobně. „Škoda že se u nás 
nekoná vystoupení v zámeckém parku, kde 
to bylo plánováno loni. Dnes je tady v sále 
strašlivé horko,“ litovaly některé divačky 
po nedělním strhujícím šou. „My bychom 
rádi představení uspořádali venku, ale je 
to riskantní. Vloni například jsme muse-
li původnímu plánu ustoupit a přestěhovat 
scénu ze zámeckého parku do velkého sá-
lu Jupiter clubu právě kvůli nepřízni poča-
sí. Tím nám potom vznikají další náklady,“ 
vysvětlil situaci ředitel pořádajícího Jupi-
ter clubu Milan Dufek. 
Evropské turné, jehož součástí bylo i Velké 
Meziříčí, končí v závěru září letošního ro-
ku. Podle seznamu termínů si soubor IYA-
SA po dobu pobytu v naší republice vůbec 

neoddychne. Od poloviny 
července do 27. září vystu-

puje totiž denně, někdy dokonce i dvakrát – odpo-
ledne a pak ještě večer, a to pokaždé v jiném měs-
tě. Kromě toho zavítá též do Rakouska a na Slo-
vensko. Kdo by ještě zatoužil po tom množství 
radosti a energie, které z jejich hudby a tance vy-
zařuje, či po krásných tanečnicích, může v sobo-
tu 23. srpna navštívit třebíčské oslavy UNESCO, 
kde má soubor podle plánu vystupovat od 20.30 
hodin.                              Text a foto: Iva Horká

Přivezli kouzlo Afriky

Příští číslo vychází 20. srpna 2008

Josef Hladík se svým vodicím psem v ulicích Velkého Meziříčí.
Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravách, organizaci a průběhu oslav 600. výročí udělení 
plných městských práv městu Velké Meziříčí.

Děkuji také všem partnerům, kteří na pořádání oslav 
přispěli.

Ing. František Bradáč, starosta

Poděkování starosty města

Zprávy z jednání Rady města z 23. 7. 2008 
 1. Životnost skládky komunálního odpadu ve Velkém Meziříčí je do roku 

2017. Po zaplnění skládky nemá město zatím zajištěnou koncovku 
pro nevyužitelné složky komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že 
z operačního programu Životní prostředí lze získat podporu na někte-
ré projekty z oblasti využívání odpadů, rozhodla Rada města zadat 
vypracování dokumentu v rozsahu variantní studie proveditelnosti, 
která bude v návaznosti na platnou legislativu a očekávaný vývoj 
konkretizovat požadavky na nakládání s odpady na území města. 

 2. Rada města souhlasila se zvýšením nájemného s účinností od 1. 1. 
2009 následovně:
a) měsíční nájemné z ubytovacích jednotek na ulici Uhřínovská 
 540/20 ve Velkém Meziříčí z 13 Kč/m2 na 15 Kč/m2,
b) měsíční nájemné u bytů postavených do 30. 6. 1993 (regulované 
 nájemné) z 24,12 Kč/m2 na 33,79 Kč/m2 a pro byty se sníženou 
 kvalitou z 20,52 Kč/m2 na 31,17 Kč/m2,
c) měsíční nájemné v bytě na adrese Oslavická 1800/20 z 25,41 Kč/m2

 na 34,68 Kč/m2, měsíční nájemné v bytě na adrese Sokolovská 
 470/13 z 27,27 Kč/m2 na 35,94 Kč/m2.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením nájemních smluv na nebytové pro-
story v areálu na ulici Karlov (jde o bývalý areál fi rmy Agados) se dvěma 
nájemci. Jde o krátkodobý pronájem do doby, než budou zahájeny prá-
ce na rekonstrukci tohoto areálu pro potřeby Technických služeb VM.

 4. Rada města souhlasila s přidělením bytu v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Strmá.

 5. Rada města souhlasila s podpisem Charty 2008 – Evropský týden 
mobility. 

 6. Rada města schválila pronájem tělocvičny v budově hasičské zbrojni-
ce pro TJ Sokol Velké Meziříčí pro školní rok 2008/2009 za účelem 
cvičení žen.

 7. Rada města schválila v rozpočtovém opatření částku 100 tis. Kč ur-
čenou na zpracování studie sítě dětských hřišť ve Velkém Meziříčí. 
Podle tohoto záměru by měla ve městě v dalších letech vzniknout síť 
dětských hřišť v různých lokalitách. Celkem by měla být vybudována 
čtyři velká dětská hřiště a pět menších. 

 8. Rada města schválila název nové ulice v lokalitě pod ulicí Lesní ve 
Velkém Meziříčí. Nová ulice se jmenuje „Smrková“.

 9. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 a) Zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem pro MŠ 
     Nad Plovárnou – dofi nancování pláno-
     vané akce na cenu z výběrového řízení
 b) Zdroj: 12 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 12 tis. Kč – § 3111 pojistná událost na MŠ Sokolovská 
     – úhrada nákladů spojených s odstraně-
     ním vzniklé škody do doby likvidace 
     pojistné události od pojišťovny
 c) Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409
  Rozdělení: 20 tis. Kč – § 2212 dokumentace pro stavební povo-
     lení – vybudování chodníků na ul. Lipnice 
     a K Novému světu. 
10. Rada města obdržela od fi rmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Praha 

návrh na optimalizaci sítě veřejných telefonních automatů (VTA). Spo-
lečnost se rozhodla stávající síť veřejných telefonních automatů přizpůso-
bit současným potřebám a plánuje během měsíce září 2008 zrušit nevy-
užívané VTA ve Velkém Meziříčí – ul. Františky Stránecké a v místních 
částech Hrbov a Svařenov. Rada města vzala tyto informace na vědomí.

11. Děkan Jan Peňáz zaslal Zastupitelstvu města a Radě města děkovný 
dopis za fi nanční příspěvek na opravu vnějšího pláště farního kostela 
sv. Mikuláše.

12. Rada města se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2009. Rozhodla, že 
požadavky do rozpočtu na rok 2009 budou předány do 30. září 2008 
starostovi města.                          Ing. František Bradáč, starosta města

Z rozhodnutí ministerstva 
zemědělství vydává Státní vete-
rinární správa ČR „Mimořádná 
veterinární opatření k zajištění 
nouzového očkování proti viru ka-
tarální horečky ovcí (tzv. „modrý 
jazyk“).

Chovatelům skotu, ovcí a koz 
starších 3 měsíců se nař izuje 

Upozornění Krajské veterinární správy 
v Jihlavě

pro vést toto základní očkování 
nejpozději do 14. září 2008. Po 
3 týdnech se provede přeočková-
ní. Vážení chovatelé, obraťte se na 
svého privátního veterinárního lé-
kaře s žádostí o zajištění této akce 
a poskytnutí dalších informací. 

Za Krajskou veterinární správu
MVDr. Božimír Kobylka 

O prázdninách dochází ke změně poradenské služby 
ve Velkém Meziříčí v budově velkomeziříčské radnice 

na náměstí. Poradna SOS bude jednou měsíčně, a to 13. srpna 
(středa) 14–16 hodin.
Od 3. září bude pokračovat každou sudou středu jako dříve.
(Informace na tel.: 566 501 111.)

Uzavírka hlavního tahu
Od 29. 7. 2008 je uzavřen hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí v úseku 

Brtnice-Zašovice z důvodu rekonstrukce komunikace. Uzavírka potrvá 
až do října 2009.

Objízdné trasy v době plné uzavírky silnice II/405 v úseku Brtnice-
-Zašovice jsou navrženy takto: 
a) Tranzit: Jihlava-Třebíč: Jihlava-Markvartice, Kasárna po sil. I/38, dále 
 Markvartice, Kasárna-Třebíč po sil. I/23 
b) místní přeprava: Objízdná trasa Brtnice-Kněžice-Zašovice po sil. 
 II/403 a II/402.                                                                             -krú-

Skupina sedmi lip na velkome-
ziříčském náměstí se v letošním 
roce ocitla ve značném ohrožení 
následným skácením. Došlo totiž 
k úpravě projektu zadaného měs-
tem, který má řešit novou úpravu 
náměstí a komunikací ve středu 
města. Zatímco podle první verze 
projektu z roku 2005 měly zůstat 
lípy zachovány, došlo v roce 2008 
ke změně navrhující jejich smýcení. 
Nesprávně informované Zastupi-
telstvo města o zdravotním stavu 
lip vyjádřilo na zasedání 5. 2. 2008 
souhlas s novým technickým řeše-
ním projektu, a tím i s odstraněním 
těchto původních stromů. Vzrostlé 
dospělé lípy plní funkce ekologické, 
zdravotní, historické i další. Jedním 
z mnoha jevů, dokazujících ustoupe-
ní německého živlu ve Velkém Mezi-
říčí do pozadí v devadesátých letech 
19. století, bylo vysazení skupiny lip 
na náměstí ve smyslu lípy jako naší 
národní dřeviny. Z této skupiny se 
dodnes dochovalo šest dospělých 
stromů. Sedmá lípa rostoucí upro-
střed čtveřice lip vedle kašny byla 
slavnostně zasazena 1. května 1919 
s posláním „lípy svobody“. Z krát-
kého úryvku z projevu tehdejšího 
starosty města JUDr. Rosendorfa 
plyne výzva nejen k tehdejším 
účastníkům, ale i dalším generacím 

Lípy navrhli na památné stromy
obyvatel města:

„Jménem městské rady přijímám 
rád tento památný strom v pečlivou 
ochranu a slibuji, že chceme pečo-
vati, aby lípa svobody zkázy nevzala 
a počítáme při tom na součinnosti 
vás všech. Sami jste ji vsadili, tudíž 
za společný majetek nás všech ji 
považujte a nedopusťte, aby kdo-
koliv ji zneuctil nebo poškodil. Nuž, 
zazelenej se záhy milá lípo naše 
a siliž a mohutniž právě tak, jako 
též sílí a mohutní naše drahá vlast 
republika Československá.“

I v dalších letech byly u skupiny 
lip konány vzpomínkové slavnosti 
na vznik republiky. Vhodné by bylo 
i dnes jejich obnovení. Lípy rostou-
cí na velkomeziříčském náměstí 
jsou životaschopné a mohou při 
správném ošetřování plnit všech-
ny své funkce ještě další desítky 
let. Názory, že tyto stromy brání 
přehlednosti plochy náměstí jsou 
malicherné a nepodstatné. 

Akceptování návrhu z názvu toho-
to článku, jeho projednání a násled-
né vyhlášení skupiny lip za památné 
stromy s důrazem na jejich ochranu 
je odpovídajícím a správným řeše-
ním, které jistě podpoří naprostá 
většina obyvatel města. Návrh byl 
předán městskému úřadu ve středu 
16. 7. 2008.  Ing. Antonín Dvořák

TÉMA: DÁLNICE D1

Oprava dálnice nad Meziříčím 
je posunuta o měsíc

Koncem července měla začít rekonstrukce vozovky dálnice D1 mezi 
mostem Vysočina a křižovatkou Velké Meziříčí východ vpravo. Akce však 
začne pravděpodobně o měsíc později. „S ohledem na  technické otázky 
a koordinaci termínů s pracemi, které provádí kraj Vysočina na silnici 
II/602, došlo k posunutí termínu a pravděpodobně proto dojde i k úpravě 
rozsahu prací,“ potvrdil Roman Kluzák z Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky (ŘSD ČR). Ten navíc dodal, že by plánované práce neměly ome-
zit dopravu ve Velkém Meziříčí. „Nemůžeme však vyloučit, že v případě 
nehody nebo jiné události v provozu na dálnici nedojde ke krátkodobému 
zvýšení dopravního zatížení souběžné silnice II/602 procházející městem,“ 
doplnil Kluzák s tím, že ŘSD ČR činí veškerá opatření k minimalizaci 
rizika vzniku těchto událostí.                                                               -mrs-

Čas od času proběhne v našem 
městě dodatečně publikovaná 
anketa, ve které jsou občané do-
tazováni, jak se jim ve Velkém 
Meziříčí žije a co nejvíce postrá-
dají. V odpovědích se pak objevuje 
krytý bazén, více parkovacích míst 
atd. Jedním z velkých problémů je 
hluk z dálnice D1, procházející 
okrajem města. V době výstavby 
byla frekvence jejího provozu řá-
dově nižší, rovněž technický stav 
byl jako u nové stavby daleko lepší. 
Vlivem dlouhodobého intenzivního 
provozu došlo k posunům příčně 
řezaných bloků betonového pásu 
a situace se neustále zhoršuje. Vel-
ké Meziříčí je jednou z posledních 
obydlených aglomerací na trase, 
kde obyvatelé nejsou před hlukem 
chráněni protihlukovou stěnou. 
Bylo již stanoveno mnoho před-
pokládaných termínů výstavby, 
žádný však nebyl realizován. Podle 
vyjádření Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI), starého asi 
měsíc, se se započetím výstavby 
v roce 2008 ani v roce 2009 nepo-
čítá. Přitom hlukové mapy udávají, 
že celá oblast města Velké Meziříčí 
je v hlukovém pásmu min. 55 dB.

Např. rodinné domky v okolí 
ulice Na Spravedlnosti jsou v hlu-
kovém pásmu 65–70dB 24 hodin 
denně. Přitom intenzitu 70 dB má 
v porovnání např. hlučný hostinec. 
Povolené, obecně platné limity jsou 
50 dB ve dne a 40 dB v noci. Doda-
tečnými úpravami byly tyto limity 
pro stavby do r. 2000 navýšeny 
o 20 dB, i tyto jsou však na území 
našeho města překročeny.

V pondělí 7. 7. 2008 jsem na-
vštívil ing. Pavla Doležala, ředitele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod 
Brno. Bylo mi sděleno, že z pohle-
du správy dálnice D1 zabezpečuje 
závod Brno úsek od Humpolce, 
tedy i v oblasti Velkého Meziříčí. 
Jednání proběhlo ve velmi vstřícné 
atmosféře s výstupem shrnutým 

Realizace protihlukové stěny D1 
– Velké Meziříčí je přislíbena

asi takto: v roce 2008 bude za-
počato s výstavbou protihlukové 
stěny v délce 500 m v oblasti obce 
Troubsko, s Velkým Meziříčím se 
ani v letošním, ani v příštím roce 
nepočítá a započetí výstavby nemá 
pevný termín. Přitom jsme hned za 
Troubskem druzí v pořadí výstavby. 
U našeho města má mít stěna délku 
2 000 m a předpokládané náklady 
jsou 80 mil. Kč.

Na dotaz, bude-li mít výšku 3 
nebo 4 m, bylo sděleno, že rozhodu-
jící jsou hluková měření, která se na 
ověření předpokladů konají i po do-
stavění před kolaudací. ŘSD závod 
Brno je na výstavbu připraven, vý-
stavbě nebrání technické problémy 
ani nepřipravenost akce. Jediným, 
ovšem zásadním problémem je ne-
dostatek fi nančních prostředků.

Následné tři dny jsem promýšlel 
další kroky k podpoře akce. Vhod-
ná mně připadala petice občanů, 
jako základní podklad pro další jed-
nání. Protože i ta má svá pravidla, 
začal jsem studovat petiční zákon 
a věci související, projednávat na 
vhodném místě v centru města její 
umístění. Jaké bylo (velmi milé) pro 
mě překvapení, když jsem ve čtvr-
tek odpoledne obdržel od ředitele 
P. Dvořáka e-mail, z něhož doslov-
ně cituji: „Dnešní novou zprávou je, 
že bude v nejbližší době spuštěno 
výběrové řízení na zhotovitele D1 
PHS Velké Meziříčí východ km 
145,534–146,900. Lze tedy očeká-
vat i její realizaci ještě letos, nebo 
začátkem příštího roku.“ 

I když se domnívám, že udaný 
rozsah není zcela správný, je to 
jen záležitost vyjasnění a nic to 
nemění na velmi dobré zprávě pro 
občany Velkého Meziříčí. Jako 
realista poučený životem ovšem 
budu zcela spokojen až ve chvíli, 
kdy se začne konat. Jakmile budu 
mít další zprávy v této záležitosti, 
budu čtenáře opět informovat.

Text a foto: Ing. Ladislav Kašpar

O nebytové prostory je zájem
Ve Velkém Meziříčí je velká poptávka po nebytových prostorách. Množí 

se zájemci o pronájem prostor v bývalém areálu Agadosu na Karlově, 
který město nedávno koupilo pro potřeby technických služeb. 

Rekonstrukce areálu se již připravuje. „Schválili jsme 191 tisíc korun 
na studii stavebních úprav areálu. Chceme co nejdříve začít s pracemi 
na úpravách, aby jej mohly technické služby co nejdříve začít užívat,“ 
vysvětlil starosta města František Bradáč. Areál na Karlově tedy bude 
ještě volný maximálně čtyři pět měsíců. Přesto je dost zájemců z řad 
podnikatelských subjektů, kteří by si i na tak krátkou dobu chtěli někte-
rou jeho část pronajmout. „Překvapuje mě, jak velká je tu poptávka po 
nebytových prostorách i to, že fi rmám pronájem stojí za to i na tak krátkou 
dobu. Bude z toho aspoň nějaká koruna do městské pokladny,“ podotkl 
Bradáč. Mimoto se objevují i další zájemci o stávající areál Technických 
služeb na ulici Třebíčská.                                          Martina Strnadová

Na D1 hořel autobus
V sobotu 3. 8. vyjížděli profesionální hasiči z Velkého Meziříčí 

a Velké Bíteše k požáru autobusu na 159. km dálnice D1 ve směru 
na Prahu. Při jejich příjezdu byli všichni cestující mimo hořící auto-
bus. Požárem byla zasažena zadní část autobusu a celý interiér byl 
silně zakouřen. Jednotky na likvidaci požáru použily vysokotlaký 
proud a smáčedlo. Nasazena byla i přetlaková ventilace na odvětrání. 
Provoz na dálnici byl částečně omezen. Přepravující společnost si 
zajistila náhradní autobus, do kterého cestující ze Slovenské repub-
liky nasedli okolo 17.30. Příčina požáru se vyšetřuje, škoda nebyla 
zatím vyčíslena.    Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

(Pokračování ze strany 1.) Před-
tím s ní již týden strávil v Praze 
Jinonicích, ve středisku výcviku 
vodicích psů při sjednocené orga-
nizaci nevidomých a slabozrakých 
ČR (SVVP SONS ČR), kde prošel 
školicím kurzem. Připravil se tak 
na to, co může od svého psa očeká-
vat, seznamoval se s ním, zkoušel 
si s ním pod odborným dohledem 
chůzi, získal potřebné teoretické 
informace apod. „Nyní už je to na 
klientovi samém, jak rychle se se 
svým psem sžije. Někdo to zvládne 
dřív, ale může to trvat třeba i rok,“ 
podotýká instruktor střediska Jan 
Vorel, který dnes téměř dvouletou 
Cintii vycvičil. Ten se bude v prv-
ních dnech také majiteli a jeho no-
vému psu věnovat. „Klient, který 
od nás získá psa, musí dodržovat 
určité podmínky. Za to se na nás 
i v budoucnu může kdykoliv obrá-
tit v případě nějakých potíží a my 
mu poradíme, nebo přijedeme 
a pomůžeme,“ doplňuje Vorel. 
Majitel musí o psa řádně pečovat, 
respektovat jeho potřeby, nesmí jej 
nikomu darovat a podobně. Pokud 
by mu psa někdo zcizil, musí jej 
dát okamžitě hledat policií. Nesmí 
ho ani používat k jiným činnostem 
jako agility, nebo žebrání. Pokud by 
psa již nechtěl, musí ho vrátit SVVP 
a dát ho tak k dispozici jinému po-
třebnému člověku. 

Výcvik, kterým procházejí 
vodicí psi, je poměrně náročný. 
Štěňata se kupují od chovatelů ve 
stáří osmi týdnů. Do jednoho roku 
jsou v tzv. předvýchově v rodinách 
dobrovolníků. Ti je učí základy 
a každých pět měsíců s nimi jezdí 
na srazy SVVP. V jednom roce se 
vrací do střediska, kde se jich ujme 
instruktor. Každý má na starosti tři 
psy. „Cvičíme převážně labrador-
ské retrívry, zlaté retrívry a první 
generaci kříženců těchto dvou 
plemen. Z vybraných psů jich stej-
ně ještě třicet až čtyřicet procent 
neprojde na základě povahových 
vlastností a zdravotního stavu. 
K jejich vyřazení dochází ponej-
více kolem jednoho roku věku,“ 

První vodicí pes v Meziříčí…
vysvětluje Jan Vorel. Nevhodné 
povahové vlastnosti jsou například 
lovecké sklony, přílišná aktivita či 
bázlivost. Využívají se kastrovaní 
psi i feny. Speciální výcvik trvá půl 
až tři čtvrtě roku. Pes se během něj 
naučí asi třicet úkonů pomoci, jako 
například obejít překážku, vyhýbat 
lidem, vyhledávat dveře, přechod, 
zastavit na začátku a konci pře-
chodu či chodníku apod. A co je 
neméně důležité, plní společenskou 
úlohu. Cena takového vodicího psa 
se pohybuje kolem sto devadesáti 
tisíc korun. Jaké jsou podmínky pro 
žadatele, který chce získat vodicí-
ho psa? „Musí splňovat podmínky 
nároku na kompenzační pomůcku. 
Rozhodující je lékařské doporuče-
ní,“ uvádí Zdena Macková z vel-
komeziříčského odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, který 194 tisíc 
korun za Cintii uhradil v plné výši. 
Josef Hladík si toho velice považuje. 
„Věřím, že pro mě pes bude velkým 
přínosem, bude mi dělat společnost. 
Teď se v prvé řadě musíme spolu 
sladit,“ těší se Hladík.

Středisko výcviku vodicích psů 
v Praze Jinonicích, odkud Hladík 
Cintii získal, v České republice 
funguje již deset let. „Za tu dobu 
jsme předali tři stovky psů,“ říká 
Jan Vorel. Na jejich výcviku se po-
dílí sedm cvičitelů, dva nevidomí 
asistenti a tři ošetřovatelé. SVVP 
SONS ČR má pro svou činnost me-
zinárodní akreditaci. Je členem In-
ternational Guide Dog Federation. 
Další informace o středisku, vodi-
cích psech a možnostech podpory či 
spolupráce najdete na internetových 
stránkách www.vodicipsi.cz. 

A pokud na ulici potkáte Josefa 
Hladíka s Cintií, nebo nějakého ji-
ného nevidomého člověka doprová-
zeného vodicím psem, zapamatujte 
si důležitou připomínku Jana Vorla. 
„Psa si nevšímejte, vůbec ho nekon-
taktujte, protože on je soustředěný 
na svou práci. Oslovováním či 
hlazením ho rozptylujete, a to je 
chyba,“ zdůrazňuje pro všechny 
milovníky psů Jan Vorel.

Martina Strnadová



Číslo 28 6. srpna 2008 strana 3

OKÉNKO KRAJE

Ošetřili přes 28 tisíc pacientů
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina ošetřila loni 28 470 

pacientů. Sanitky ujely více než jeden milion kilometrů a celkové 
náklady na provoz tohoto krajského zařízení překročily 212 milionů 
korun. Letecká záchranná služba vzlétla s 636 pacienty. V současné 
době má krajská síť zdravotnické záchranné služby na území regionu 16 
výjezdových stanovišť s 23 výjezdovými posádkami.

„Za první pololetí letošního roku jsme ošetřili už více než 15 tisíc 
pacientů. Jejich větší počet je dán tím, že od 1. ledna letošního roku pro-
vozujeme i výjezdové stanoviště v Humpolci,“ uvedla Vladislava Filová, 
náměstkyně ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Na 
šestnácti výjezdových stanovištích v současné době pracuje 40 stálých 
lékařů (přepočtený počet), další zhruba dvě desítky externě. Téměř 80 % 
pacientů ZZS KV je po ošetření převezeno do nemocnic (cca 73 % do ne-
mocnic na území kraje Vysočina). 5–7 % je předáno do jiných nemocnic. 
„Nejčastěji jsou pacienti mimo kraj převáženi do brněnských nemocnic,“ 
upřesnila Vladislava Filová. Zbylé výjezdy tvoří skupinu pacientů nena-
lezených, pacientů předaných policii apod.

„Celkové náklady na provoz zdravotnické záchranné služby činily 
loni 212,437 milionů korun. Kraj jako zřizovatel organizace pokryl tuto 
položku z 68 % prostřednictvím provozní dotace, zhruba 30 % nákladů 
je hrazeno z tržeb od zdravotních pojišťoven,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Pavel Hájek.

Budování dalších výjezdových stanovišť závisí na přijetí zákona o zdra-
votnické záchranné službě, který je v současné době podroben připomínko-
vému řízení. Bez ohledu na přijetí tohoto zákona bude v letošním roce za-
hájena přestavba budovy hasičského záchranného sboru v Jemnici na nové 
stanoviště rychlé zdravotnické pomoci. „Vyjdeme tak vstříc záměru minis-
terstva zdravotnictví o včasné dostupnosti přednemocniční neodkladné 
péče a splníme tak i svůj slib, který jsme dali občanům,“ připomenul náměs-
tek hejtmana Pavel Hájek. Do budoucna, počínaje rokem 2009, se na území 
kraje předpokládá vznik dvanácti nových výjezdových stanovišť (včetně 
Jemnice).   Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Krajský úřad kraje Vysočina

Od 1. ledna 2008 do 30. června 
2008 zasahovali hasiči z Vysočiny 
na dálnici D1 celkem u 141 udá-
lostí. K ohlášené dopravní nehodě 
vyjížděli ve 102 případech, pat-
náctkrát vyjížděli k požáru, sedm-
krát k poskytnutí technické pomoci 
a desetkrát k planému poplachu. 

Na likvidaci těchto mimořád-
ných událostí se nejčastěji podílela 
jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Humpolec, která vyjela na 
D1 celkem čtyřiapadesátkrát. Devě-
tačtyřicet zásahů měli profesionální 
hasiči ze stanice Velké Meziříčí, 
sedmatřicet jihlavští profesionální 
hasiči a šestnáct profesionální ha-
siči z Velké Bíteše.

Požáry
Dva požáry si vznikly od za-

čátku roku v těchto úsecích – 66. 
km po 74,5 km (úsek Loket-Ho-
řice), 82,5 km po 91. km (Kobe-
rovice-Humpolec) a 153,5 km po 

Hasiči na D1 zasahovali u 141 události
162. km (Lhotka-Velká Bíteš).

Rovněž v úseku od 134. km po 
119. km (Měřín-Velký Beranov) 
došlo ke dvěma požárům.

Dopravní nehody
Ve směru na Brno docházelo 

nejčastěji k dopravním nehodám 
v úseku od 119. km po 134. km 
(úsek Velký Beranov-Měřín). Od 
začátku roku zde evidujeme jede-
náct dopravních nehod. Druhým 
úsekem, byl úsek od 103,5 km 
po 112. km (úsek Větrný Jeníkov 
– Jihlava), k dopravní nehodě zde 
došlo desetkrát.

Ve směru na Prahu docházelo 
k dopravním nehodám nejčastěji 
v úsecích od 134. km po 119. km 
(úsek Měřín-Velký Beranov) a od 
91. km po 82,5 km (úsek Humpolec-
-Koberovice). Každý z těchto úseků 
si vyžádal sedm dopravních nehod.

Petra Musilová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina

Krajské silnice lemují nové bezpečnější 
směrové sloupky

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny začala jako jedna z prvních 
v České republice osazovat krajské silnice novým typem směrových sloup-
ků. Jsou pružné, odolné proti vytržení a mají životnost v řádu desítek 
let. Na každý okres bude zkušebně umístěno 200 takových směrových 
sloupků. Nové směrové slupky, které silničáři v těchto dnech usazují podél 
krajských komunikací, mají řadu výhod a zlepšení ve srovnání se starými 
plastovými sloupky. Hlavní předností je odolnost proti nárazu, která by 
podle zkušebních testů by měla být až 1 500 nárazů v obou směrech. 
Směrový sloupek se navíc vrátí do své původní vertikální polohy.

„Nové sloupky, které v těchto dnech instalujeme jsou vyrobené z oceli, 
žárově zinkované a odolné proti UV záření. To zaručuje jejich barevnou 
stálost i snadnou údržbu,“ řekl Zdeněk Vacek, ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny. 

Řidiči se mohou s novými směrovými sloupky setkat na silnici II/150 
a také v úseku II/129. Další vybrané silnice budou osazovány sloupky 
v nejbližších dnech. „Na jaře vyhodnotíme, jak se nové sloupky osvědčily. 
Pokud ano, budeme pokračovat v jejich instalaci i na dalších silnicích 
v kraji,“ doplnil Vacek.      Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
schválilo na svém červnovém zase-
dání grantový program Fondu Vyso-
činy s názvem Rozvoj vesnice 2008 
na podporu rekonstrukcí a oprav 
místních komunikací. Cílem tohoto 
oblíbeného grantového programu, 
který takto úspěšně pokračuje již 
svým osmým kolem, je zlepšení 
dopravní dostupnosti malých sídel 
na území našeho kraje. 

Příjemci podpory jsou města, 
městyse a obce, projekt musí být 
realizován v jejich místní části 
s minimálně 20 trvale bydlícími 
obyvateli. Alokace f inančních 
prostředků programu činí 10 mil. 

Kč. Povinná finanční spoluúčast 
žadatele je 40–70 % dle velikosti 
obce. Výše podpory, o kterou se 
žadatelé mohou v rámci tohoto 
programu ucházet, se pohybuje 
v rozmezí 50–200 tis. Kč. Žádosti 
lze podávat do 15. 8. 2008. 

Garantem programu je odbor 
regionálního rozvoje, Krajský 
úřad kraje Vysočina. Formulář 
žádosti je umístěn na internetové 
adrese www.fondvysociny.cz.
Průběžné informace ke zpra-
cování žádosti poskytuje Lu-
děk Hrůza, tel. 564 602 543, 
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz. 

Jitka Svatošová

Grantový program „Rozvoj vesnice 2008“

(Proslov ing. Františka Bradáče 
ze slavnostního setkání pozvaných 
hostů v Jupiter clubu 26. 7. 2008.)

Přesně před šesti sty lety, ve 
čtvrtek po sv. Jakubu, 26. července 
1408, došlo k výrazné změně v po-
stavení města. Tehdejší majitel pan 
Lacek z Kravař se rozhodl odměnit 
pomoc svých poddaných při vá-
lečných operacích a nechal sepsat 
listinu, kterou jim udělil odúmrť 
a plná městská práva. Dynamicky 
se rozvíjející město pod hradem, 
které již v předcházejícím století 
postupně nabývalo jednotlivá měst-
ská práva, tímto aktem dovršilo svůj 
přerod z pouhé osady přes městečko 
k svéprávnému městu a získalo tak 
významný impuls k dalšímu rozvo-
ji. Plné městské právo představuje 
komplex právních norem, které 
upravovaly poměr města k maji-
teli, vzájemné vztahy měšťanů 
apod. Město jako celek i jednotliví 
měšťané mohli disponovat movi-
tým i nemovitým majetkem, byli 
oprávněni provozovat městské živ-
nosti a obchod. Získáním plných 
městských práv se Meziříčí oproti 
předchozímu období posunulo na 
jinou kvalitativně vyšší úroveň.

Město je složitý, živý organismus 
a jeho vývoj v průběhu staletí mů-
žeme přirovnat k lidskému životu. 
Stejně jako malé dítě se snaží zís-
kávat nové vědomosti a postupně se 
osamostatňovat, také naše město se 
postupně dostávalo na vyšší právní 
úroveň. Nejdříve bylo osadou, pak 
městečkem a městem. V oblasti 

správy bylo nejdříve zcela podří-
zeno svému pánovi, později krůček 
po krůčku získávalo větší a větší sa-
mostatnost. Zatímco zpočátku měl 
hlavní slovo v této oblasti rychtář 
nebo dokonce purkrabí ze zámku, 
přes radní dosazované nebo ales-
poň schvalované vrchností dospěl 
vývoj až k voleným zástupcům 
občanů, tedy vlastně k dnešnímu 
samosprávnému modelu. 

Po dětství přichází mládí, kdy 
člověk dospívá a stává se svépráv-
nou, rozvinutou osobností, plnou 
nadšení a překypující silou. Tako-
véto mládí našeho města můžeme 
hledat v období renesance, kdy 
dochází k všestrannému rozvoji 
řemesel i vzdělání. Město vzkvé-
talo a chtělo se svým významem 
vyrovnat i městům královským. 

V lidském životě však nebývají 
jen radostná období, přicházejí 
také starosti, těžkosti a nemoci. 
A zlých časů nebylo ušetřeno ani 
naše město. Válečná běsnění, pří-
rodní katastrofy, epidemie, útisk 
vrchnosti, to vše zasáhlo do jeho 
života a mnohdy poznamenalo další 
vývoj na dlouhá léta. Právem tedy 
patří uznání, poděkování a úcta 
generacím našich předků, kteří po 
takovýchto nešťastných 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 za-
skvěla v nové kráse. 

Šest set let už je úctyhodný věk, 
ale náš kmet si přes svoje doložené 
stáří stále zachovává příjemnou 
tvář a svěžest. Na rozdíl od lidské-
ho života totiž městský organismus 
nestárne, ale s přibývajícími léty 
získává na kvalitě.

Slaví-li nějaký nám blízký 
člověk, nebo někdo, na kom nám 
záleží, jubileum, je dobře, když  
můžeme přijít a něco pěkného mu 
popřát. Obvykle přejeme zdraví, 
štěstí, úspěch, hodného šéfa a hod-
ně peněz, pohodu, lásku, Boží 
požehnaní, a tak podobně. 

Něco podobného chci popřát 
do dalších let také našemu městu. 
A jak se přání těchto hodnot může 
promítnout do života města? Zdraví 
– s přibývajícím věkem tuto hod-
notu stále více zdůrazňujeme – „ 
hlavně to zdraví, ať vám slouží“, 
říkáváme.

Zdraví města je nejen zdraví 
jeho obyvatel, ale také dobré 
fungování celého složitého měst-
ského organismu. Zdraví města 
znamená, aby jeho obyvatelé měli 
možnost vzdělávání, sportovního, 
kulturního i duchovního vyžití. 
Jsem přesvědčen, že větší či menší 
základy toho všeho zde najdeme, 
v dalších letech na ně můžeme 
navazovat a dále je rozvíjet. 

Štěstí – za štěstí můžeme pova-
žovat i to, že nám přálo během oslav 
počasí, ale to by zřejmě bylo málo. 
Snažme se tedy tajemství štěstí hle-
dat v tom, že svou radost budeme 
nacházet v radosti druhých. 

Přiznám se, že přání hodného 
šéfa mě přivádí do rozpaků a ne-
budu je tedy dále rozvíjet. 

Zato u přání hodně peněz jsme 
neponechali nic náhodě. V místní 
fi rmě jsme nechali vyrazit velko-
meziříčské dukáty v dostatečném 
množství. Pravda, nemají tvrdost 
české koruny a na slunečním svitu 
mohou změknout i víc než americ-
ký dolar. Myslím si však, že pro 
naplnění symboliky přání hojnosti 
plně vyhoví. 

Oslavencům také přejeme po-
hodu. Našemu městu přeji přízeň 
jeho obyvatel. Aby byli spokojeni, 
že právě toto město je jejich domo-
vem, který jim dává pocit bezpečí 
a svobody,  aby se sem rádi a často 
vraceli, pokud je osud zavane do 
dalekých končin. Tato pohoda jis-
tě přispěje k dalšímu zkvalitnění 
života zde.

Zbývají přání lásky a Božího 
požehnání. Můžeme přát lásku 
celému městu? 

Exupéry ve svém díle Citadela 
píše: „Nechtěj vymyslet budoucí 
město, neboť to, které se zrodí, se mu 
nijak nebude podobat. Stvoř ale lás-
ku k věžím a i ten nejposlednější člo-
věk ve městě už bude vědět, jak do-
pravit kámen, potřebný ke stavbě.“

A to je moje závěrečné přání. 
Ať má toto město vždy dost a dost 
lidí, kteří budou opravdově cítit 
lásku k jeho věžím, a Hospodino-
va přízeň ať provází toto město 
po všechna další léta.     

 František Bradáč

To bylo hlavní motto stánku Střediska ekologické výchovy Ostrůvek na 
víkendových oslavách, které proběhly ve Velkém Meziříčí u příležitosti 
šestistého výročí. Děti i dospělí si zde mohli vyzkoušet několik staročes-
kých her. Nebyla to však jen pouhá vzpomínka na doby dávno minulé, ale 
spíš inspirace, jak trávit volný čas. „Naší snahou je ukázat, že k zahnání 
nudy nepotřebujeme drahé přístroje jako je playstation, ale že stačí kousek 
dřeva, provázek nebo hliněná kulička,“ vysvětlila vedoucí Ostrůvku Jana 
Audy. A opravdu bylo na co se koukat. Třeba jak se z několika dřívek 
získaných naštípáním polínka postaví ve hře štípánky bezpočet různých 
pevných obrazců nebo dokonce samonosný most. A co teprve roztáčení 
káče bičem. Ani cvrnkaná s hliněnými kuličkami není dnes už tak běžnou 
hrou, a přitom v neděli přilákala spoustu zájemců. Velký zájem vzbudil 
také provazostroj. Na vesnici bychom ho našli na leckteré půdě, na náměstí 
ve Velkém Meziříčí jej neustále obklopoval dav lidí. Donést si domů vlast-
noručně utočený konopný provaz byla lákavá nabídka pro děti i dospělé. 
Program střediska fi nančně podpořil Kraj Vysočina i město Velké Meziříčí 
v rámci programu Zdravé město.                                       Text a foto: -ja-

K zahnání nudy stačí kousek dřeva, provázek nebo hliněná kulička

Na víkend ve znamení rychlých žen, krásných mo-
torek a tvrdé hudby se od pátku 18. července sjížděli 
do Osové Bítýšky majitelé jednostopých strojů nej-
různějšího stáří a typu. Již devátý ročník motosrazu 
okořenily pro české i zahraniční návštěvníky hudební 

Motosraz Vysočina již podeváté
skupiny jako Děda Mládek Illegal Band, Fousatej Hat, 
Krucipüsk či Doga. Na své si přišli i místní staroused-
líci, kteří se mohli pokochat pohledem na stroje během 
jejich odjezdu na spanilou jízdu kolem Dalešické pře-
hrady.                                      Text a foto: Jitka Kočí

Staročeské hry
Štípánky

Z dřívek, které získáme štípáním 
bezsukovatého polénka, skládaly 
děti různé pevné obrazce, jimž 
potom přiřazovaly názvy podle 
předmětů, které jim připomínaly 
– střecha, okno, hvězda, parohy, 
vějíř… Ploché obrazce lze také 

spojovat do trojrozměrných, a tak 
složit střechu, dům… Ze štípánků 
můžeme rovněž postavit most, a to 
až 120 cm dlouhý a 30 cm vysoký. 
Nejčastěji si děti takto dříve hrály 
za dlouhých zimních večerů, kdy se 
třísky na topení připravovaly.

Cvrnkaná s kuličkami
Na začátku se hráči dohodnou, 

s kolika kuličkami se hraje. Háze-

ním na důlek se pak určí pořadí, 
v jakém budou hráči ve druhé čás-
ti hry cvrnkat kuličky do důlku. 
Každý si vezme kuličky, které se 
mu podařilo do důlku hodit. 

V další části hry se už hraje se 
všemi kuličkami. Komu jich spadlo 
do důlku nejvíc, bude cvrnkat jako 
první. Právo na hru mu zůstává tak 
dlouho, dokud dopravuje jediným 

cvrnknutím kuličky do důlku. 
Jakmile se do důlku netrefí, vezme 
kuličky z důlku a postoupí místo 
druhému hráči v pořadí, pro nějž 
platí stejná pravidla. Hru zakončí 
ten, kdo cvrnkne do důlku poslední 
kuličku.

Drápky
Pět kamínků rozestavte na 

udusané zemi do řádky asi deset 
centimetrů od sebe. Pak vezměte 
do dlaně první kamínek, vyhoďte 
ho do výšky, seberte z řady druhý 
kamínek a zachyťte k němu pada-
jící první kamínek. Když se vám 
to podaří, odložte druhý kamínek 
stranou, první znovu vyhoďte 
a dřív než ho chytíte, zvedněte 
z řady třetí. Pak toto zopakujete 
s čtvrtým a pátým kamínkem a tím 
jste dokončili jedničky. 

V druhém kole vyhodíte první 
kamínek a seberete z řady dva ka-
mínky, ve třetím tři a ve čtvrtém 
všechny čtyři. Nakonec všech pět 
kamínků nadhodíte z dlaně, obrá-
títe rychle ruku a padající kamínky 
chytáte na její hřbet. Kolik jich tam 
zůstane, tolik „koní“ jste získali.
Káča (nebo také vlček, čamrda)

Vznikla snad již v pravěku sou-
časně s objevem přeslenu. Existuje 
více způsobů, jak káču roztočit 
– pomocí držátka, pomocí provázku 
namotaného na držátku nebo bičem 
(provázek na klacíku, kterým se 
omotá káča, švihnutím se roztočí 
a bičíkem dále pohání).             -ja-

Ohlédnutí za oslavami 26.–27. 7. 2008

Velkomeziříčský starosta popřál městu k 600. narozeninám to nejlepší

Mějte lásku ke všem věžím
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Zapomenutá výročí
8. díl

(Pokračování z čísla 26.)

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Kam nás ti Řekové ještě zavedou? 
(Rozhovor Kláry Osolsobě se spolužákem uveřejněný v časopise Čtení 
pro mladé č. 3/2007)

Myslím, že bychom se tím dědictvím starořecké Sparty v dnešním 
západním světě neměli moc chlubit. Třeba taková likvidace slabších, 
nenarozených a eugenika má jisté korespondence s praxí ve Spartě. No, 
západní demokracie pokládá tyto věci za „výdobytky“ a ještě je halí 
pláštíkem humanismu.

To by mě nikdy nenapadlo. 
Četls tu povídku Marcela Pagnola Skryté úradky Boží? 
Ne, ale slyšel jsem ji v rozhlase a mám ji nahranou. 
Jo, ono to vyšlo v jiném překladu a jako knížka se to jmenovalo 

Boží tajemství. No a pamatuješ si, o čem to bylo? 
Ano. O tom, že se narodila dívenka, mrzáček. Lékař, který jí pomohl 

na svět, naznačil, že by pro ni bylo lepší, kdyby ani nežila. Nicméně se jí 
ujala a vychovala ji nějaká kněžna. Ta dívka byla v dospělosti znásilněna 
a k údivu onoho lékaře, který po jejím narození soudil, že její život bude 
zbytečným utrpením, porodila zdravého chlapce. Ten se posléze stal 
slavným už nevím čím. 

A vzpomínáš si, jak ta povídka končí? 
No. Přesně ne. 
A máš tu nahrávku? 
Jo, někde… Tady je. 
Tak si ten konec přehrajeme. Poslouchej: „Jednoho zimního večera mi 

na venkově před plápolajícími poleny vytanulo na mysli tohle vyprávění 
a já jsem si najednou vzpomněl na Spartu, její zákony, její zvyky a její 
ideál. Bylo to město hrdinných válečníků a urputných vlastenců, kteří 
tak jako Hitler měli na zřeteli čistotu a krásu své rasy.“         

   Připravil: P. J. Peňáz

Záleží mi na zvířatech – „Ani-
mals matter to me“ – je celosvěto-
vá podpisová kampaň na podporu 
přijetí Všeobecné deklarace na 
ochranu zvířat. Petice za přijetí 
Všeobecné deklarace na ochranu 
zvířat OSN je celosvětovou inicia-
tivou, symbolizující dohodu mezi 
lidmi jednotlivých národů a uzná-
vajících zvířata za cítící bytosti 
schopné utrpení, bytosti hodné 
respektu a mající své přirozené 
potřeby, s cílem položit základy 
všeobecně platných ustanovení, 
vedoucích k účinné ochraně zvířat 
před utrpením. 

Do této kampaně je zapojeno 
přes 300 neziskových organizací, 
včetně Společnosti pro zvířata při 

Českém 
svazu 
ochrán-

ců 

pří-
rody, ze 

192 zemí 
světa, tj. všech 

zemí světa. Hlavním koordinátorem 
kampaně je Světová organizace pro 
ochranu zvířat „World Society for 
the Protection of Animals – WSPA“. 
Cílem je získat deset milionů pod-
pisů a předložit deklaraci Valnému 
shromáždění OSN s žádostí o její 
schválení. Bude-li deklarace OSN 
úspěšně přijata, potom se může 
stát obdobou Všeobecné dekla-
race lidských práv. Aktivisté na 
ochranu zvířat z České republiky 
stáli spolu s kolegy z Kostariky, 
Keni, Indie a Filipín na počátku 
této iniciativy a zapojili své vlády 
do kampaně. Počátkem roku 2008 
bylo po celém světě vybráno mili-
on podpisů. Petiční akce pokračuje 
dále, do konce roku 2008 WSPA 
stanovila cíl na počet minimálně 2 
miliony podpisů. 

Intenzivní zemědělství je zod-
povědné za utrpení hospodářských 
zvířat za cenu levného masa, mléka 
a vajec. Zvířata jsou často v zájmu 
ekonomických zisků nevhodně 
ustájena, krmena nekvalitní po-
travou, transportována v otřesných 
podmínkách a porážena někdy 
i bez předchozí ztráty vědomí. 
Po světě se potuluje přes miliardu 
bezprizorních koček a psů, které 

jejich nezodpovědní majitelé ne-
chali napospas. Volně žijící zvířata 
jsou vytržena ze svého přirozené-
ho prostředí a pašována za velmi 
drastických podmínek až desítky 
tisíc kilometrů jen proto, aby si je 
jejich budoucí majitelé umístili do 
klece či terária ve svém obývacím 
pokoji, nebo strávila zbytek života 
v nevyhovujících podmínkách 
v některém ze zábavních parků, 
ZOO nebo cirkusů. Miliony zvířat 
ročně trpí v laboratořích z důvodů 
testování nových kosmetických pří-
pravků, léků a čisticích prostředků 
pro domácnost. Osudy miliard 
zvířat leží v rukou lidí, kteří jim 
nepřiznávají žádná práva na život 
bez bolesti a utrpení. Přitom si ale 
málokdo uvědomuje, jak moc je 
historie lidstva se zvířaty spojena 
a jak je jeho existence na Zemi na 
zvířatech závislá. 

Podepsáním petice dá člověk 
najevo:
že považuje zvířata za živé, vní-
mající bytosti, které jsou schopné 
cítit bolest, a proto si zasluhují náš 
ohled a respekt;
že se domnívá, že utrpení a ochra-
na zvířat je téma, které si zaslouží 
pozornost vlád;
že považuje ochranu zvířat za zá-
sadní ukazatel vyspělosti každého 
národa a společenství;
že by zvířata měla být chráněna 
před utrpením nehledě na to, v jaké 
zemi se zvíře nachází a zda v dané 
zemi existují či neexistují zákony 
na ochranu zvířat;
že si je vědom, že lidé obývají 
tuto planetu společně s ostatními 
živočišnými druhy, jinými for-
mami života, a že všechny tyto 
formy života společně koexistují 
ve vzájemně závislém a křehkém 
ekosystému. 

Každý občan v našem městě 
může podepsat petici na odboru 
pro životní prostředí městského 
úřadu a na Středisku ekologické 
výchovy Ostrůvek ve Velkém Me-
ziříčí. Každý občan nechť uvědomí 
o této akci své kolegy, spolužáky či 
přátele. Na zmíněných střediscích 
budou petiční archy, další archy 
budou u předsedy ZO ČSOP Vel-
ké Meziříčí PhDr. Arneho Němce. 
Občané mohou připojit svůj podpis 
pod petici i na webových stránkách 
Společnosti pro zvířata www.spo-
lesnostprozvirata.cz. Věříme, že 
se této kampaně zúčastní velké 
množství občanů, za což předem 
děkujeme.

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

CELOSVĚTOVÁ 
PODPISOVÁ KAMPAŇ

Záleží mi na zvířatech

Takto začala doba komplexní 
přestavby a dostavby veřejného 
osvětlení v celém městě. Nejdříve 
byla zahájena každoroční výměnou 
několika desítek žárovkových ramí-
nek za výbojkové. V té době byla 
tato ramínka většinou instalována 
na dřevěných sloupech v jednotli-
vých ulicích, většinou přes jeden 
sloup, tj. od sebe asi 30 až 40 
metrů. Tato akce byla dokončena 
rokem 1972, kdy došlo k výměně 
posledního žárovkového ramínka. 
V té době také došlo k prodloužení 
vypínací linky s osazením osvět-
lovacích ramínek u zastávky na 
křižovatce U Zlatého křížku.

V tomto výčtu stavu rozšiřování 
veřejného osvětlení po městě nesmí 
chybět období přibližně počínající 
rokem 1950, kdy došlo k novým 
zástavbám zejména v okrajových 
částech města po celém jeho obvo-
du. Vraťme se tedy o pár roků zpět 
a zamysleme se nad tím, zdali jsme 
už toho byli svědky.

V této době vznikají ve městě 
nové ulice s novými názvy, ulice 
starších názvů jsou plně zastavo-
vány, většinou rodinnými domky, 
a do nich se prodlužují elektrické 
linky nízkého napětí včetně veřej-
ného osvětlení.

Ve východní části jsou ulice 
Na Spravedlnosti a K Buči plně 
zastavěny a vznikají ulice nové 
pod názvy Příční, Křižní, později 
Slepá a v sedmdesátých letech ulice 
Nová. Nížeji se ulice Nad Kunšov-
cem spojuje s ulicí Ve Vilách. Nad 
rybníčkem Jordánek v severní části 
města se v té době zastavuje ulice 
Obůrka a Nad Sýpkami a vznikají 
ulice nové Pod Lesem, Pod Kaštany, 
Krátká, Lesní a ulice Ke Třem kří-
žům roste až k budovanému tělesu 
dálnice. Obdobně se dostavuje ulice 

K Novému světu a ve stav. obvodu 
nad touto ulicí vznikají nové Luč-
ní, další bezejmenná, vedle školy 
Světlá pak ulice Sportovní. Vedle 
rybníčku Světláček vzniká dlouhá 
ulice Záviškova takřka až po starou 
městskou skládku. V Hliništích se 
zastavují všechna volná stavební 
místa a i zde vznikají ulice Polní, 
U Elektrárny a ulice Strmá se zasta-

vuje i po druhé straně. V jižní části 
města se prodlužuje novým staveb-
ním obvodem ulice Družstevní, 
kde vzniká nová zástavba Nad 
Plovárnou a pod starým nádražím 
se prodlužuje ulice Nad Tratí dlou-
hou oboustrannou zástavbou. Nad 
touto ulicí vzniká větší sídliště dvou 
řad obytných domů s ulicí Bezru-
čova a tří věžáků, které dokreslují 

panorama města – samostatná ulice 
Třebíčská se levostranně prodlužuje 
zástavbou domů až k novým auto-
dílnám. V těchto ulicích dochází 
k dostavbám a novým stavbám 
rozvodné sítě nízkého napětí stří-
davého proudu, které s sebou ne-
sou i rozšiřování světelných bodů 
veřejného osvětlení, které od roku 
1965 je již výbojkového provedení. 
Někde se staví nové trafostanice 
a jižní část vysokého napětí se od 
nového nádraží prodlužuje podél 
parkoviště Kabla údolím Kunšo-
vec na severní stranu města, kde 
na Fajťáku překračuje koleje dráhy 
a později stavěnou dálnici a svým 
vedením tak dále tvoří okruh kolem 
města. V tomto výčtu nově vznik-
lých ulic se nesmí zapomenout ani 
na naše první velké sídliště nad 
gymnáziem, kde bylo v roce 1949 
– 1950 postaveny v ulici Kolmá 
první tři městské činžovní domy 
a v roce 1956 první obytný dům 
čp. 1261, jako první stavba tohoto 
již vyprojektovaného sídliště. Za 
deset let výstavby zde vznikly nové 
ulice s názvy Krškova, Na Výsluní 
a ulice Kolmá a Nad Gymnáziem 
je plně zastavěna až k tělesu dráhy. 
Rokem 1965 se výstavba obytných 
domů přesouvá na druhou stranu 
do sídliště zvaného Bezděkov, 
kde vznikají nové ulice Čechova, 
Generála Jaroše, K. Pánka a šest 
betonových, dnes barevných vě-
žáků, kterými se prodlužuje ulice 
Poštovní. V samotné ulici Bezděkov 
vzniká panelová fronta domů od uli-
ce Poštovní s druhou řadou končící 
u kotelny s nově postaveným vyso-
kým komínem, jako dominantou 
města. Nad ním pak dva poslední 
věžáky ve městě.

Věruš Pavliš
(Další díl v čísle 30.)

Náměstí 1956 – Zaměstnanci MNV provádějí zához výkopu pro kabel 
prvního žárovkového osvětlení.                                       Foto: archiv VP

Dopisy z Peru (10)
(Pokračování z čísla 26.)

Kočička Misti (5 822 m n. m.)
Motto dne: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně, že je intenzivní.

Milí zlatí,
máme za sebou výlet na sopku El Misti (5 822 m n. m.). Dle našeho 

názoru velmi úspěšný výlet.
Arequipa leží v cca 2 200 m, autem jsme vyjeli do 3 400 m a dál už 

jen se skříněma pěkně po svých. Šli jsme celkem natěžko, neb to bylo na 
dva dny a každý jsme měli 5 litrů vody. Plus stany, spacáky, karimatky 
a teplé oblečení. Prý tam nahoře mrzne.

Předevčírem jsme se pána z cestovky ptali, zhruba kolika procentům 
lidí to nevyjde, a říkal, že tak 20, a to kvůli špatné aklimatizaci.

V autě z Arequipy začala mít Hanka obavy, co když tam nevyleze, 
přeci jen 5 800 je 5 800. Že prý se jí nebude líbit, když bude jediná z nás, 
která tam nevyleze.

Karel: To není o tom, soutěžit s ostatníma, ale posunout svoje vlastní 
hranice. (Tak ty jsme si, to mi věřte, posunuli všichni…)

Ještě jsme Hanku popichovali, že když tam nevyleze, tak to akorát 
splníme těch statistických 20 procent, když nás je pět a ona nevyleze…

Inu, kolem půl desáté ráno jsme naložili v 3 415 metrech skříně na 
záda a vydali se vzhůru na El Misti. Ale nemyslete si, i když je to choďák 
a nejsou potřeba žádná lana ani mačky, není to vycházka po vrstevnici 
sem tam, cik cak. Je to pěkně kolmo nahoru… Naštěstí jsme měli super 
průvodce, který šel hrozně pomaličku, abychom to hned ze začátku ne-
přepálili, taky ta vejška, to už je dost, takže jsme se posunovali takovými 
pidi krůčky o délce cca 20–30 cm.

Kolem čtvrté odpoledne jsme rozbalili náš „základní tábor“ ve výšce 
4.600 m. Koukali jsme na Arequi-
pu pěkně svrchu a dokonce POD 
NÁMI létala letadla…:o) To nám 
přišlo vtipné. Spát jsme šli už v šest, 
protože se setmělo a byla kosa 
a hlavně jsme brzy vstávali.

V jednu v noci nás průvodce 
vzbudil, ve dvě jsme nasnídaní 
vyrazili. Když nás vzbudil, dost 
jsme váhali. Stan jsme si sice do-
cela zadýchali, ale to „zadýcháni“ 
nám udělalo ZEVNITŘ stanu 
námrazu… Voda v lahvích, které 
NEBYLY ve spacáku, byla zamrz-
lá. Namrzlé jsme měli i karimatky 
a Hanka měla úplně zmrzlé brýle. 
Inu, když už jsme tady… Jdeme.

Ve dvě jsem stáli oblečeni do vše-
ho našeho prádla a připraveni vyra-
zit. Hanču trochu pobolíval žaludek, 
řekla, že to zkusí, ale po chvíli se 
správně rozhodla, že to nebude po-
koušet, a vrátila se do spacáku. Radunka se hrozně statečně držela minimál-
ně hodinu, ale pak usoudila, že není nejvhodněji oblečena a vrátila se taky.

Foukal strašlivě studenej vítr. Co bylo hnusný, jak nám hnal prach do 
očí a do pusy a všude. Do toho ten mráz. To jsme si dopředu vůbec nedo-

kázali představit. Alex (průvodce) říkal, že takovej vítr fouká málokdy, 
ale když začne, je to na celej den.

Pokračovali jsme s Kájou a Petrou ještě ňákou dobu. Někde mezi 5 000–
5 100 m n. m. a po dvou a půl hodinách chůze proti větru a do kopce jsme 
s Petrou usoudily, že není čas na hrdinství. Přivézt si z LETNÍ dovolené 
omrzliny, to není asi úplně náš cíl… Dorazil nás Alex tím, když řekl, že 
ten vítr bude čím výš, tím horší, že zatím nás chrání skály, ale nahoře to 
bude otevřené. To rozhodlo. Představte si nás tam, jak se suneme krůček po 
krůčku, u nosu nudle, protože ta nejde utřít… (kapesník okamžitě zmrzá 
v nepoužitelnou kuličku). V krku vyschlo, protože voda v batohu nám 
zmrzla… Ruce a nohy namrzlé, oči plné prachu. No děs. Destrukčně na 
nás taky působila ta tma…. Jít za světla čelovky, to už na nás bylo moc. 
Kája se přidal ke skupině Belgičanů a my se s průvodcem vrátili dolů.

A to jsme si v Bolívii mysleli, že tam byla zima, že… 
Když se Kája asi v půl desáté vrátil, ptáme se: Tak co, byl jsi až nahoře? Jo. 

A jaký to bylo? Strašný… A viděl jsi kráter? Ne, toho jsem si ani nevšim…
Tak je fakt, že noční rozsvícená Arequipa je opravdu hezčí z 4 600 m. 

než z těch 5 000, protože v pěti tisících se jaksi soustředíte na trochu jiné 
věci, než je krásná obloha a výhledy do kraje…

Takže jsme Mističku nedobyli. Nicméně jsme na sebe všichni hrdí, že 
jsme dokázali udělat ve správnou chvíli správné rozhodnutí a vrátit se. 
I tak se nám tam moc líbilo a všichni jsme byli nejvýš, co jsme kdy v životě 
byli. Na Altiplanu v Bolívii jsme sice byli někde kolem 5 000, ale to se 
nepočítá, protože jsme se vyvezli. Tohle jsme si vylezli sami.

Dokonce jsme v té strašlivé zimě ani nevyhlásili prase dne, neboť v těch 
podmínkách jsme si nečistili zuby nikdo…

Dopolední sestup, to už byla pohodička, protože jsme se jen tak vesele 
klouzali pískem dolů, to bylo dobrý.

Je nám samozřejmě trochu líto, že jsme nedošli až nahoru, protože jsme 
na to měli ideální podmínky. Byli jsme dobře aklimatizovaní, protože 

jsme už skoro 4 týdny ve výšce mezi 
3 500–4 500. Fyzicky i psychicky 
jsme byli relativně v pohodě, ale 
zaskočilo nás počasí. Kočička Misti 
vytáhla drápky… No nevadí, třeba 
se to povede příště, až pojedeme 
na Alpamayo…:o) Musím říct, že 
jsem cestou dost myslela na Jiříka, 
jak lezl na Kilimandžáro a lidi tam 
zvraceli. Nám z výšky nebylo nic. 
Jen Kája říkal, že ke konci se mu 
trochu blbě dýchalo.

Teď už jsme zpátky v Arequi-
pě, umytí, najedení a pomalu zas 
přebalujeme batohy… V pokoji to 
vypadá jako po výbuchu, my jsme 
hrozní hraboši.

Zítra jedeme do Colca kaňonu 
a možná budeme muset vynechat 
Nazcu a Islas Ballestas, neb radši 
pojedeme na týden do Huarazu. 
Uvidíme.

Máme se dobře, nálada v expedici výborná, co vás nezabije, to vás 
posílí. Tak se mějte všichni hezky a nezapomeňte, že zážitek nemusí být 
pozitivní, hlavně, že je intenzivní…:o)

Klára Dvořáková (Další díl v čísle 30.)

Vyrážíme pokořit sopku El Misti.                                   Foto: archiv KD
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍMBudete 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

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

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, 674 01 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

Doklad o ekologické likvidaci
na místě, vše zdarma!!!
Ing. Pavlína Spěšná,
bezplatná linka 800 607 706.

Výkup aut od r. v. 93

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

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

Nástup možný ihned.

Firma – Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
 Brno, Mlýnská 68, 602 00
přijme pracovníky:
Dělnická kategorie
tesař, zedník
pracovník k pálicímu automatu
zámečník, svářeč 
automechanik nákladních vozidel 
řidič sk. C+E
THP kategorie – zasílejte profes. životopis
na mail houstekova@fi resta.cz
stavbyvedoucí
přípravář staveb – pracoviště Ostrava
technik pro manažerskou pozici se znalostí rumunštiny
Nabízíme:
dobré platové podmínky a zázemí stabilní fi rmy
(plat, prémie, příplatky, stravné, cestovné,dopravu služeb-
ními vozidly, ubytování na stavbách)
Požadujeme:
ochotu pracovat po celém území ČR
dobrý zdravotní stav
Kontakt: Jana Houštěková, personální manažer 
Tel.: 543 532 242
E-mail: houstekova@fi resta.cz 

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

Cafe Bar Holiday Třebíč
přijme servírku/číšníka
s nástupem srpen/září 2008.
Hlavní pracovní poměr, ne-
vyučené zaučíme, možnost 
ubytování, výborný kolek-
tiv, nadstandardní výdělky.

Tel.: 777 721 910

– čištění, dezinfekce, 
opravy, vzorky vody.
Tel.: 732 846 836.

Velké Meziříčí, Náměstí 22/24, nabízí své služby od 1. 8. 2008 nově i pro 
klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v rozsahu ambulantní kardi-
ologické a interní ambulantní péče.
Ordinační hodiny: 
Pondělí   – 13.00–16.00 16.00–19.00
   (echokardiografi e – po objednání)
Úterý 7.00–14.00 14.00–16.00 (echokardiografi e – po objednání)
Středa   – 13.00–18.00
Čtvrtek 7.00–11.00    –
Pátek 7.00–13.00
Objednání na tel. 776 271 672

Prodám
■ Citroën 2× 1,9 D. r. v. 94, el. 
šíbr, el. okna, nové rozvody, nový 
olej + filtry, spotřeba 5 l. Tel.: 
775 144 086.
■ Škodu Forman, r. v. 1991, cena 
3.000 Kč. Cena odpovídá stáří vozu. 
Tel.: 775 144 086.
■ Plynový kotel Viadrus litino-
vý, 18 kW, 3 roky v provozu, stav 
100 %. Koupím jakékoli os. auto 
i bez TP. Za symbolickou cenu. 
Tel.: 732 144 196.
■ Čistokrevná štěňata německé-
ho ovčáka s pálením. Levně. Tel.: 
731 103 505.
■ Opel Astra 1.4, r. v. 1995, ga-
rážovaný, 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.
■ 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.
■ 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.
■ 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, 
monofonní 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. 
1999, barva červená, velmi dobrý 
stav. Tel.: 604 330 107.

■ Náhradní díly na Favorit, dve-
ře, blatníky atd. Kola na Škodu 120, 
1 ks 150 Kč. Tel.: 737 825 888.
■ 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.
■ Křidlici, dvoufalcovou, Šlapa-
nice, novou, nepoužitou, usklad-
něnou, 3 000 ks, 8 Kč/ks. Tel.: 
775 371 161.
■ Funkční mrazák Calex 130, 
cena 500 Kč. Větší množství 
chemlonu, některé barvy přes 
1 kg. Cena dohodou. Levně. Tel.: 
739 721 709.
■ Hoblovku s protahem, válec 20. 
Cena dohodou. Tel.: 774 182 156.
■ Nabízím sazenice jahod , 
cena 2,50 Kč/kus. Trnka, tel.: 
566 524 369.
■ Čelní kotoučovou brusku to-
vární výroby, prům. kotoučů 70 cm 
– 10.000 Kč, kompresor domácí 
výroby – 3.000 Kč, srovnávačku do-
mácí výroby, šířka 20 cm – 7.000 Kč, 
okružní pilu domácí výroby 
– 7.000 Kč, plechové hadice k odsá-
vání prům. 12 cm. Tel.: 732 226 097.
■ Fiat Punto 1,2 benzin, zelené 
barvy, pětidvéřový, r. v. 2002, 
klima, rádio, ABS, posilovač, 
v elektrice, najeto 35 tis. km, první 
majitel v ČR, nehavarovaný. Výbor-
ný stav. Přidám zimní kola. Cena 
149.900 Kč. Tel.: 774 919 841.
■ Kovovou kostru unimo buňky 
a zateplené desky k její kompletaci. 
Levně. Tel.: 737 999 018.
■ Prázdnou zděnou hrobku na 
hřbitově Karlov Velké Meziříčí, sku-
pina C, řada I čís. 7/8. Nabídky zasí-
lejte do redakce pod. zn.: „Hrobka“.
■ Sedací dřevěnou zahradní sou-
pravu, novou. Tel.: 566 544 005.
■ Dvě válendy na nožkách, světlé 
dřevo, nové polštáře a čabraka. Tel.: 
605 815 826, večer.
Koupím 
■ Palivové dříví do krbu, může 
být i měkké. Cena do 300 Kč za 
metr. Tel.: 733 196 660.
■ 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.
■ Šatní skříň s prádelníkem, 
možno i s nástavcem, barva po-
dobná arodubu (někdejší Aleko 
Princip). Jen ve velmi dobrém sta-
vu. Tel.: 732 203 787.   (Pokr. str. 6.)



hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
Nemovitosti

■ Prodám garáž na ul. Na Výsluní. 
Nejvyšší 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.
■ Koupím chatu, okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 731 017 664.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ 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.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ 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.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí nebo 
blízkém okolí. Pište, volejte pouze 
přímí vlastníci. Tel.: 604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
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(Pokračování ze strany 5.)
Koupím
■ Jawu – ČZ 175, 250 kývačku, 
bez SPZ. Tel.: 728 737 425.
■ Ogara 250 a Jawu kývačku 
nebo jen díly. Tel.: 737 524 676.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ 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, 

telefon: 566 523 005

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

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 zahradní parcelu, nej-
lépe na Fajtově kopci, pokud možno 
krajovou. Tel.: 603 224 909.
■ Mladá rodina koupí rod. domek 
ve V. Meziříčí i k rekonstrukci, 
platba hotově. Tel.: 776 584 310.
Pronájem
■ Pronajmu třípokojový jižní byt 
v oranžovém paneláku u gymnázia. 
Tel.: 777 347 231.
■ Nabízíme k pronájmu pěkný 
slunný byt 3+1 ve Velkém Meziříčí. 
Byt se nachází ve 4. poschodí pane-
lového domu s výtahem, situován J/
Z. Cena pronájmu včetně energií činí 
7.500 Kč. Při podpisu smlouvy poža-
dujeme vratnou kauci ve výši 12.000 
Kč. Volný ihned. Tel.: 603 158 990.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu garáž na ul. 
Bezručova, Vel. Meziříčí. Tel.: 
604 327 528.

■ Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 s terasou v rodinném domě, 
s možností parkovat ve dvoře. Obec 
Jabloňov. Tel.: 608 700 719. 
Různé
■ Hledám ženu – dívku na setká-
vání. SMS 739 857 637.
■ Hledám partnera pro rekreač-
ní tenis na místních kurtech. Tel.: 
776 794 747.
■ Hledám práci jako asistent pe-
dagoga. Telefon v redakci. 
■ Hledám pracující spolubydlící 
do pěkného bytu 2+1 s balkonem. 
Tel.: 604 332 875.
■ Hledám přivýdělek jako řidič-
ka sk. B (taxi, rozvážka zboží, aj.). 
Tel.: 603 879 581.
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.

Prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 

944/1 o výměře 200 m2 (upřesní geometrické zaměření) k. ú. Svařenov. 
Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem rozšíření zázemí rod. domku. 
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majet-
koprávní.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
5280/2 o výměře 1 279 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Jidášky Prodej 
pozemku se zveřejňuje za účelem komerčního využití. Bližší informace 
budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
5317/1 o výměře 223 m2, části pozemku parc. č. 5319/1 o výměře asi 
150 m2 (upřesní geometrické zaměření), k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 
Františkov. Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem komerčního vy-
užití. Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Výpůjčka pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky na část pozemku 

parc. č. 53/1 o výměře asi 250 m2, k. ú. Mostiště. Záměr výpůjčky je na 
dobu určitou, za účelem realizace podnikatelského záměru. Bližší infor-
mace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Směna pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny pozemku parc. č. 

2821/1 o výměře 204 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Zámecké schody. 
Záměr výpůjčky za účelem získání pozemku potřebného pro rozvoj 
města. Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 28. 7. 2008. Ing. František Bradáč, starosta města

Zubní pohotovost
 9. 8 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
10. 8 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě
16. 8 MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
17. 8 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

AUTOSERVIS Miroslav Kolouch Měřín
přijme: AUTOMECHANIKA

ŘP sk. C podmínkou
nabízí: PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ STAVEBNÍM 

STROJEM JCB
Informace na tel. 606 942 018

Přijímáme objednávky na

starší 18 týdnů,
odběr září 2008.

Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.

Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí,
Třebíčská 1173, Velké Meziříčí 594 18
přijme pro prodejnu v Rudě 

vedoucí prodejny
Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou hlásit na telefon č. 777 778 202 nebo žádosti 
zasílat na e-mail: Nedomova@jednotavelmez.cz.

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici 

technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fl exibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, práci ve stabilní a dynamické fi rmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici

asistentka/recepční
Požadujeme: znalost NJ nebo AJ, zodpovědnost a fl exibilitu,
 znalost práce na PC
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré platové ohodnocení
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz, www.minirol.cz

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

Historický průvod vyšel ze zámku.                  Foto: Martina Strnadová

▲ O přetahovanou s rytířským koněm se nejdříve pokoušely děti, posléze 
i jezdcův kolega ▼.                                          Foto: Martina Strnadová

Při výstřelu z děla si na doporučení všichni řádně zacpali uši. 
Foto: Martina Strnadová

Africký soubor IYASA vystoupil 3. 8. v Jupiter clubu.    Foto: Iva Horká
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FOTOGALERIE OSLAV 26.–27. 7. 2008 – IV. ČÁST

V zámeckém parku byla během 
oslav hojně navštěvována sokol-
nická show. K vidění byl například 
puštík obecný (tento druh sovičky 
hrál v pohádce Tři oříšky pro Po-
pelku jako Rozárka), dále pak káně 
Harrisova, pro něž sokolníci použí-
vají výraz Harrisův jestřáb. Podle 
slov jednoho z přítomných sokol-
níků Jaroslava Oszeldy z Karviné 
je to jediný z dravců, který loví ve 
skupinách. Pozornost přitahovalo 
též miminko kondora havranovi-
tého. „Ten byl odchovaný lidskou 
rukou od vajíčka,“ upřesnil J. Os-
zelda. Největší pak byl orel stepní 
a představil se i jeden z nejmenších 
rarohů raroh jižní. „A ještě tu máme 
Kubu, výra velkého – největší ev-
ropskou sovu,“ vyjmenoval sokol-
ník, „ten má oko jantarové, výr 
viržinský je má zase žluté.“ Jaroslav 

Lacek z Kravař se v závěru slavnostního ceremoniálu vypravil mezi lid 
na náměstí a rozdával mu (čokoládové) zlaťáky.              Foto: Iva Horká

Trhovci na zámeckých nádvořích a náměstí prodávali svoje zboží ve zhru-
ba 45 stáncích. Svoje místo měly i keramické výrobky.   Foto: Iva Horká

Rytíři „rozbili“ svoje ležení v zámeckém parku, pod korunami stromů, 
které jim poskytly v horkém letním dni potřebný stín. Zájemci si mohli 
prohlédnout i jejich zbraně.                                      Foto: Iva Horká

Je libo polívčičku nebo gulášek z kotlíku? Není problém. Stačí jen přistou-
pit a vyslovit svoje přání…                                                Foto: Iva Horká

Ani typická staročeská pochoutka – trdelník – nechyběla. Je vhodná ke 
konzumaci jak za tepla, tak i za studena.                        Foto: Iva Horká

Svými „chapadly“ šašek přítomné hladil, podával si s nimi„ruku“ či jen 
tak bezděčně tleskal, když se mu něco zalíbilo.              Foto: Iva Horká

Starosta města F. Bradáč v roli tehdejšího purkmistra právě obdržel no-
vou insignii – městský znak na řetězu –, kterou vyrobil zdejší výtvarník 
Miroslav Štěpánek.                                                          Foto: Iva Horká

Ke katovi a jeho „nářadí“ se moc lidé nehrnuli. Patrně měli strach, 
aby neuvízli v jeho spárech…                                         Foto: Iva Horká

Sokolníci předvedli
v zámeckém parku show s dravci

Sokolník Jaroslav Oszelda z Karviné drží na rukou jednoho ze svých 
dravců, kterého představil divákům v zámeckém parku během oslav 26. 
a 27. července 2008.                                                        Foto: Iva Horká

Oszelda pracuje ve dvojici se svým 
kolegou ve skupině Vancoš. Jejich 
základnou je ostravská zoologická 
zahrada, kde je mohou návštěvní-
ci často vidět. Dohromady mají 
kolem sedmdesáti dravých ptáků. 
Na městské akce vozí menší část, 
kolem devíti. „Kdybych to věděl, že 
to bude v parku, přivezl bych jich 
víc, protože je tady krásně velký 
prostor,“ zalitoval J. Oszelda a do-
dal, že s sebou vzal pouze dravce, 
se kterými neloví. „A tudíž nejsou 
agresivní. Čili se nemůže stát, že by 
mi orel až ho pustím, zabil nějakého 
zde přítomného psíka. Ovšem jed-
nou se mi přihodilo, že mi dravec 
ulovil domácí drůbež jakési paní. 
Ta potom pochopitelně požadovala 
ode mne náhradu škody,“ uzavřel 
zajímavou podívanou.

Iva Horká

Přihlížející se při ukázkách středověkých zbraní mimo jiné dozvěděli, že 
kuše (na snímku) či luk patří mezi střelné zbraně, dělo a mušketa zase mezi 
palné.                                                                Foto: Martina Strnadová
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KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SRPEN 2008

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.
Prodej vstupenek 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
Prodej zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC.

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!

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 
16 let). Pořadatel: Jupiter club Velké Meziříčí.
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
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 týdnu – vždy 
v pondělí (kromě 27. 10. 2008 a 8. 12. 2008 
– nejsou)
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – náhradní 
termín v úterý 18. 11. 2008
Barevná prodloužená, Ples v bílém
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter 
clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a slu-
žeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní aka-
demie, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola man-
želů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i indivi-
duálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná 
prodloužená a závěrečný ples. Platba v hotovosti s vyplněnou 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 program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 524 572, 
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy 
– taneční.                                                                                          -prog-

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 standardních, 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).                             -prog-

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

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

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!

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, v němž se svojí 
hrou na akordeon představí také 
ředitel Základní umělecké školy 
ve Velkém Meziř íčí Mar tin 
Karásek.
Sobota 20. září 2008 v 19.30 
hodin ve velkém sále JC
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC.

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

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

Pátek 8., sobota 9. ve 20 hodin
MEJDAN V LAS VEGAS
Štěstí na dosah?
Joy právě vyhodil z bytu její teď už bývalý přítel. Jacka pro změnu 
vyhodili z práce. Oba dva poslechnou své nejlepší přátele a vyjedou se 
zrekreovat do města hříchu – do Las Vegas. Hned první večer na sebe při 
divoké pitce narazí a jak už to tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou. 
Po ránu je střízlivější pohled na celou akci dovede ke zjištění, že se mu-
sejí nechat okamžitě rozvést. Jenže to by nesměli do jednoho z automatů 
vhodit čtvrťák, který jim vynesl pohádkový jackpot tři miliony dolarů. To 
není zrovna málo peněz a novomanželé se nejsou schopni dohodnout, jak 
s penězi naloží. Obrátí se dokonce i na soud, který jim ovšem nařídí půl 
roku společného soužití a výhru „zmrazí“, takže s ní nemůže disponovat 
ani jeden z nich. Jenže žít s člověkem, kterého sotva znáte, a který vás 
maximálně rozčiluje, není zrovna jednoduché. Možná ale bude jedno-
dušší ho úplně zničit. Tedy, pokud si ti dva nejsou souzeni. V hlavní roli 
Cameron Diaz, Ashton Kutcher. Komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 99 minut

Středa 13.ve 20 hodin
ANGEL
Je možné dosáhnout v životě stejné dokonalosti jako v románu? Krás-
ná a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. 
Hrdinkou je Angel Deverellová, která je od mládí posedlá psaním, a která 
ve svých příbězích zachycuje sladkobolné osudy smyšlených postav. Dívka 
sice nemá žádné ponětí o literatuře ani o životě, ale kupodivu uspěje a její 
díla se velmi dobře prodávají. Zbohatne a koupí si venkovské sídlo, po 
němž od dětství toužila. Přijme jako osobní sekretářku obdivovatelku 
Noru a zamiluje se do jejího bratra, rozervaného malíře Esmého. Její láska 
je však nešťastná, což si žena, prožívající svůj skutečný život stejně jako 
hrdinové z jejích románů (tedy vlastně mimo realitu) odmítá připustit. 
Kromě nevšední píle projevuje i obchodního ducha, avšak v mezilidských 
vztazích je naivní a nezkušená. Vpřed ji ženou ctižádost a vypjatý ego-
centrismus. Milostné drama Francie, původní znění, české titulky.
Vstupné: 65, 67 Kč 104 minut

Pátek 15., sobota 16. ve 20 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává symbolicky přesně devatenáct let po Poslední křížové 
výpravě, v době rodící se studené války. Indiana Jones je v něm profesorem 
archeologie na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho 

nejvíc užívá klid a nebezpečně se začíná podobat vlastnímu otci. Staré 
instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy vedoucí k legen-
dární křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto údajně mocném 
artefaktu prahnou sovětští agenti. Indy proto setřese únavu a vydá se na 
další mimořádně dobrodružnou cestu, jež ho zavede až do nitra peruánské 
džungle, v níž se má tahle vzácná relikvie ukrývat. Jeho úhlavním nepříte-
lem bude tentokrát všehoschopná ruská agentka Irina Spalko, doprovázená 
armádou hrdlořezů. Ani Indy není na svou výpravu sám. Na jeho straně 
stojí spřízněný dobrodruh Mac, který má ovšem tendenci ho každou chvíli 
podrazit, napomádovaný frajírek Mutt Williams, který si permanentně 
utahuje z jeho věku, a jeho první a zřejmě životní láska Marion. Režie 
Steven Spielberg. V hlavní roli H. Ford, C. Blanchett. Dobrodružný 
fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 122 minut

Středa 20. ve 20 hodin
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Zachraňuje svět a užívá si to…
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné 
služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá 
nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, 
který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23 vytvoří 
neporazitelnou dvojku. Místo toho je Smart přidělen k jedinému další-
mu agentovi, jehož identita zůstala dosud skryta: milé, avšak poněkud 
nevyzpytatelné Agentce 99. Čím hlouběji se Smart a 99 noří do temných 
rejdů zločineckého syndikátu KAOS, tím je jim jasnější, že jeho velitel 
Siegfried s pobočníkem Shtarkerem chtějí na šíření atmosféry strachu 
vydělat miliony. Ačkoliv má Smart jen minimální praxi v oboru a času 
má méně, než by v danou chvíli potřeboval, poháněn neumdlévajícím 
nadšením a vybaven několika důmyslnými vynálezy, se vydává zachrá-
nit svět od KAOSu… Akční krimi komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 110 minut

Pátek 22., sobota 23. ve 20 hodin
KOPAČKY
Neskutečně katastrofi cká romantická komedie.
Peter Bretter je sympatický třicátník, který se živí psaním hudby k tele-
vizním seriálům a chodí s hvězdičkou jednoho z nich – blonďatou divou 
Sarah. Bohužel mu dala kopačky, jen co skončily úvodní titulky fi lmu. 
Peterovi, který ji miloval vroucně a šíleně, se v tu chvíli zhroutil svět. Re-
cept na zlomené srdce dostane od kamaráda – má jím být naprostá změna 
prostředí. Peter si vybere Havajské ostrovy, které by na léčbu žalu byly 
opravdu ideální, kdyby si je pro nevázané randění pod palmami nevybrala 
i jeho bejvalka s novým milencem. V bezvýchodné situaci sebere Peter 
poslední zbytky své hrdosti a rozhodne se pochlapit a bojovat. Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 110 minut

Pátek 29., sobota 30. ve 20 hodin
STALO SE
Mohli jsme to vycítit šestým smyslem, viděli jsme znamení a teď se 
to stalo. Na světě se objevila úplně nová epidemie – rychle se šíří a je 
smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je pak naprostá ztráta základní-
ho pudu každého jedince – pudu sebezáchovy. Příběh fi lmu je zahalen 
tajemstvím, ale už z prvních záběrů a informací od studia je jasné, že 
hlavním tématem bude lidská schopnost přežít i v té nejkrajnější situaci, 
kdy se rozpadá tradiční svět a přestává mít jakýkoliv smysl.
Krimi detektivka USA, Indie, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 91 minut

Pragokoncert Bohemia, a. s. uvede
V sobotu 20. září 2008 v 10 hodin 
pořad pro děti

Jupiter club – velký sál
Vstupné: 135 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572 nebo 
programové oddělení JC.
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Již šestý ročník každoročního kultovního festivalu RUDAFEST 
2008 je opět zde… Kde? Jako vždy v kulturáku v Rudě u Vel-
kého Meziříčí. 15. 8. 2008 od 19 hodin (vstup od 18 hodin, pivo 
poteče proudem). Zahrají kapely Hazydecay, Mawataki, Mashy 
Muxx, Scarecrow, Problém doby a další. Pivo, alkohol za takřka 
lidové ceny, nocleh v kulturáku možný… Co víc si přát? Snad jen 
obsluhu nahoře bez… Více informací na www.rudafest.unas.cz. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.             Stanislav Slezák

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.

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 University, zazní hudební pecky 
jako Svařák, Pověste ho vejš, Přirození, Malá nevěrná holka a další. Jako 
předkapela zahraje Checkpoint. V případě nepříznivého počasí se bude kon-
cert konat v místním KD. Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.   -ms-

Život je jak pohádka pouhá, 
pro každého jinak dlouhá. 
Odešla jsi nám tak náhle, 
jak osud si přál, 
však v našich srdcích 
budeš žít dál.

Dnes, 6. srpna 2008, by se dožila 
85 let paní 

Božena Janíčková 
z Velkého Meziříčí.

Stále s láskou vzpomíná dcera 
Marie s rodinou.

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

Dne 9. srpna 2008 uplyne 6 smut-
ných let od tragické nehody, při 
které zahynula 

Veronika Peroutková
z Pustiny. 

Děkujeme všem, kteří nezapo-
mněli…

Rodina Peroutkova

RUDAFEST

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-

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje, že v srpnu 

zkracuje provozní dobu vždy jen do 16.30 h!

Půjčovna pro děti a mládež bude otevřena
pouze v pondělky a středy!
Děkujeme za pochopení!

Změna pracovní doby na informačním centru po dobu červen až srpen:
Po, St  8–17 hodin
Út, Čt, Pá  8–16 hodin.
Přestávka 11.15–11.45 hodin.
So  8–11 hodin
Ne 13–16 hodin.

Podepsané knížky Karly Pokorné z Velkého Meziříčí Papíro-
vé lodičky se prodávají v informačním centru (IC) v přízemí 
Městského úřadu, náměstí Velké Meziříčí. Cena je 199 Kč. 

Tel. IC: 566 501 107 nebo 566 501 111.
Otevřeno po dobu letních prázdnin:

po, st: 8 – 17 hodin. Út, čt, pá: 8 – 16 hodin.
Přestávka je od 11.15 do 11.45. So: 8 – 11 hodin. Ne: 13 – 16 hodin.

Opět zahájen provoz od 18. 8. 2008!
Prázdninový program od 18. 8. do 29. 8. 2008:
Keramická dílna
 výroba drobných předmětů z keramiky 
Herna pro děti i dospělé
 možnost využití herny s vybavením
Provozní prázdninová doba:
Pondělí–pátek  9–12 hodin
 13–16 hodin
Těšíme se na vás!!! 
Kontakt: Zuzana Dvořáková, mobil: 777 183 388

Nabídka koncertů na 2. polovinu roku 2008
16. zá í 2008 v 19.00 hod. / Národní d m

8. íjna 2008 v 19.00 hod. / Národní d m

10. listopadu 2008 v 19.00 hod. / Národní d m

4. prosince 2008 v 19.00 hod. / Národní d m

HOP TROP
Jaroslav Samson Lenk – kytara, zp v, Ladislav „Huber ák“

Ku era – kytara, zp v, Jaromír „Šroub“ Vondra – kontrabas, zp v

ŽALMAN & spol.
„Žalman 40 let na pódiu“
Pavel Žalman Lohonka – kytara, zp v, Jind iška Brožová – zp v, flétny, perkuse,

Jan Brož – kytary, zp v, foukací harmonika, Petr Novotný –  baskytary, klávesy, zp v

ROBERT K ES AN
a DRUHÁ TRÁVA
Robert K es an – sólový zp v, mandolína, kytara, Luboš Malina –  banjo,
irské píš aly, klarinet, Luboš Novotný – dobro, lap steel,
Petr Surý – el. kontrabas, Emil Formánek – kytara, mandolína

KAREL PLÍHAL

Vstupné abonenti:

110,- 120,- 130,-

Vstupné ve ejnost:

130,- 140,- 150,-

Vstupné abonenti:

110,- 120,- 130,-

Vstupné ve ejnost:

130,- 140,- 150,-

Vstupné abonenti:

120,- 130,- 140,-

Vstupné ve ejnost:

150,- 160,- 170,-

Vstupné abonenti:

120,- 130,- 140,-

Vstupné ve ejnost:

150,- 160,- 170,-

!! UPOZOR UJEME NA SNÍŽENOU CENU ABONENTNÍCH LEGITIMACÍ !!
P I ZAKOUPENÍ ABONENTNÍ LEGITIMACE NA CELÝ CYKLUS CENA PODLE PO ADÍ V SÁLE 460,- 500,- 540,- K .

Rezervace míst stávajícím abonent m Hudebního salonu do 29.8.2008

Abonentní legitimace si m žete zakoupit u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47 v T ebí i – tel: +420 568 610 013.

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ
Národní dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, Tel.: +420 568 610 013, www.mkstrebic.cz

Vystoupení skupiny 

Velká regionální expozice, která byla slavnostně pro veřejnost otevřena 
v květnu, je uspořádána u příležitosti letošních oslav 600. výročí získání 
plných městských práv městu Velké 
Meziříčí. Prohlédnout si ji můžete 
ve velkomeziříčském zámku. 

Otevírací doba prohlídky je: 
květen, říjen: so, ne, svátky od 10 
do 12 a od 13 do 16 hodin. 
Út–pá jen objednané skupiny, min. 
15 osob.
Červen až srpen: út–ne  od 9 do 12, 
od 13 do 17 hodin.
Září: út–ne  od 9 do 12, od 13 do16 
hodin.

Nová regionální expozice je sou-
částí prohlídkové trasy B (celé hor-
ní patro, bez zámeckých expozic). 
Cena vstupného činí: plné 30 Kč, 
snížené (studenti, žáci do 15 let) 
15 Kč, senioři 20 Kč.

Text a foto: Iva Horká

Regionální expozice na zámku

Sobota 16. 8. 2008, 19 hodin, Jimramov, hřiště. 

Dnes, 6. srpna 2008, vzpomeneme 
třetí výročí úmrtí pana 

Josefa Berana 
z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka, dcera Iveta s rodinou 
a dcera Hana

Vystoupení skupiny

23. 8. 2008 15.40 Jimramov, park Bludník

V pátek 15. 8. v 18 hodin proběhne v Galerii synagoga na 
ulici Novosady ve Velkém Meziříčí vernisáž nové výst avy 

Ze světa st arých tisků.

 8. 8. Vranovská přehrada
  – Oslnovice
 9. 8. Nárameč – Doubí
15. 8. Vranovská přehrada
 – Oslnovice 
16. 8. Jemnice – u sokolovny

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

Info: www.renons.cz
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FOTBAL

ARMWRESTLING

HÁZENÁ

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

Tradiční rybářské závody na ryb-
níce Lalůvka 5 (u hotelu Amerika) 
se konají v sobotu 16. srpna 2008. 
První nahození je v 6 hodin, prodej 
a losování míst od 4.30 hodin. Ob-
čerstvení zajištěno. 
MO Moravského rybářského svazu 

Velké Meziříčí

V sobotu 9. srpna 2008 se v Měříně uskuteční 3. ročník volejbalo-
vého 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 počtu 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.

Nejenom přejezd na kole či trakači 
přes téměř čtyřicet metrů dlouhou 
lávku na rybníku, ale také hod 
kládou, pneumatikou, chození na 
chůdách či skákání v pytli, to byly 
disciplíny, které zdolávali účastníci 
lavičské lávky. Ta se v Lavičkách 

LAVIČSKÁ LÁVKA
OPĚT POKOŘENA

konala minulou neděli odpoledne 
a těšila se hojné návštěvnosti. 
Nechyběl soutěžní adrenalin, ale 
především dobrá zábava, posezení, 
jídlo i pití a zasloužené odměny pro 
vítěze i poražené.

-ivh-

Házení kládou do dálky nebylo vůbec jednoduché. I tak letě-
la až sedm metrů.                                           Foto: Iva Horká

DOTACE 
SPORTOVNÍM ODDÍLŮM

Letní příprava
AFK Chrudim – FC VM 1:2 
(1:1)
Branky: Vácha (40.) – Kolečkář 
(10.), Havlíček (87.). Rozhodčí: 
Čechovský, diváků 50. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha (63. Neto-
lický), Galia, P. Mucha, J. Krejčí, 
Pánek, Průša, Němec (75. Střecha), 
Kratochvíl, Loup – Kolečkář (55. 
Havlíček) 
V posledním přípravném střetnutí 
se Meziříčští utkali s rovněž diviz-
ním AFK v roli hostů. V úvodu se 
nedopustili žádné zbytečné chyby 
a naopak snahou o kombinační 
hru získávali územní převahu, 
kterou po Pánkově chytrém pře-
nesení hry a Kratochvílově vpádu 
do vápna proměnil ve vedoucí gól 
Kolečkář. Až do 23. hosté svého 
soupeře k ničemu nepustili, pak 
ale měli štěstí, když po centru 
zprava domácí ve výhodné pozici 
hlavou mířili nad. Hned poté se 
po trestném kopu Průši a Pánko-

vě vráceném míči dostal poblíž 
malého vápna do šance Z. Mucha, 
ale mezi beky se neprosadil. V té 
době už ale začínali přebírat otěže 
domácí. Vyjádřením jejich snahy 
o vyrovnání byly zpočátku jen tři 
rohové kopy, ale krátce před polo-
časem po křížném pasu a přesném 
centru do vápna nachytali obranu 
Velmezu nepřipravenou a Vácha 
vyrovnal. Ve druhé části hry 
bezzubou snahu hostí Kratochvíl 
v 66. gólem korunoval, ten však 
pro ofsajd uznán nebyl. Podařilo 
se to až tři minuty před koncem 
po Pánkově diagonále Havlíčkovi, 
který po ideálním zpracování obe-
lstil i brankáře a do prázdné brány 
zajistil Velmezu cenné vítězství. 

V závěru následujícího týdne, kte-
rý bude mít standardní tréninkový 
charakter, nás čeká první soutěžní 
utkání na Tržišti v neděli 10. 8. 
v obvyklou hrací dobu s celkem 
Protivanova. Všechny příznivce 
velkomeziř íčského fotbalu co 
nejsrdečněji zveme.               -ber-

Slavoj TKZ Polná – FC VM 3:2 
(2:0)
Střelci branek: Adamec (40.), 
Tomas (44., 53.) – Kolečkář (68.), 
Pokorný (70.)
Rozhodčí: Švec. ŽK: 4:3, ČK: 79. 
Bratršovský. Počet diváků: 80. 
Sestava FC VM: Trnavský – Berka 
(46. Z. Mucha), Fober, P. Mucha, J. 
Krejčí – Hort, Průša, Pokorný (46. 
Němec), Pánek (46. Loup) – Koleč-
kář, Havlíček (46. Kratochvíl).
Pro zánětlivé onemocnění Meziříč-
ským opět chyběl Galia. Hrálo se na 
útulném hřišti ve Věžnici s přírod-
ním povrchem. Ambiciózní soupeř 
se v úvodním dějství prezentoval 
velmi dobrou obranou, na kterou 
Meziříčští jen těžko nacházeli 
recept. Domácího brankáře přímo 
ohrozil jen Kolečkář, když jeho 
první střelu zastavil stoper Polné, 
druhou střelu do pravé šibenice 

stačil gólman vytlačit na roh a po-
lovysoká střela po naběhnutí za 
obranu skončila těsně vedle. Pak 
ještě Pánek z trestného kopu ke 
vzdálenější tyči minul. Domácí se 
dlouhými nákopy občas dostali na 
dostřel a ve 40. minutě jim to vy-
šlo dokonale. Po autu poblíž vápna 
Velmezu dostal míč do náběhu Ada-
mec a parádním „angličanem“ do 
horního rohu branky otevřel skóre. 
Krátce nato se po dalším nakopnu-
tém míči trestuhodně lehce dostal 
k míči Tomas a zkušeně proměnil. 
V úvodu druhého dějství využil 
zaváhání obou stoperů opět Tomas 
a zvýšil na rozdíl třídy. Velmez 
odpověď přece jen našel a nebýt 
střeleckého váhání a v Pánkově 
případě i hodně smůly měl na to, 
aby výsledek otočil. Povedené 
utkání to však ze strany Velmezu 
určitě nebylo.                             -fc-

Ve dnech 23.–30. 6. 2008 se 
v norském Sarpsborgu konalo Mi-
strovství Evropy v armwrestlingu. 
Z Česka se vypravilo celkem 13 
medailistů z mistrovství republi-
ky, díky kterému se mohli soutěže 
zúčastnit.
Co se dopravy týče, na soutěž mě 
dovezl táta autem. Byla to nekoneč-
ná cesta. Jen trajekt plul necelých 6 
hodin. Následovala cesta ve Švéd-
sku, kde nás potkala větrná bouře. 
Poté jsme bez větších problémů 
dorazili do Norska. Přestože byly 
2 hodiny ráno, slunce stále svítilo. 
Je to v severských zemích obvyklé, 
ale pro nás to byl nezvyk. Díky svět-
lu jsme si tudíž mohli prohlédnout 
nádhernou přírodu.
Na šampionát dojelo 24 států z ce-
lé Evropy. Kvůli obrovskému počtu 
závodníku se zápasilo na 4 stolech. 
Soutěžilo se standardně systémem 
dvojité eliminace – stačí dvě pro-
hry a končí soutěž na danou ruku. 
Jako první si měřili sílu postižení, 
masters, grand masters a junioři. 
Senioři čekali na konec týdne, 
než se otevíraly jejich váhové 
kategorie.
Už v den příjezdu jsem potkávala 
v hotelu soupeřky. Začínala jsem 
být hodně nervózní. To se dál ješ-
tě stupňovalo vždy, než rozhodčí 
odstartovali zápas. Pak ze mě ale 
všechen stres spadl a soustředila 
jsem se jen na to, abych dostala 
ruku soupeřky na podložku. Ruce 
jsem měla pořádně zregenerova-
né, a tak jsem do toho mohla dát 
vše. Žádný souboj nebyl lehký. 
V některých z nich se soupeřky se 
mnou přetahovaly ještě před tím, 

než nás rozhodčí srovnali tak, 
aby žádná z nás neměla výhodu 
na startu. 
Protože jsem měla první zkušenost 
se zahraniční soutěží, netušila jsem, 
co mě čeká. Všechny soupeřky jsem 
viděla poprvé, a tudíž nevěděla, ja-
kou techniku zvolit. Navíc jsem ani 
nemohla vysledovat jejich techniku, 
protože se na tomto šampionátu 
objevila novinka v organizaci, kdy 
právě nesoutěžící závodníci probí-
hající kategorie čekali na výzvu ke 
svým zápasům odděleni mimo sál. 
Myslela jsem na to, co mě naučil 
trenér, a vyplatilo se. Skončila jsem 
na šestém místě na levou i pravou 
ruku a jako památku na soutěž 
EuroArm 2008 jsem si dovezla 
diplom.
Za stolem jsem si změřila síly napří-
klad s juniorkami z Polska, Litvy, 
Švédska nebo Velké Británie. Byla 
to úžasná zkušenost. Celkově byly 

zápasy velmi zajímavou podíva-
nou. Naštěstí nedošlo k nějakému 
většímu zranění, a tak v hale, kde 
se ME odehrávalo, panovala dobrá 
nálada.
Cesty rozhodně nelituji. Myslím, 
že na to, že mám za sebou první 
sezonu, celkový výsledek nedopadl 
špatně. Je ale pravda, že na řadu ze 
soupeřek jsem nestačila. Několik 
reprezentantů mi ukázalo, jak 
zlepšovat techniku, tak doufejme, 
že příští rok se umístím lépe.
A na závěr bych chtěla opravdu moc 
poděkovat svým rodičům, trenérovi 
Tomáši Mičkovi a také sponzorům, 
kteří mi cestu do Norska umožnili, 
jmenovitě to jsou: Auto Dobro-
volný, Stavebniny Smejkal, Suchá 
výstavba Zdeněk Barták, Nábytek 
Neko, CK Neko Tour, Autoškola 
Aujeský a Radek Smejkal – sklad 
Lavičky. Děkuji.

Lucie Komínková 

Házená ve Velkém Meziříčí patří 
dlouhodobě k nejúspěšnějším spor-
tům. Děje se tak především díky 
poctivé práci ve všech mládežnic-
kých kategoriích. Kádry družstev 
mužů a žen tak mohou být složené 
výhradně z vlastních odchovanců, 
čímž se nemůže pochlubit žádný 
jiný vrcholový sport ve městě. 
Po loňské sezoně, kdy družstvo 
mužů obsadilo ve 2. lize 6. místo 
a družstvo st. dorostu taktéž v dru-
holigové soutěži 4. místo, dochází 
k organizačním změnám. Poprvé 
v historii vzniká družstvo mužů 
B, které bude město reprezentovat 
v oblastní soutěži. Někteří hráči 
patřící věkově do dorostu (Poul, 
Kubiš, Strašák) budou nastupovat 
dále v dorostenecké soutěži díky 
partnerské spolupráci za tým No-
vého Veselí.
Hráčské složení A a B družstev 
se vykrystalizuje během náročné 
předsezonní přípravy, která za-
čala 13. 7., kdy se skupina hráčů 
vydala za nepříznivého počasí 
na kole na trasu Hranice n. M. 
přes Čadcu polské Zakopane do 
Svidníku. Celkem bylo za 4 dny 
za stálého deště a teploty mezi 12 
až 15 stupni najeto přes 600 km 
při průměrné rychlosti 25 km/hod. 

Klasická příprava začala srazem 22. 
7. v hale za Světlou a pokračuje 5 × 
až 6 × týdně fyzickým a herním 
tréninkem. Někteří hráči se navíc 
připravují individuálně v posilovně. 
Hráči Večeřa, Kříbala P., Kříbala 
M. a Bezděk měli navíc možnost 
se připravovat dvoufázově od 20. 
7. do 27. 7. s extraligovým týmem 
Zubří, který absolvoval ve Velkém 
Meziříčí předsezonní soustředění. 
Příprava byla zatím zpestřena 2 
přátelskými zápasy se zmíněným 
Zubřím, dále se oba týmy zúčastní 
turnajů 16. 8. ve Velkém Meziříčí 
a 30. 8. v Polance nad Odrou. 
Do přípravy se zatím zapojili hráči: 
Stoklasa, Kubát, Kotík, Kura, Kaš-
tan J., Kaštan P., Konečný, Hugo, 
Chlubna, Matušík, Bezděk, Šidlo, 
Homola, Kříbala M., Kříbala Pe., 
Kříbala Pa., Večeřa, Živčic, Rosa, 
Fischer, Slavík, Necid, Raus, Poul, 
Kubiš, Strašák a Trojan. Obě druž-
stva do sezony povedou dlouholetí 
trenéři Vaverka a Raus.
Cílem nadcházející sezony je hráč-
sky stabilizovat kádry obou druž-
stev a začlenit perspektivní hráče 
st. dorostu. Do 3 let je cílem vybu-
dovat družstvo, které bude schopno 
vybojovat účast v první lize.   

-nav-

Srpen
So  9. 8. 14.00 – 15.30
Ne 10. 8. 14.00 – 15.30
So 16. 8. 13.30 – 15.00
Ne 17. 8. 13.30 – 15.00
So 23. 8. 13.30 – 15.00
Ne 24. 8. 13.30 – 15.00
So 30. 8. 13.30 – 15.00
Ne 31. 8. 13.30 – 15.00

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

RYBÁŘSKÉ 
ZÁVODY

SRPNOVÁ 
VYJÍŽĎKA 
NA KOLE – 
PIVOVAR 
DALEŠICE

Podmínky pro poskytnutí dota-
ce města sportovním oddílům ve 

Velkém Meziříčí na rok 2009
O dotaci mohou žádat pouze spor-
tovní oddíly pracující s mládeží ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho míst-
ních částech. 
Žádost o dotaci nad 5 tis. Kč musí 
být podána nejpozději 31. 8. 2008 
na podatelně MÚ nebo odeslána 
poštou s poštovním razítkem stej-
ného data.

Žádost o dotaci v maximální výši 
5 tis. Kč mohou podat oddíly, kte-
ré nežádají o dotaci vyšší. Žádost 
musí být podána nejpozději 5. 9. 
2008 na podatelně MÚ nebo ode-
slána poštou s poštovním razítkem 
stejného data.
Kompletní informace k podmínkám 
poskytnutí dotace vč. formulářů 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách města – www.mestovm.cz.     

Zuzana Villertová

AUTO KLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ČR
JESTŘÁBEC V AČR

Cena Českomoravské vysočiny
30. ročník
16. srpna 2008
motoareál
Dolní Heřmanice.
Zahájení závodu
v 10 hodin. 
Vstupné: dospělí 70 Kč, 
děti 20 Kč.
Mistrovství ČR
a Česká trofej.
Autokrosové speciály: divize 3, 7, 8, 3 JB, 3 RB.
Cestovní vozy: divize 1, 5, 6.

Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko.

AUTOKROS

Lucie Komínková v souboji s Angličankou (zády).


