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Všechna kola na splátky bez navýšení!
SUPERIOR RX 560 – místo 10.690 jen 8.999 Kč
GIANT BOULDER – místo 7.499 jen 6.499 Kč
Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí
www.jkcyklo.cz jkcyklo@seznam.cz

(směr přehrada, 1. odbočka vlevo)
Nabízíme okrasné dřeviny, trvalky, 
skalničky, balkonové rostliny.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

Příprava akce protipovodňových opatření na Ba-
lince i Oslavě ve Velkém Meziříčí pokročila. Město 
vyřešilo veškeré majetkoprávní vztahy a další stupeň 
přípravy převzalo Povodí Moravy. Pokud vše půjde 
podle harmonogramu, příští rok v létě by se mohlo 
začít stavět. Protipovodňová opatření předpokládají 
ochranu města před stoletou vodou a zahrnují úsek 
od Uhřínovské ulice až pod areál fi rmy nkt cables. 
Předběžný odhad nákladů se zatím pohybuje kolem 
150–160 milionů korun. Peníze pů-
jdou z ministerstva zemědělství.

„Minulý týden jsme na pozvání 
náměstka ministra zemědělství 
pro úsek vodního hospodářství 
Karla Turečka jeli na ministerstvo 
zemědělství informovat, jak daleko 
jsme s přípravou. To, že již máme 
vydané územní rozhodnutí, které 
během několika dnů nabude právní 

O protipovodňových opatřeních 
jednali na ministerstvu

moci, brali jako hodně pozitivní zprávu,“ informuje 
starosta František Bradáč. Další stupeň projektové 
dokumentace nyní zajišťuje Povodí Moravy, které 
by mělo přípravu stihnout do konce roku. Počátkem 
příštího pak může být vybrán dodavatel a v létě zahá-
jena samotná stavba. „Předpokládáme, že na tyto akce 
budou peníze ve státním rozpočtu i příští rok, protože 
vodohospodářské stavby mají docela velkou prioritu. 
Jsme optimisté.“                (Pokračování na straně 3.)

Čestná uznání získaly tři stavby
z našeho regionu

Jaká je úroveň architektury a stavitelství v kraji Vysočina se snaží zjistit 
odborníci prostřednictvím soutěže Stavba Vysočiny. Její sedmý ročník 
proběhl letos a od minulého týdne již zná svoje vítěze. Jejich slavnostní 
vyhlášení se tentokrát konalo v našem městě, v prostorách vnitřního 
nádvoří velkomeziříčského zámku. Tam si první červnovou středu pro 
ocenění přijeli všichni, kteří svoje realizované projekty do soutěže o pěti 
kategoriích přihlásili. Bylo jich celkem čtyřiadvacet. Z našeho regionu 
porota ohodnotila bytové domy VM1, VM2, VM3 ve Velkém Meziříčí, 
které získaly v kategorii Stavby občanské vybavenosti čestné uznání 
a druhé místo za citlivé hmotové členění objektu, jeho usazení do terénu 
a dobrou dispozici. Další ohodnocení si odnesli majitelé administrativní 
a výrobní haly VV SKLO v Křižanově.       (Pokračování na straně 2.)

Oslavy 110. výročí
založení
me zi říč ského 
gymnázia
Pořádá Gymnázium VM
v prostorách školy a v Jupi-
ter clubu
pátek 12. června od 18 hodin 
(akademie)
a sobota 13. června od 10 
hodin
Více strana 8

Mezinárodní 
turnaj přípravek
Pořádá FC Velké Meziříčí
Na fotbalovém hřišti u Tržiště
Sobota 13. 6. 2009 od 8 hodin.
Více strana 10

Historické vozy
ve Velkém Meziříčí
TROFEO NIKÉ je projekt za-
měřený na podporu turistic-
kého ruchu v České republice. 
Hlavní myšlenkou projektu je 
propagace jednotlivých krajů, 
jejich měst, obcí a turistických 
destinací na pozadí unikátních 
historických automobilů. Pro-
jekt spočívá ve spanilé jízdě 
historických vozidel konkrét-
ním krajem. Trasa prochází 
nejzajímavějšími místy z hle-
diska domácího i zahranič-
ního cestovního ruchu jako 
jsou přírodní krásy, technic-
ké a kulturní památky, s dů-
razem na regionální tradice 
a gastronomii.
V našem kraji Vysočina od 19. 
do 21. června. 
Ve Velkém Meziříčí můžeme 
přehlídku historických vozů 
zhlédnout 21. 6. na zdejším 
zámku. Příjezd v 15.15 hodin 
a odjezd v 16 hodin.
Akce proběhne zároveň v do-
bě konání poutě a řemeslného 
jarmarku na náměstí.        -kh-
Více strana 3

Fotogalerie
Evropského festivalu filo-
zofi e 
a Hudebního festivalu Con-
centus Moraviae
Pořadatelem bylo Město Vel-
ké Meziříčí a Jupiter club Vel-
ké Meziříčí
Viz strany 1, 3 a 6

Volby 
do Evropského 
parlamentu,
k t eré  s e  v  ČR kona l y 
5. a 6. 6. 2009.
Viz strany 1 a 3

Avizní okénko připravila:
Iva Horká

Harmonie a chaos, tak znělo mot-
to letošního fi lozofi ckého festivalu, 
který se v našem městě konal již 
potřetí. Tradice tohoto evropského 
festivalu byla založena v italské 
Modeně a město Velké Meziříčí 

Filozofové se k nám sjeli potřetí

První přednáška sobotního bloku fi lozofi ckého festivalu v prostorách velkomeziříčského zámku patřila 
Ivanu M. Havlovi, který je bratrem bývalého prezidenta ČR Václava Havla. Foto: Martina Strnadová

Filozofi cký festival v našem městě slavnostně zahájil starosta Velkého 
Meziříčí František Bradáč a ředitel festivalu Milan Dufek (vpravo). 

Foto: Martina Strnadová

Za svoji moderní budovu vzorkovny VV Sklo na okraji Křižanova (viz sní-
mek) převzali její majitelé ocenění.                                             Foto: Iva Horká

se k ní připojilo, aby touto jedinou 
akcí svého druhu v České republice 
podpořilo zájem veřejnosti o fi lozo-
fi i, literaturu či kulturu.

Festival konaný ve dnech 5. až 
7. června poctili svojí účastí čestní 

hosté – starosta našeho města Fran-
tišek Bradáč a místostarosta Josef 
Komínek, děkan Filozofi cké fakulty 
(FF) Masarykovy univerzity v Brně 
Josef Krob, ředitel Filozofi ckého 
ústavu AV ČR Pavel Baran, radní 
kraje Vysočina Petr Krčál a ze za-
hraničních hostí prof. Peter Nickl 
z Filozofické fakulty univerzity 
v Hannoveru. Posluchači se mohli 
na dvanácti přednáškách seznámit 
s názory takových fi lozofů jako je 
I. Havel, J. Zouhar, J. Šmajs, R. 
Brázda, M. Hauser, K. Boháček, 
Z. Jastrzembská a další. Ti působí 
převážně ve Filozofi ckém ústavu 
AV ČR a na FF brněnské Masa-
rykovy univerzity. Pro milovníky 
umění byl pak připraven koncert, 
dvě divadelní představení, včetně 
pohádky pro děti, tři výstavy a fl o-
ristická show, určená především 
pro budoucí nevěsty, neboť právě 
svatební kytice odborníci vázali. 
Celkem se festivalu zúčastnilo 
téměř 1 700 návštěvníků. „Velký 
dík patří za odbornou spolupráci 
pražskému Filozofi ckému ústavu, 
brněnské Filozofi cké fakultě, dále 
za fi nanční podporu Městu Velké 
Meziříčí a kraji Vysočina. Rov-
něž i těm, kteří festival připravili 
a všem posluchačům,“ vyjádřil 
za organizační tým Jupiter clubu 
poděkování i uspokojení z vydařené 
víkendové akce ředitel festivalu 
Milan Dufek.             Iva Horká

Více strana 3 a 6.

Volby do Evropského 
parlamentu vyhrála ODS

Nejvíce hlasů ve volbách do Evropského parlamentu (EP) získala 
od občanů České republiky Občanská demokratická strana (31,45 %) 
a zajistila si tak devět křesel v EP. Za ní se umístila ČSSD s 22,38 % 
a sedmi křesly, dále KSČM (14,18), jejíž čtyři poslanci usednou v EP 
a KDU-ČSL se 7,64 % získala dva mandáty. Naproti tomu například 
strana Jany Bobošíkové (Suverenita) nedosáhla na pětiprocentní hranici 
hlasů a do EP se nedostala.

Kandidát ze Žďárska Ivo Strejček svůj post obhájil a na příštích pět 
let opět usedne do lavic EP. Jeho dalšími kolegy budou Tošenovský, Za-
hradil, Vlasák, Cabrnoh, Ouzký, Kožušník, Fajmon, Češková (všichni 
ODS), Havel J., Falbr, Rouček, Poc, Brzobohatá Z., Dušek, Sehnalová 
(všichni ČSSD), Ransdorf, Remek, Maštálka, Kohlíček (všichni KSČM) 
a Roithová, Březina (oba KDU-ČSL). Celkem bude mít Česká republika 
v EP dvaadvacet poslanců. Procento účasti v těchto volbách bylo v ČR 
nízké – 28,22.

V kraji Vysočina získala nejvíce hlasů taktéž ODS (25,17 %), za ní ČSSD 
(24,22), KSČM (16,27) a KDU-ČSL (13 %). Volit přišlo 28,86 % lidí.

Ve Velkém Meziříčí prvenství patří ČSSD (26,19 %), druhá byla ODS 
(24,66), třetí KDU-ČSL (15,37) a za ní KSČM (13,71). K volebním urnám 
se dostavilo pouhých 25,39 % voličů. Ve Velké Bíteši ODS porazila ČSSD 
a lidovci zase komunisty. Podrobné výsledky najdete na straně 3.

Iva Horká

Ivo Strejček ze Žďáru nad Sázavou svoji kancelář v EP ve Štrasburku (na 
snímku) opustit dalších pět let nemusí.                          Foto: Iva Horká



Číslo 23 10. června 2009 strana 2

OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města z 3. června 2009
 1. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 

7 m2 z pozemku parc. č. 1633/1 za účelem vystavení zahradní tech-
niky. Nájemní doba bude uzavřena na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2009 
za měsíční nájemné s tím, že celkovou částku uhradí nájemce při 
podpisu nájemní smlouvy. Po skončení nájmu bude dotčený pozemek 
uveden do původního stavu.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké Meziříčí 
a oprávněnými sourozenci Podstatzsky-Lichtenstein, o užívání části 
pozemku parc. č. 892/1 v k. ú. Mostiště, spočívajícím v právu uložení 
zatrubnění části náhonu a jeho převedením shýbkou, včetně práva 
údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou po 
dobu trvání funkčnosti zatrubnění.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 a) Zdroj:  30 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
  Rozdělení:  30 tis. Kč – § 6171 označení Městského úřadu
     na budově České spořitelny
 b) Zdroj: 164 tis. Kč – § 2310 PD vodovod Čechovy sady II.
    61 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
 Rozdělení: 225 tis. Kč – § 2321 PD kanalizace Čechovy sady II.
     (SP + výběr dodavatele)
 c) Zdroj:  59 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
  Rozdělení:  59 tis. Kč – § 3631 prodloužení veřejného osvět-
     lení v ul. Ke Třem křížům
 d) Zdroj:  15 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
  Rozdělení:  15 tis. Kč – § 3639 demolice objektu bývalé vo-
     dárny pod rybníkem Světláček (na zá-
     kladě závěrů z inventarizační komise)
 e) Zdroj:  18 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
 Rozdělení:  18 tis. Kč – § 3412 doplnění projektu dětského
     hřiště Oslavická na parametry do-
     pravního hřiště
 f) Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva místní
     části Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 2212 vybudování chodníku v m. č.
     Olší vč. PD
 g) Zdroj:  50 tis. Kč – § 3412 víceúčelové hřiště m. č. Lhotky
  Rozdělení:  50 tis. Kč – § 2212 pořízení laviček u autobuso-
     vých zastávek vč. opravy přístřešku
     u veřejné zastávky v Kúskách
 h) Zdroj:  35 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Mostiště
  Rozdělení:  20 tis. Kč – § 5512 dotace pro SDH Mostiště se
     sídlem Velké Meziříčí-Mostiště
  Účel:   uspořádání okresní hasičské soutěže
     Plamen v kategorii mládeže a doro-
     stu 3. 10. 2009 v Mostištích
    15 tis. Kč – § 5512 dotace pro Sbor dobrovolných
     hasičů Mostiště se sídlem Velké
     Meziříčí-Mostiště
  Účel:   úhrada části nákladů spojených
     s hasičským soustředěním mládeže
     v táboře Nesměř v červenci 2009 –
     příprava na hasičskou soutěž
 ch) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3121 dotace pro Sdružení rodičů
     při Gymnáziu ve VM
  Účel:   oslavy 110. výročí založení Gymnázia
     ve Velkém Meziříčí
 i) Zdroj: 248 tis. Kč – § 6171 činnost místní správy – nákup
     služeb
  Rozdělení: 248 tis. Kč – § 3745 zpracování pasportu zeleně
     města Velké Meziříčí
 j) Zdroj: 156 tis. Kč – § 2219 cyklostezka Mostiště
  Rozdělení: 156 tis. Kč – 3639 instalace fi ltračního zařízení ke
     kašně na Náměstí

 4. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické 
služby VM s. r. o. schválila dodavatele pro rok 2009 pro dodávku 
elektrické energie pro zimní stadion ve Velkém Meziříčí – společnost 
E.ON Energie a. s.

 5. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické 
služby VM s. r. o. vzala na vědomí komentář k výsledku hospodaření 
společnosti za I. čtvrtletí 2009.

 6. Rada města schválila smlouvy o nájmu hrobových míst dle přilože-
ného seznamu.

 7. Rada města souhlasila s vyhrazením dvou parkovacích míst pro vozi-
dla tělesně postižených osob na parkovišti v ulici Bezděkov ve Velkém 
Meziříčí dle návrhu MěÚ Velké Meziříčí odboru dopravy a SH.

 8. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu kanceláří 
s celkovou plochou 109,5 m2 ve 4. nadzemním podlaží v objektu 
„Obecník“ Velké Meziříčí za účelem komerčního využití.

 9. Rada města na základě § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský 
zákon) povolila pro školní rok 2009/2010 výjimku z počtu dětí:

 a) Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, takto:
  MŠ Sokolovská 100 dětí (25,25,25,25)
  MŠ Sportovní  78 dětí (26, 26, 26)
  MŠ Čechova 100 dětí (25, 26, 26, 23)
  MŠ Nad Plovárnou  50 dětí (25, 25)
  MŠ Mírová  56 dětí (28, 28)
 b) Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50,
  příspěvkové organizaci, takto:
  MŠ Olší nad Oslavou  28 dětí
10. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona 250/2000 Sb. o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas Měst-
ské knihovně Velké Meziříčí na základě jejích žádostí ze dne 25. 5. 
a 28. 5.2009 s přijetím účelově určených darů – knižních titulů.

11. Rada města vzala na vědomí zprávy o hospodaření školských a kul-
turních příspěvkových organizací města za I. čtvrtletí 2009.

12. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
1.500.000 Kč na rekonstrukci střechy budovy Poštovní ulice č. p. 
1663/3 ve Velkém Meziříčí. Dotaci poskytl městu kraj Vysočina.

13. Rada města projednala materiály, které budou předloženy na jednání 
Zastupitelstva města 23. 6. 2009.   Ing. František Bradáč, starosta města

Opuštěnou budovu kasáren, 
kterou v minulém století užívala 
chemická jednotka, byste dnes 
v Lavičkách hledali marně. Minulý 
týden v úterý totiž z obce zmizela. 
Soukromý vlastník bývalého vo-
jenského objektu ji nechal zbourat 

Kasárna zbourali

a na jejím místě hodlá postavit areál 
s domovem pro seniory a komple-
xem rodinných a bytových domů, 
v němž nebude chybět ani zázemí 
v podobě dětského hřiště, parčíku 
a dalších doplňků.

Text a foto: Martina Strnadová

V kašně bude voda možná o pouti
Kašna na náměstí zůstává prozatím stále zakrytá, ač v jiných letech v ní 

touhle dobou dávno proudila voda. Je to proto, že město hledalo vhodný 
způsob čištění vody v kašně.

V minulých letech byla do kašny čerpána voda z městské studny pod 
lípami. Vloni se její kvalita zhoršila natolik, že nemohla být použita. 
Aby kašna nezůstala nasuchu, náhradním řešením bylo zavedení vody 
z vodovodu. A to nebylo zrovna laciné. Za jednu sezonu město za pitnou 
vodu, která kašnou protekla, zaplatilo sedmdesát tisíc korun. „Chceme, 
aby v kašně voda byla,“ říká starosta František Bradáč a dodává, že proto 
hledali vhodného dodavatele, který by udělal ke kašně uzavřený okruh 
s fi ltrací a čištěním vody. „Máme nabídku od místní fi rmy Enviro za sto 
padesát šest tisíc korun,“ dodává starosta. Po srovnání nákladů za pitnou 
vodu a za fi ltrační zařízení vychází návratnost dva roky. „Rozhodli jsme 
se proto, že to zrealizujeme,“ uzavírá F. Bradáč s tím, že pokud to půjde, 
chtěli by to stihnout do pouti. Jednadvacátého června by tak kašna mohla 
být opět v provozu.                                                    Martina Strnadová

Měřínští hasiči dostali
nové zásahové vozidlo

Sobota 23. května 2009 byla pro měřínské hasiče slavnostní. Jako dar 
od úřadu Městyse Měřína ke 135. výročí založení sboru dostali nové 
zásahové vozidlo CAS 25 LlAZ 101, které nahradí starou cisternu CAS 
25. Ta sloužila v Měříně pětadvacet let.

Stará cisterna již nevyhovuje požadavkům kladených na náš sbor a je 
také již dost poruchová. Nové zásahové vozidlo bylo pořízeno za více než 
dva miliony korun od fi rmy Zeka Slavičín. Vozidlo je po celkové repasi 
a přejme si, aby v Měříně sloužilo tak, jako to staré.

Hasiči děkují starostovi ing. Jiřímu Servítovi a místostarostce Anně 
Oulehlové, kteří mají největší zásluhu na této koupi, dále Radě Městyse 
Měřína a zastupitelstvu za schválení nákupu. K této příležitosti byla 
sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče. Po této mši bylo vozidlo 
slavnostně požehnáno Mons. P. Františkem Hrůzou.

Starosta obce předal klíče od vozidla veliteli sboru Karlu Pospíchalovi 
a ten je předal strojníku Miloslavu Nevrtalovi.

Slavnostního žehnání se zúčastnil i Jan Kasal, místopředseda PS PČR, 
který předal měřínským hasičům Stříbrnou pamětní medaili T. G. Ma-
saryka jako ocenění jejich práce.

Večer se konala slavnostní valná hromada, na které byli oceněni 
členové sboru čestnými uznáními. Schůze se zúčastnil garant okrsku 
Miroslav Jágrik, který předal Pamětní list Okresního sdružení hasičů. 
Náměstek starosty OSH a člen Ústředí hasičů v Praze předal sboru Stuhu 
I. stupně k historickému praporu sboru, jako ocenění sto třiceti pěti let 
činnosti sboru. -kš-

Novou cisternu LIAZ 25 požehnal 23. 5. 2009 Mons. P. František Hrůza.
Foto: archiv

(Pokračování ze strany 1.) Ta dostala v kategorii Stavby technologické 
a pro průmysl čestné uznání a druhé místo za inspirativní pojetí exteri-
éru a interiéru objektu s cíleným uplatněním stavebních prvků ze skla. 

Naprázdno nevyšel náš region ani v katerogii Stavby dopravní, inženýrské 
a vodohospodářské, kde druhé místo s čestným uznáním porota přiřkla 
křižovatce III/3791a ve Velké Bíteši. Konkrétně za to, že je bezpečnou 
a přehlednou městskou křižovatkou, sladěnou s okolní zástavbou. 

Vítězem SMS hlasování a titulem CENA VEŘEJNOSTI – STAVBA 
VYSOČINY 2008 se pyšní kaple Panny Marie Sněžné, Budeč. Ta zvítězila 
také v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Současně získala i titul 

Vítěz studentské soutěže Jakub Meloun, který představil nejlepší projekt 
na přestavbu šaten fotbalistů na Tržišti ve Velkém Meziříčí, přebírá oce-
nění od starosty našeho města Františka Bradáče.       Foto: Iva Horká

Čestná uznání získaly tři stavby z našeho regionu
Prestižní stavba Vysočiny za rok 2008. Porota ocenila jednoduché tvarové 
řešení včetně interiéru, nápadité provedení mobiliáře v dynamickém pojetí 
a kvalitní urbanistické zapojení do prostoru obce. Ve stejné kategorii druhé 
místo s čestným uznáním získalo Studio přírodních podlah fi rmy Tilo, 
Jihlava za lapidární architektonickou formu s dominantním prosazením 
dřevěných prvků a kvalitním a nápaditým provedením detailu.

Dalšími spokojenými byli z dalešického pivovaru fi lmových Postřižin, 
kteří obdrželi druhé místo s čestným uznáním za respektování fi lozofi e 
původní stavby s vhodně zakomponovanou ubytovací částí. 

Nově zrekonstruované prostory v budově spořitelny pro potřeby 
velkomeziříčského městského úřadu, které město do soutěže přihlásilo, 
na ocenění nedosáhlo. Zato vloni do Velkého Meziříčí putovaly ceny 
dvě – druhé místo a čestné uznání za rekonstrukci ulice Novosady a za 
obnovu pasáže IMCA. Poslední jmenovaná si připsala ještě titul Prestižní 
stavba Vysočiny za rok 2007. V rámci zmíněného soutěžního klání mezi 
investory, architekty, projektanty, řemeslníky či stavební a další fi rmy se 
hodnotil také nejlepší projekt studentů středních stavebních škol z kraje 
Vysočina. Ti zpracovávali rekonstrukci, přístavbu a nástavbu šaten 
sportovního areálu u Tržiště ve Velkém Meziříčí. Autorem vítězného 
projektu, se stal student Jakub Meloun ze Střední průmyslové školy sta-
vební v Havlíčkově Brodě. Ten  převzal cenu pro vítěze osobně od starosty 
našeho města Františka Bradáče. Mezi pozvanými hosty se objevila mimo 
jiné i poslankyně Miroslava Němcová. Hejtman Jiří Běhounek, pod jehož 
záštitou se soutěž konala, přítomen nebyl z důvodu pobytu v zahraničí. 
Zastoupil ho tedy radní kraje Libor Joukl. Moderátorského žezla se ujal 
stejně jako loni Pavel Hájek a o kulturní zpestření se postaral komorní 
pěvecký sbor zdejší základní umělecké školy pod vedením Zdeňky Něm-
cové, která usedla za klávesy. Sbor potěšil přítomné písní od A. Bocelliho 
a z muzikálu Kleopatra.                                       

               Iva Horká

Během vyhlášení přítomným zpestřili slavnostní chvilku členové komorní-
ho pěveckého sboru ze zdejší základní umělecké školy pod vedením Zdeňky 
Němcové.                                                                          Foto: Iva Horká

Jana a Radek Vítešníkovi z Křižanova jsou jedněmi z oceněných.
Foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE

(Pokračování ze strany 1.) „Protipovodňová opatření by byla pro 
město významnou ochranou,“ dodává starosta Bradáč s tím, že město 

by hotovou stavbu převzalo do majetku a udržovalo ji.

Zvýší zídky, zruší jez a zbourají most
Protipovodňová ochrana od koupaliště až po železniční most nad kab-

lovkou bude v horní části města řešena částečně ohrazováním. V centru 
budou zvýšeny nábřežní zídky. Na mobilní zábrany možná dojde jen v ně-
kterých místech, a to minimálně. V areálu fi rmy nkt cables bude zbourán 
most, který v těch místech tvoří velkou překážku. „S městem jsme se na 
budoucím řešení mostu v našem areálu dohodli,“ potvrdil ředitel fi rmy 
nkt cables Tomáš Vrbata. Vlastník přitom bude požadovat jako náhradu 
za zbouraný most postavení nového. Současně bude zrušen i splav na 
Oslavě, který je také v areálu kablovky a způsobuje vzdutí hladiny daleko 
do města. Další jez na Oslavě – na Moráni – bude vybaven nafukovacími 
vaky, aby se s ním dalo v případě potřeby manipulovat. 

Jednou z dřívějších zvažovaných variant řešení ochrany města před 
povodní byly také retenční nádrže. V Balinském údolí měly být hráze, tak 
zvané suché poldry, které měly případnou velkou vodu zadržet a pouštět 
jen v takovém množství, jež bezpečně proteče. „Při namodelování situace 
v hydrologickém ústavu nepotvrdili funkčnost tohoto řešení, proto byla 
tato varianta zavržena,“ doplňuje František Bradáč.     Martina Strnadová

O protipovodňových opatřeních…
 volební účast % ODS % ČSSD % KSČM % KDU-ČSL %
ČR 28.22 31.45 22.38 14.18 7.64
Vysočina 28.86  25.17 24.22 16.27 13.00
Žďársko 29.64 23.93 25.81 13.65 17.92
Velké Meziříčí 25.39 24.66 26.19 13.71 15.37

Baliny 32.99 37.50 12.50 9.37 15.62
Blízkov 30.16 15.78 17.10 5.26 35.52
Bory  23.76 14.86 26.35 14.18 31.08
Březejc 30.70 11.42 17.14 11.42 45.71
Bystřice n. P. 27.39 18.01 35.82 15.85 10.55
Dobrá Voda 30.97 10.84 14.45 18.07 34.93
Dolní Heřmanice 18.55 28.57 32.46 14.28 5.19
Jabloňov 26.77 22.05 17.64 16.17 22.05
Jívoví 39.41 8.69 32.60 19.56 28.26
Kadolec 25.00 9.67 35.48 12.90 22.58
Kněževes 55.04 21.12 14.08 5.63 47.88
Kozlov 36.75 6.55 37.70 16.39 16.39
Krásněves 42.23 12.64 17.24 6.89 45.97
Křižanov  23.97 27.40 23.16 10.73 20.05
Kundratice 28.76 22.72 22.72 9.09 29.54
Lavičky 28.45 11.11 10.10 7.07 56.56
Martinice 35.35 28.44 17.24 7.75 26.72
Měřín  27.30 22.51 21.80 14.92 21.80
Moravec 34.76 10.00 20.00 6.47 52.94

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009 je projekt zaměřený na podporu 
turistického ruchu v České republice. Hlavní myšlenkou projektu je pro-
pagace kraje Vysočina, měst a obcí na pozadí exkluzivních historických 
automobilů. Projekt spočívá ve spanilé jízdě 25 historických vozidel 
krajem Vysočina ve dnech 19.–21. června 2009. Trasa prochází nejza-
jímavějšími místy z hlediska domácího i zahraničního cestovního ruchu 
jako jsou přírodní krásy, technické a kulturní památky, s důrazem na 
regionální tradice a gastronomii. 

Součástí projektu jsou kromě spanilé jízdy doprovodné programy ve 
významných městech na trase, jejichž cílem je upozornit návštěvníky 
na jednotlivá turisticky zajímavá místa nacházející se na území kraje. 
Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby tato turisticky zajímavá místa 
byla poutavou a divácky přitažlivou formou propagována jako vhodné 
cíle pro domácí i zahraniční turistiku. 

Navazujeme na úspěšný projekt TROFEO NIKÉ SILESIA 2006, kte-
rý se uskutečnil 5.–8. května 2006 v Moravskoslezském kraji, projekty 
TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 ve Zlínském kraji 15.–17. června 2007, 
Jihomoravském kraji 15.–17. září 2007 a Olomouckém kraji 21.–23. září 
2007 a TROFEO NIKÉ BOHEIMA 2008 v Královéhradeckém kraji 
4.–6. července a Pardubickém kraji 19.–21. září. Titulárním partnerem 
celého projektu je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, 
která v čele s ředitelem ing. Rostislavem Vondruškou tento již prově-
řený projekt výrazně podporuje. Od prvního ročníku projekt současně 
významně podporuje Hospodářská komora České republiky, vicepre-
zident ing. Pavel Bartoš. Ofi ciální záštitu převzal hejtman kraje Vyso-
čina MUDr. Jiří Běhounek, který vítá myšlenku propagace kraje touto 
atraktivní formou. 

Celý projekt odstartuje 19. června v 9.15 hodin z Třebíče a během 
tří etap 444 km dlouhé trasy následně navštíví významná centra kraje 
Vysočina, ve kterých bude připraven zajímavý doprovodný program. 
Cílovým místem je Statutární město Jihlava, kam spanilá jízda dorazí 
21. června.

Do čela kolony exkluzivních historických vozů se stejně jako předešlé 
ročníky postaví Karel Loprais s Tatrou Dakar, prezident projektu TRO-
FEO NIKÉ BOHEMIA 2009. Šestinásobný vítěz Rallye Paris-Dakar 
hodnotí myšlenku propagace krajů na pozadí historických vozů jako 
podařenou. V koloně historických vozů se mimo jiné představí Delahaye 
z r. 1909, Renault AX, r. v. 1909, BMW 326, r. v. 1939, Alfa Romeo Junior 
GT, r. v. 1972 nebo Triumph Spitfi re 1500, r. v. 1974.

Hlavním organizátorem projektu je společnost International Sports 
Marketing s. r. o., mediálním partnerem projektu je Rádio Vysočina 
a vydavatelství a nakladatelství AGM CZ, s. r. o.

Výstupem TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009 je dokumentární fi lm 
a CD fotobanka mapující jízdu historických vozidel krajem Vysočina 
během jednotlivých etap. Dokument zůstává v majetku kraje a měst, 
slouží k jejich další propagaci a dále je využíván na propagaci kraje 
Vysočina, jeho měst a obcí na národních a mezinárodních prezentacích 
agentury CzechTourism.

Realizace projektu TROFEO NIKÉ je plánována i v dalších krajích 
České republiky. Vznikne tak ucelený soubor dokumentů prezentující 
jednotlivé regiony a celou Českou republiku.

Program:
1. etapa pátek 19. června Příjezd Odjezd 
Třebíč, Karlovo náměstí 8.30 9.15
Náměšť nad Oslavou, Zámek 10.35 11.35
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámek 12.45 14.40
Ratibořice, Dvůr Ratibořice 14.50 15.20
Moravské Budějovice, Náměstí Míru 15.45 16.30
Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce, Zámek 17.30 18.45
2. etapa sobota 20. června
Telč, Hotel Antoň  8.45
Hrad Kámen 10.00 11.00
Pelhřimov, Masarykovo náměstí 11.30 13.00
Humpolec, Horní náměstí 14.00 15.00
Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 15.30 15.30
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 16.45 17.45
3. etapa neděle 21. června
Havlíčkův Brod, Hotel Slunce  8.30
Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky 9.30 10.15
Westernové městečko Šiklův Mlýn, 
Zvole nad Pernštejnem 11.15 12.45
Dolní Rožínka, Muzeum veteránů, 
Strašidelný zámek Draxmoor 13.00 14.30
Velké Meziříčí, zámek 15.15 16.00
Jihlava, Masarykovo náměstí 17.15

-kh-

Na mezinárodním hudebním festivalu 13. měst Concentus Moraviae, 
který proběhl uplynulý pátek (5. 6.) ve Velkém Meziříčí a byl součás-
tí Evropského fi lozofi ckého festivalu, se prostřednictvím autorského 
čtení představila nadaná spisovatelka Petra Hůlová. Introvertní mladá 
žena četla ukázky ze svých knížek, kterých doposud napsala již pět. 
Z toho tři získaly uznávaná ocenění. „Vybrala jsem tu nejdrsnější pa-
sáž a přiznám se, že se ji stydím číst. Ale když jsem ji napsala, tak to 
musím zvládnout,“ řekla autorka erotické knihy Umělohmotný třípokoj, 

Taneční pár Tatiana Vilhelmová a Petr Čadek ze známé televizní soutěže 
StarDance se ukázal i velkomeziříčskému publiku a sklidil od něho pat-
řičné ovace.                                                                      Foto: Iva Horká

Držitelka ceny Magnesia Litera, Jiřího Ortena a Josefa Škvo-
reckého Petra Hůlová některé posluchače nadchla, jiným vyra-
zila svojí tvorbou dech.                                        Foto: Iva Horká

Na festivalu zazářila Hůlová, Vilhelmová i Čadek

V dubnu uplynulo sto let od na-
rození a 13. června si připomeneme 
40. výročí úmrtí herce, scénáristy 
a dramaturga Jaroslava Zrotala. 
Narodil se 7. dubna 1909 ve Velkém 
Meziříčí č. p. 40 (v Radnické ulici) 
jako Jaroslav Kripel. Jeho otec Fran-
tišek Kripel byl obuvníkem.

Po otcově smrti pracovala matka 
jako pomocnice v domácnosti, takže 
Jaroslav prožil dětství a mládí v tí-
živých sociálních podmínkách na 
různých místech Moravy. Dvakrát 
začal studovat na reálce, ale vždy 
jej fi nanční tíseň donutila studium 
ukončit. Učil se knihkupcem, zed-
níkem, vystřídal několik dělnických 
profesí, byl i nezaměstnaný. V této 

době se zdržoval především v Brně, 
kde se jako statista sblížil s divadelní 
scénou.

V roce 1928 byl přijat na praž-
skou dramatickou konzervatoř a po 
jejím vystudování se věnoval přede-
vším divadlu. V roce 1942 požádal 
o změnu příjmení na Zrotal.

Jako herec působil v Praze, Bra-
tislavě, Olomouci, Ostravě i u ko-
čovné společnosti. Po roce 1945 žil 
trvale v Praze, hrál v Realistickém 
divadle (do roku 1948) a pak v Di-
vadle fi lmového studia. Od konce 
40. let psal divadelní hry s agitačně 
budovatelskými tématy. 

Od roku 1951 byl fi lmovým scé-
náristou a dramaturgem. Objevil 

Zdejší rodák Jaroslav Zrotal – herec a scénárista

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009, 444 km 
HISTORIC GIRO krajem Vysočina

Netín 32.95 19.04 11.90 7.14 33.33
Nové M. n. M. 30.09 28.60 23.54 11.79 16.52
Ořechov 22.44 20.00 27.27 18.18 20.00
Oslavice 25.66 23.80 24.60 12.69 16.66
Oslavička 55.00 0.00 47.72 18.18 18.18
Osová Bítýška 23.68 16.25 31.87 15.62 20.62
Osové 55.77 13.79 10.34 13.79 20.68
Otín 36.71 21.05 19.73 5.26 35.52
Pavlínov 42.11 7.59 20.25 21.51 46.83
Pavlov 27.55 5.47 26.02 12.32 35.61
Petráveč 24.00 16.66 36.11 5.55 11.11
Pikárec 46.35 10.18 22.22 13.88 31.48
Radostín n. O. 35.78 11.20 22.41 11.63 45.25
Ruda 24.72 6.06 25.75 10.60 42.42
Sklené n. O. 27.93 16.00 42.00 26.00 6.00
Stránecká Zhoř 36.29 21.81 16.96 6.66 40.60
Sviny 39.74 17.24 6.89 17.24 13.79
Tasov  26.39 22.65 17.18 15.62 21.09
Uhřínov 44.19 14.73 28.42 7.36 40.00
Velká Bíteš  27.07 26.65 21.90 15.75 17.14
Vídeň 35.16 17.43 19.26 6.42 42.20
Vlkov 30.70 15.15 33.33 19.69 15.15
Zadní Zhořec 55.26 1.58 22.22 23.80 39.68
Žďár n. S. 29.17 33.98 23.63 14.15 9.38

Zpracovala: Martina Strnadová (zdroj:www.volby.cz)

Volby do Evropského parlamentu – Česká republika 5. 6.–6. 6. 2009

v níž se to hemží snad všemi vulgarismy (nejen) prostitutek a pedofi lů. 
Poté si přišli na své milovníci hudby i tance. Na podium vtrhly dámy 

Minach, Eva Vrbková a Tatiana Vilhelmová. Zatímco první dvě se věno-
valy zpěvu, posledně jmenovaná známá herečka nakonec zvolila tanec. 
Doprovodil ji její partner z taneční soutěže StarDance, kterou nedávno 
mohli diváci sledovat na televizních obrazovkách, pohledný profesionální 
tanečník, choreograf a majitel hudebního klubu Petr Čadek.  

 Iva Horká

se také v řadě filmů jako herec 
vedlejších rolí.

Asi nejznámější fi lm natočený 
podle jeho námětu je Železný dědek 
(1949). Zrotal však napsal i scénář 
k fi lmům Tažní ptáci (1961), Frona 
(1955) nebo Slepice a kostelník 
(1951). Literárně činný byl už od 
mládí. 

Jeho román Jed Jindřicha Karge-
ra (1925) vycházel na pokračování 
v Moravském večerníku. Meziříč-
ský rodák Jaroslav Zrotal zemřel 
v Praze dne 13. června 1969.

-ripp-

Foto: archiv Muzeum
Velké Meziříčí
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POŘAD BOHOSLUŽEB

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Vratné lahve
Určitě si mnoho z našich čtenářů vzpomíná na fi lm Jana Svěráka Vratné 

lahve. Chudák učitel Tkaloun (Zdeněk Svěrák) musí do penze. Neví, co dělat 
s volným časem. Nejdřív zkouší práci poslíčka. Bohužel to dopadlo špatně. 
Potom byl market. Postavili ho do okénka a svěřili mu výkup lahví. Smůla. 
Netrvalo to dlouho. Vedoucí objednal bezduchý stroj pro výkup skleněných 
obalů. Náš dědek byl zase bez jakékoliv činnosti. Na první pohled to bylo 
jeho neštěstí. Ale… Stávající situace mu pomohla vyřešit rodinné problémy 
a uzdravit manželský vztah. Všechno končí happy endem.

Zhruba před dvaceti, třiceti lety, když se v oblasti průmyslu začala 
zavádět automatizace a robotizace, zaměstnanci křičeli, že zůstanou bez 
práce a stoupne počet nezaměstnaných. Ano. Své dočasné posty ztratili, 
ale když se podíváme na země s vysokým technickým vývojem, nějak 
netrpí příliš velkým počtem lidí bez zaměstnání. Tak si nestěžujme na 
technický pokrok. Kdo si ale určitě nejvíc stěžuje? Je zajímavé, že nejvíc 
lidé typu Tkalouna. Nějakou činnost vykonávají ne pro výdělek, ale jako 
koníčka. Někdy je to prostě hračka. A jakože většinou jsou to lidé starší 
nebo ještě nezralí, tak se začínají chovat jak malé děti. Když se jim hračka 
vezme, tak zuří, a hledají způsob, jak by se pomstili.

A možná by bylo dobré, aby se uklidnili a vzali si příklad z našeho 
učitele Tkalouna. Určitě by svůj volný čas mohli lépe využít pro svou 
rodinu a pro vztahy s přáteli.                                   P. Lukasz Szendzielorz

Středa 10. 6.
 7.00 Mše sv. za syna, manžela, rodiče Augustovy a Požárovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
 7.00 Mše sv. za Karla Švejdu z Poděbrad. o. M. P.
18.00 Mše sv. za Boží milosrdenství pro všechny soudce
 a advokáty. o. L. Sz.
18.00 Boží tělo v Lavičkách o. P. K.
Pátek 12. 6.
 8.00 Mše sv. za Františka Šoukala. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež – za živou a zemřelou rodinu
 Kosourovu a Balákovu. o. P. K.
Sobota 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 7.00 Mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání. o. L. S.
10.30 Svatba se mší sv. Vlach – Vrbová. o. M. P.
11.40 Svatba beze mše Beroun – Stuchlíková o. P. K.
18.00 Mše sv. za Josefa Drápelu, rodinu Drápelovu a Celých. o. P. K.
Neděle 14. 6. Slavnost těla a krve Páně
 7.30 Mše sv. za zemřelého manžela Rudolfa Košábka,
 děti s rodinami a duše v očistci. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Komínkovu
 a duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Němcovu a Drápelovu. o. M. P.
Pondělí 15. 6.
 7.00 Mše sv. za manžela Františka, bratry, rodiče Jirákovy,
 Skryjovy, celou přízeň a duše v očistci. o. L. S.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 16. 6.
 7.00 Mše sv. za rodiče Procházkovy, syna, vnuka,
 rodiče Kučerovy a syna. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti – za Františka Trojana, rodiče,
 živou a zemřelou přízeň a za duše v očistci. o. L.Sz.
Středa 17. 6.
 7.00 Mše sv. za vyslyšení prosby s poděkováním. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Lavičky

Farní oznámení
Ve čtvrtek 11. 6. po večerní mši sv. na faře bude zakončení prvního 

semestru Teologické hodiny. V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace 
Nejsvětější svátosti, od 14 do 15.30 hodin příležitost ke svátosti smíření 
a pokání, od 16.30 mše sv. pro mládež. V sobotu v 8.00 bude setkání 
ministrantů, v 19.30 pak příprava na svátost manželství. Upozorňujeme 
na změnu hodiny přípravy. Informujeme, že se pro malý zájem poutní 
zájezd dětí po 1. svatém přijímání konat nebude. V neděli 14. června 
v naší farnosti slavíme Slavnost těla a krve Páně – Boží tělo. Mše sv. dopo-
ledne budou v 7.30 a v 9.00 s eucharistickým průvodem po náměstí. Mše 
sv. v 10.30 nebude. Večerní mše sv. je v 18.00. Farníky prosíme o přípravu 
oltářů na tradičních místech. Malé děti prosíme, aby na cestě průvodu 
sypaly květiny. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Ze sbírky konané 
31. května jsme odeslali 25.000 Kč na Charitu a 15.000 Kč na TV Noe. Za 
tento dar zaplat’ Pán Bůh. Autobus na Nový Jeruzalém do Svojanova jede 
v pátek 12. června 2009 v 15.50 z Velkého Meziříčí od domova důchodců, 
15.55 z Laviček – rozcestí, 16.20 z Mostišť a 16.25 z Vídně. Fotky a DVD 
z biřmovaní a 1. sv. příjímání si můžete zakoupit ve Fotoateliéru Jitky 
Bradáčové na Novosadech ve Velkém Meziříčí.                                  -ls-

Strom šamanů
Koncert dr. Lubomíra Holzera a Svatavy Drlíčkové ukončil program 

Na společné cestě v Galerii synagoga ve Velkém Meziříčí. Vystoupení 
si nenechali ujít lidé z celé České republiky, včetně členů představenstva 
kraje Vysočina a akademického malíře Jiřího Šorma. Pozvání přijal také 
dr. Karel Stodolovský, pražský galerista a přátelé z Polska. Synagoga 
byla zaplněna do posledního místa a bylo těžké uvěřit, že se do tohoto 
prostoru vejde téměř stovka lidí. Při koncertě zazněly netradiční nástroje 
jako dvojačka, altajská a kirgizská brumle, fujarky, koncovky, bubny 
djembe a šamanské bubny, didgeridoo, tibetské mísy a ústní harfy. Hru 
na nástroje doprovázel intuitivní, hrdelní a alikvótní zpěv. V projektu Na 
společné cestě mohli návštěvníci zhlédnout arte práce a hudební nástroje. 
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží s hudebními vystoupeními. 
Následovaly programy pro mateřské, základní, speciální, střední školy 
a širokou veřejnost. V prostorách galerie zazněla muzikofi letická pohádka 
Jak se přivolává slunce. Celá akce je zpracovaná a zdokumentovaná, aby 
mohla dál propagovat arteterapii a muzikoterapii. Bude také sloužit jako 
studijní materiál pro budoucí terapeuty. Jde o ojedinělý a zdařilý projekt, 
který získal podporu a ocenění ze strany galeristů, výtvarníků, hudeb-
níků a terapeutů.                                                        Svatava Drlíčková

Po dlouhé, chladné zimě přišel květen, měsíc výletů. Tak jako v minu-
lých letech, i letos jsme byli pozváni závodním výborem bývalé kablovky 
na výlet do oblasti Moravského krasu. V průběhu května byly uspořádány 
čtyři zájezdy, kterých se zúčastnilo celkem 152 osob. Odjížděli jsme v půl 
sedmé ráno přes Brno k cíli naší první zastávky. Byla to jeskyně Výpustek. 
Leží severně od Brna v oblasti Moravského krasu, tvoří dvě jeskynní patra 
prastarého ponorného systému Křtinského potoka. Byla v průběhu 20. sto-
letí intenzivně využívána k těžbě fosfátových hlín, jako vojenské skladiště, 
německá zbrojní továrna, tajné velitelství československé armády. Přísně 
tajný objekt spravovala armáda až do roku 2001, kdy byl odtajněn. V roce 
2006 se Výpustku ujala Správa jeskyní ČR, která po úpravách zpřístupnila 
jeskyni veřejnosti. Jeskyně Výpustek představuje svoji přírodu i pohnutou 
historii na 550 m dlouhém návštěvním okruhu, jehož prohlídka trvá 60 
minut. Zhlédli jsme jeskynní prostory i sbírky nalezených kosterních 
pozůstatků medvědů i jiných zvířat. Pokračovali jsme dále do známého 
poutního místa ve Křtinách. Byli jsme přivítáni bývalým velkomeziříč-
ským děkanem P. Janem Peňázem. Společně jsme prohlédli celý chrám 
sv. Panny Marie. Jeho autorem byl známý žďárský stavitel Santini. Na 
konci prohlídky jsme vyslechli několik skladeb zvonohry.

Po polední přestávce s obědem jsme po několika kilometrech jízdy za-
stavili ve Staré huti u Adamova, kde je umístněna expozice železářství ve 
střední části Moravského krasu. Je to zajímavá prohlídka o dnes již zašlém 
způsobu výroby železa. Našli jsme tam i zmínku, že tímto způsobem se 
vyrábělo železo i v Tasově u Velkého Meziříčí.

Poslední naše zastávka byla na pštrosí farmě v Doubravicích nad Svi-
tavou. Farmáři se zabývají chovem pštrosů afrických, jejich šlechtěním, 
zpracováním pštrosího masa a pštrosích produktů. Na farmě je v současné 
době 180 těchto ptáků.

V areálu farmy se nachází prodejna s výrobky z pštrosího masa, vajec, 
kůže i peří. Mohli jsme ochutnat uzeniny, které nám opravdu chutnaly. 
Farma se nachází na okraji obce Doubravice, v areálu je zahradnictví ing. 
Skoupého. Dva obrovité skleníky plné květin byly středem zájmu našich 
zahrádkářů. Snad polovina výletníků si odvážela do svých zahrádek 
nové květiny za velmi přijatelné ceny. Tím byl program výletu vyčerpán 
a po páté hodině jsme se vraceli domů. Výlet se nám všem líbil, i když 
od oběda přišel déšť, na který jsme dlouhou dobu čekali.

Jménem všech účastníků výletů chci poděkovat závodnímu výboru 
za uspořádání výletů. Naší vedoucí Blance Křížové děkujeme za za-
jištění prohlídek, výklad, starostlivost a péči o nás. Panu Prokopovi, 
řidiči autobusu, děkujeme za bezpečnou a klidnou jízdu. Rozchá-
zeli jsme se do svých domovů s přáním dobrého zdraví, abychom 
se mohli zúčastnit i příštího zájezdu.                      Miloš Vokoun

Důchodci z kablovky byli na výletě

Poslanec Parlamentu ČR Karel Černý spolu s místostarostou Velkého 
Meziříčí Josefem Komínkem a organizátorkou soutěže Jitkou Průžovou 
navštívili v rámci vyhodnocení soutěže „Malování s Petrou“ 3. základ-
ní školu ve Velkém Meziříčí. Soutěžícím dětem předali drobné dárky 
a pamětní listy.                                                                  Text a foto: -šus-

Malování s Petrou

Je to už nějaký ten pátek, co jsme 
se my – členové časopisu Vodotrysk 
z Křižanova – rozhodli postavit 
ke Dni Země žirafu z PET lahví. 
Ta po zdárné (chvílemi napínavé) 
stavbě zdobila vestibul Základní 
školy Křižanov. Nebyli bychom ale 
správnými žurnalisty, kdybychom 
se nedozvěděli o soutěži vyhlášené 
společností SAPELI, a. s. o nejvyšší 
žirafu z jakéhokoliv materiálu 
v rámci projektu SAPELI přivádí 
žirafy do Jihlavy. Samozřejmě jsme 
se přihlásili. Ve čtvrtek 28. května 
2009 jsme společně s dětmi ze škol-
ní družiny naložili naporcovanou 
žirafu, zásoby izolepy a PET láhví 
do autobusu a vyrazili na jihlavské 
náměstí. Jakmile jsme se zaregis-
trovali v žirafím trolejbusu, pustili 
jsme se do stavby naší 
žirafy. Se zájmem 
a občas s obavami 
jsme sledovali ostatní 
týmy. Když naše PET 
žirafa konečně ležela 
na náměstí se všemi 
končetinami, přišel 
na řadu nejtv rdší 
oř íšek – totiž, jak 
vztyčíme takového 
giganta. První část 
úkolu – postavení 
žirafy na nohy – se 
podařilo bez větších 

Se žirafou v Jihlavě
komplikací. Horší to bylo s krkem. 
Naštěstí nám byly zapůjčeny štafl e, 
ze kterých Kuba zdvihal a přiva-
zoval krk k tělu. Přišla chvilka 
napětí. Všichni jsme zadržovali 
dech a čekali. Naše modlitby byly 
naštěstí vyslyšeny a žirafa doká-
zala sama stát a čelit studenému 
dešti. Dokázali jsme to! Když po 
odpoledni stráveném mimo jiné 
s rádiem Vysočina přišlo vyhlášení, 
neměli jsme se za co stydět. Naše 
žirafa se svými 762 cm obhájila 
druhé místo. Vítězná žirafa ze ZŠ 
v Jihlavě měřila 921 cm. Kromě 
krásných triček jsme dostali také 
klobouky, ale samozřejmě jsme si 
odnesli i spoustu zážitků.

Text a foto:
Za redakci Vodotrysku Ondřej Nagy

Blíženci ( 21. 5. – 21. 6.) (7. díl)
Znamení: vzdušné, párové
Vládce znamení: Merkur
Povaha: sangvinická
Kov: rtuť
Barvy: zlatá, žlutá, modrá,
Hlavní kameny: křišťál, jantar, citrín,chalcedon
Další kameny: turmalín, chryzoberyl, achát, apatit, akvamarín, rutil, 

modrý korund, vápenec, chryzopras, tyrkys, achát, jantar, bílé perly, 
vltavín, zelený turmalín, zlatý topaz, karneol, apofylit, chrysokol, zelený 
obsidián, safír, serpentit, tygří oko.

Charakteristika:
Lidé narození v tomto znamení jsou výřeční a inteligentní. Mají rádi 

všechny novinky a změny. Jejich hlavními vlastnostmi jsou dynamika, 
ambice, silná vůle a realismus. Mají velmi rozvinutou intuici, dobrý ori-
entační smysl a kvalitní pozorovací schopnosti, dobrou paměť a slušné 
literární nadání. Dokáží dobře využít znalosti jiných lidí pro své cíle. 
Dokáží se najít v každém prostředí a často mívají úspěch. Blíženci často 
mění svůj vkus a názory a jsou stále v pohybu. Nikdy se nespojují na stálo 
s nějakým názorem, místem nebo člověkem. Jejich vadou je nerozhodnost, 
velká zvědavost, upovídanost a neupřímnost. Přes svou velkou opera-
tivnost jsou Blíženci často nepečliví a nepřesní. Unavuje je monotónní 
práce. Nesnáší stagnaci a omezování svobody. Neradi poslouchají dobré 
rady a nenávidí kritiku. Někdy podlehnou špatným vlivům z okolí a mají 
konfl ikt s právem. Milují vydávání peněz, protože vyznávají zásadu, že se 
bez nich mohou obejít. Patří k velikým nepořádníkům. V osobním životě 
se řídí hlavně intelektem. Díky výborné výřečnosti jednoduše navazují 
vztahy s opačným pohlavím. Dokáží se velmi silně zamilovat, ale většinou 
jen na krátko. Svůj ideál hledají celý život. Jsou nepoučitelnými romantiky 
s velkou erotickou fantazií. Často navazují nové známosti a občas udržují 
dva stálé partnery. Někdy zůstanou v životě sami. Zdraví mají velmi slušné 
a jejich nemoci většinou odpovídají věku a aktivitám. V profesním životě 
mají největší úspěchy jako prodavači, taxikáři, námořníci, diplomati, 
spisovatelé a herci.

Drahé kameny ve znamení Blíženců:
Jantar – chopnost léčit

Je nabitý sluneční energií o vysoké frekvenci, která má schopnost 
celý organismus prosvětlit a očistit. Zvěstuje, že život je v zásadě plný 
slunce a tepla, že překážky stojící nám v cestě jsou překonatelné a že 
jsme schopni aktivovat vlastní síly k dosažení našich cílů. V Orientě je 
dodnes používán k prohloubení meditace, při rozjímání, modlitbě a jako 
pomůcka při jasnovidectví. Zhušťuje vyšší energie, takže se jeho poddajná 
síla může rozvinout jak v tělesné, tak i předmětné rovině. Předává nám 
poselství, že život je v podstatě teplo a slunce, a tím nás zbavuje strachu, 
který znemožňuje realizaci naší osobnosti, a zároveň prohlubuje náš 
úsudek. Jeho vynikající schopnost léčit revmatická, zánětlivá a kloubní 
onemocnění je známa již od pradávna.

Citrín – rozvíjení tvůrčích schopností
Citrín rozvíjí intelektuální tvůrčí schopnosti a pomáhá tak nalézt řešení 

při začátcích nových projektů. Starším lidem dodává energii, chrání před 
negativními účinky záření a pomáhá při depresi, 
nervozitě a únavě. Léčí záněty slepého střeva, 
podporuje imunitní systém organismu, chrání před 
negativními účinky záření. Středověk přisuzoval 
citrínu schopnost učinit svého majitele roztomilým 
a oblíbeným. Chránil na cestách. Povzbuzuje k du-
chovním aktivitám. Podporuje tvořivost a schopnost 
komunikace, eliminuje snahy po sebepoškozování. Dovádí člověka k har-
monizaci astrálního, mentálního, spirituálního a emočního světa v něm. 
Je doporučován při chorobách srdce a oběhového systému, ledvin, jater 
a svalů.Symbolizuje nejen moudrost a vnitřní klid, ale dává i pocit zdraví, 
tepla a svěžesti. Průzračné zlatité tóny mají značnou schopnost oživovat 
světelnou energii v nás uloženou a tak podpořit jasnost našeho myšlení 
a kreativitu. Aktivuje přenos bioelektrických impulsů skrze nervy a tak 
podporuje a ovlivňuje látkovou výměnu. Jeho silný účinek na poruchy 
zažívacího ústrojí, cukrovku a na očištění střevního traktu od balastu 
a jedovatých látek, ovlivňující i čistotu pleti.            Gerda Odehnalová

V sobotu 30. 5. 2009 od 14 hodin 
se v Černé u Měřína, pod záštitou 
rodiny Podstatzských, uskutečnila 
hipo-olympiáda pořádaná Asociací 
rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, o. s. klub Velké 
Meziř íčí a Sdružením Ambra, 
poskytující hiporehabilitaci. I přes 
silný déšť se akce uskutečnila 
s hojnou účastí.

Na začátku byl zapálen oheň, kte-
rý nám dovezli na koních zástupci 
Sdružení Ambra a jenž po dobu her 
plál nad našimi hlavami. Pro ná-
vštěvníky byl připraven velký krytý 
stan, rožněné prasátko, stánek s ob-
čerstvením a hry pro děti i dospělé 
se odehrávaly v přilehlé jízdárně 
vymalované pohádkovými posta-

vami. Každý dostal zápisníček vý-
konů, se kterým obcházel jednotlivá 
stanoviště her a na konci ho čekal 
diplom, medaile a balíček s dárky. 
Na závěru herního koloběhu nás 
čekala krásně zahraná pohádka 
o Červené Karkulce, kterou nám 
předvedli zástupci Sdružení Ambra 
i lidé z místní obce. Doufáme, že 
jste se všichni příjemně pobavili 
i mezi kapkami deště.

Děkujeme VŠEM, kteř í nám 
pomáhali s přípravou i průběhem 
akce a nenechali se odradit počasím 
a taktéž městu Velké Meziříčí za 
fi nanční příspěvek.

Text a foto: 
Jana Pacalová, členka ARPZPD 

v ČR, o. s. klub Velké Meziříčí

Hipo-olympiáda
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Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníky na pozice:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
SOU/SŠ technického zaměření ٭ manuální zručnost, přesnost 
zkušenosti s problematikou zpracování ٭ praxe v oboru vítána ٭

plastů vítány ٭ schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
upevňování forem ٭ seřizování vstřikovacích lisů a mani-
pulátorů ٭ spouštění výroby konkrétního výrobku ٭ dohled 
na kvalitativní parametry ٭ optimalizace výrobního procesu

MISTR VÝROBY
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
SOU/SŠ technického zaměření ٭ zkušenost s řízením kolektivu 
praxi v oboru ٭ komunikační dovednosti ٭ znalost práce na PC ٭

zkušenosti s problematikou zpracování plastů vítány ٭

Náplň práce:
řízení kolektivu 25 lidí ٭ organizace práce ve výrobě ٭ dohled 
nad dodržováním výrobních plánů a kvalitativních parametrů
 odborná podpora ٭ zajištění stability výrobního procesu ٭

a školení podřízených pracovníků

U obou pozic nabízíme:
platové podmínky v závislosti na výsledcích 1,5 ٭ násobek mzdy 
ročně navíc 1 ٭ týden dovolené navíc ٭ příspěvek na dopravu,
příspěvek na stravování ٭ další zam. výhody (masáže, posi-

lovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Studio Šarm oznamuje 
znovuotevření služby
manikúra a modeláž nehtů
Zaváděcí ceny od 27. 5. do 10. 6. 

Provozní doba dle objednávek na tel.: 777 211 316.

Jitka Lukášková
Tel.: 777 211 316
Čermákova 29 (Čechovy sady Velké Meziříčí)

Firma Building Plastics ČR s. r. o. hledá zaměstnance na pozici:

RECEPČNÍ
Požadujeme: znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (MS Office)
 příjemné vystupování, zodpovědnost
 a samostatnost
Pracovní náplň: přepojování telefonátů, předávání kontaktů 
 a vzkazů
 zajišťování poštovních služeb, zodpovědnost
 za pořádek v přilehlých jednacích místnostech
 evidence přijatých faktur
 funkce pokladní
 tvorba dokumentace pro výrobu
Nabízíme: reprezentativní zázemí stabilní a dynamické firmy
 práci na plný úvazek
 příležitost profesního a jazykového vzdělávání
 příjemný kolektiv
 firemní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte co nejdříve na job@minirol.cz, 
případně tel. kontakt: 566 502 441, Káňová Petra
Více info www.minirol.cz

Zubní pohotovost
13. 6. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár n. S., tel. 566 643 805
14. 6. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár n. S., tel. 566 643 012
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a 
svátky od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost 
Karáskovo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době 
od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě).                                    

Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Prodám
■ Dětskou sedačku na kolo zn. 
Polisport. Málo používaná. Cena 
800 Kč. Tel.: 776 074 151.
■ Dvoje nové dveře, 80 cm, bílé, 
pravé, ze 2/3 prosklené. Cena za 
2 ks/ 1.500 Kč. Tel.: 737 662 046.
■ Tři kuchyňské židle světlé 
barvy, cena 1 ks/300 Kč. Tel. po 18. 
hodině 732 182 952.
■ Obkladačky 20 m2 bílé, roz. 
15×20 cm – 1 m2/110 Kč; 4 m2 

obkladačky bílý mramor, roz. 
20×25 – 1 m2/130 Kč; 4 m2 dlažba 
ker., roz. 25×25 – barva skořice, 
1 m2/125 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Ložnici 1.500 Kč, sedačku do L 
2.000 Kč, komb. sporák 2.000 Kč, 
mikrovlnku 2.000 Kč, mrazák 80 l 
500 Kč, el. olejový radiátor 500 Kč. 
Tel.: 776 228 506.
■ Pšenici, ječmen, hrách. Tel.: 
566 544 104.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Tel.: 737 857 566.
■ Citroën Saxo, r. v. 1999, najeto 
40 tis. km. Renault Midlum, r. v. 
2000, valník, plachta. Cena doho-
dou. Tel.: 731 814 800.
■ Reanult Laguna 1,8 v dobrém 
stavu, r. v. 96, tažné zařízení, po TP, 
rádio, CD, mp3, zimní pneu. Cena 
29.500 Kč. Tel.: 731 937 407.
■ Zánovní horské kolo Sprinter 
ve výborném stavu, střešní nosič, 
zdarma. Tel.: 731 937 407.
■  K o z u  s  k ů z l a t y .  Te l . : 
776 031 084.
■ Pultový mrazák 120 litrů, 
lednička s mrazákem, ždímačka na 
prádlo, kredenc na chalupu, „my-
čák“ na nádobí, stůl, židle, nová po-
stel (letiště) dlouhá 195, široká 157 
cm. Vše levně. Tel.: 566 522 806.
■ Peugeot 306, r. v. 1998, dovoz 
SRN, přihlášen v ČR, STK 07/2010, 
červená met., 1.4, 55 kW, najeto 
160 000 km, 3 dv., ABS, 2× airbag, 
centrální zamykání na DO, el. okna, 
lení pneu, senzor stěračů, servisní 
knížka, nové rozvody, nový výfuk. 
Výborný stav, cena dohodou. Tel.: 
731 482 722.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Pračku Zanussi, přední plnění, 
nízká spotřeba vody a el. energie, 
obsah 5 kg prádla, stáří 4 roky, z dů-
vodu rekonstrukce bytu, málo pou-
žívaná, levně. Tel.: 774 658 966.
■ Na vozy Ford orig. Al kola plus 
letní pneu 6×15; 4×108 mm; lze 
na Focus, Mondeo, Escort, Puma, 
Fusion; cena 5.000 Kč; zimní obutá 
Ford s pneu 185/60/14, skoro nejetá, 
4× 108 mm za 4.000 Kč; Octavie 
I zimní obutá lze i na Golf IV za 
4.000 Kč. Tel.: 777 182 760.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Terapie:
osobní
Skype

Kontakt: 777 852 853

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být

Koupím
■ Kusovou lámanou břidlici. Tel.: 
737 737 482.

■  Kamenné opracované 
sloupky,  delší ,  kamenné 
opracované pravidelné des-
ky – dlažba jakýkoli roz-
měr, i jednotlivé kusy. Tel.: 
776 595 325.

■ Kdo prodá nebo daruje zacho-
valé dvoufalcové střešní tašky. 
Tel.: 608 373 490, 737 328 755.
■ Jawu 555 Pionýr, i bez SPZ. 
Tel.: 728 737 425
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.   (Pokračování str. 6)

Tel.: 604 707 728,
Novotný, Hrbov 42

Jako kdybychom se zastavili… A najednou nevíme 
kudy kam. Vidíme, co se děje kolem nás a nechápeme, 
proč se to děje, co je špatně, kde jsme udělali chybu. 

Bojíme se, co 
bude dál, strach 
nás pomalu ničí, 
chtěli bychom si 
postěžovat, jen-
že není komu, 
anebo kř ičíme 
na svět, ale ni-
koho to neza-
jímá. Všechno 
zůstává v nás 
a  všech no se 
ukládá uvnitř.

A přesto je tu něco, co nám může pomoci: promlu-
vit si se sebou samýni, s lidmi, kterým nerozumíme, 
s jakýmkoliv člověkem – i na jiné úrovni než na 
úrovni rozumové. Můžeme se obrátit i k lidem, kteří 
již nejsou mezi námi. Tím se vyčistí veškeré emoce, 
křivdy, bolesti, které zůstaly zablokované uvnitř nás 
a neustále se vrací ve formě depresí, neklidu, smutku, 
bolesti v těle a ztráty sebevědomí. 

Tyto zablokované emoce totiž způsobují různé zdra-
votní problémy. Člověk neustále léčí tělo a zapomíná 
na duši, která je nedílnou součástí těla. Většina nemocí 
vyplývá z narušené psychiky, vyrůstá z nespokojenosti 
se světem a se sebou samým. Jako by se opakovaly 
podobné situace a člověk se točil pořád dokola. Jako 
by nás to táhlo se vracet do vzpomínek a ke starým 
bolestem, které se neustále otevírají. Proto nejsme 

v pohodě a klidu, neprožíváme život 
tak, jak přichází, ale neustále řeší-
me, proč se dějí různé věci a proč 
se dějí zrovna nám.

Nemoc, která někdy následně 
přichází, může být pro nás zvlášt-
ním darem – přestáváme se zajímat 
o okolí, souseda… a začínáme se 
soustředit na sebe, na svou bolest, 
na klid, který můžeme současně 
s nemocí prožít. Tím se může uvolnit 
určitá emoce spojená s nemocí a za-
číná se čistit tělo. Proto nám nemoc 
může přinést i něco pozitivního. 
Jakmile odeznívá nemoc, vrací se 
zůstatek emocí, které v nemoci 
neodešly. Zase nás někdo naštve, 
zase jsme nespokojeni a po čase se 
opět točí vše dokola. Tím dochází 
k velkému tlaku na psychiku, dosta-
vuje se neklid a strach z budoucnosti 
a tím se oslabuje náš organismus. 

S duchovním růstem přichází 
dar v podobě toho, že si člověk 
může pomoci sám, jen mít v sobě 
vnitřní klid.

A jak ho najde? Je několik mož-
ností: vyhledat různé kurzy, které 
vyučují, jak uklidnit své emoce, 
jak najít víru v sebe a najít svůj 
vnitřní klid, nebo využít zkušeností 
lidí, kteří již vnitřní klid nalezli 
a pomohou ho najít i ostatním, do-
vedou odstranit opakování situací, 
zaháčkovaných vzorců převzatých 
buď od rodičů, nebo získaných 
z různých bolestivých situací, které 
nás vyvádějí z rovnováhy.

Terapie „Cesta vnitřního klidu“ 
dokáže vyčistit a odstranit opaku-
jící se vzorce chování. Po terapii 
zůstává člověk vnitřně klidný, 
vyrovnanější a sebejistější. 

Jedině vnitřním klidem najdeme 
svoje zdraví, sebejistotu a krásu. 
Kontakt na terapii 777 852 853.

S láskou Marie      -pi-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon: 566 782 009

FESTIVAL FILOZOFIE A CONCENTUS MORAVIAE
(5. – 7. 6. 2009 VELKÉ MEZIŘÍČÍ) VE FOTOGRAFIÍCH (Pokr. ze str. 1 a 3)(Pokračování ze strany 5.)

Koupím
■ Kdo levně prodá nebo daruje 
krmné brambory, menší množ-
ství. Tel.: 737 606 510. 
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v OV nedaleko 
centra ve Velkém Meziříčí. Cihlový. 
Ihned volný. Tel.: 777 824 822.
■ Vyměním OB 2+kk ve Velkém 
Meziříčí za podobný v Brně. Tel.: 
608 438 312.
■ Prodám cihlový byt 2+1 v OV 
ve Velkém Meziř íčí po rekon-
strukci. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
604 867 384.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
ř íně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.560.000 Kč. RK 
nevolat. Tel.: 721 845 475.

■ Reality Vysočina nabízí na 
prodej domy a byty ve Vel. Mezi-
říčí, dům v Oslavici, dům v Boh-
dalci, dům v K ř ižanově. Tel.: 
777 636 157.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí. Platba hotově. Tel.: 
603 378 193.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Byt je částečně 
zrekonstruovaný, plastová okna, 
bez balkonu. Tel.: 723 853 839.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
850.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím chalupu nebo chatu 
v okolí VM. Tel.: 602 521 766.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Volný ihned. Tel.: 
777 824 822.
■ Hledám pronájem bytu 3+1 
nebo 4+1, popř. rodinného domku 
ve Velkém Meziříčí, nejlépe s gará-
ží. Tel.: 777 991 777.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319, volat 
po 19. hodině.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí nebo v jeho okolí. 
Tel.: 731 773 633.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Nabízím k pronájmu byt 2+kk 
– 60 m2 a byt 3+kk – 100 m2 
s parkováním v centru města. Tel.: 
732 850 136.
Různé

■ Prosím řidiče, který mi 
způsobil škodu na autě 1. 6. 
2009 dopoledne na parkovišti 
za drogerií TETA, popřípadě 
svědky, aby se přihlásili na tele-
fonní číslo 732 275 108. Děkuji.

■ Muž hledá jakoukoli odpolední 
brigádu od 15 hodin, možno i celé 
víkendy. Volejte po 15. hodině. Tel.: 
721 746 950.
■ Kdo daruje starší kuchyňskou 
linku a válendu za odvoz. Tel.: 
604 726 835.
Daruji
■ Starší kovovou dětskou postýl-
ku, rozměry 120×75, matrace. Tel. 
kdykoli, 566 521 389.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Nepůjde el. proud
Dne 10. 6. od 7.30 do 15.00 v Hrbově, odběratelské trafostanice Hrbov 

družstvo (č. 200233), Hrbov Evra (č. 200234), obce Hrbov, Svařenov, 
odběratelská trafostanice Velké Meziříčí Jestřábec motel (č. 201004), 
Aqueko, Autoklub Jestřábec, Ingeld, Motel Jestřábec;

dne 17. 6. od 7.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, odběratelská trafo-
stanice Tiskárna (č. 700144), oblast Amerika, Uhřínovská od křiž. na 
Ameriku. 

Děkujeme za pochopení.                                                           -E.ON-

ZO OS KOVO KABLO
Velké Meziříčí
pořádá dne 16. 6. 2009 od 
13 do 15 hodin
výprodej knih
za symbolickou cenu
(5 nebo 10 Kč – podle data 
pořízení knihy)
na adrese
nkt cables,
U Tržiště 685/1,
budova zdravotního střediska.

Městská knihovna Velké Meziříčí

Putovní výstava loutek
spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové

od 15. 6. do 30. 6. 2009
Ke koupi knihy, omalovánky, pexesa, záložky, pohledy, pro radost 

drobné dárky a malé hry.

Na zdejším gymnáziu přednášel dr. Jiří Macur.           Foto: Iva Horká Herečka Tatiana Vilhelmová přijela jako tanečnice.      Foto: Iva Horká

V Jupiter clubu se představil biotronik Tomáš Pfeiffer.   Foto: Iva Horká Zpěvačka Minach z Brna hrála i na šufánek.                  Foto: Iva Horká

Kytice pro nevěsty uvázali odborníci na fl oristické show. Foto: Iva HorkáS pohádkou za dětmi přijel Krakonoš s Trautenberkem. Foto: Jitka Kočí

Svými znalostmi upoutal také Miloš Štědroň.                  Foto: Jitka Kočí
Místostarosta města Josef Komínek (vpravo) v diskuzi s ředitelem festivalu 
Milanem Dufkem.                                                            Foto: Jitka Kočí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky
KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.
Středa 10. v 19.30 hodin
VÁLKA NEVĚST
Nejlepší kámošky… až do svatby.
Najednou stojí nerozlučné kamarádky proti sobě, odhodlané jít bez zábran 
přes mrtvoly, aby zachránily svůj svatební den. Režie G. Winick. V hlavní 
roli K. Hudsonová. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 88 minut
Pátek 12. v 19.30 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Vítejte v Crystal Lake.
Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Podle legendy 
masakr u Crystal Lake odstartovala nepozornost instruktorů letního tá-
bora, kteří si nevšimli topícího se mentálně postiženého chlapce Jasona 
Vorheese. Ve snaze pomstít synovu smrt vzala truchlící matka spravedlnost 
do vlastních rukou a začala milé vychovatele nemile likvidovat. Sci-fi  horor 
USA, 2009. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 98 minut
Úterý 16., středa 17. v 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným vášně, 
rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah plánova-
ně či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. Hrají K. Magálo-
vá, J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
VÉVODKYNĚ
V našem manželství jsme byli tři…
Historické drama Francie, Velké Británie, Itálie 2008. Původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný. V hlavní roli K. Knightleyová.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Úterý 23. v 19.30 hodin
STAR TREK
Budoucnost začíná.
Sci-fi  USA 2008. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 127 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Nový model, původní součástky.
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 107 minut
Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub
MEZI ZDMI
Drama Francie, 2008. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné: 45, 75 Kč 128 minut
Pátek 26. v 19.30 hodin
X – MEN ORIGINS: WOLVERINE
Sci-fi  fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 19. června 2009

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let

Vstupné 35 Kč

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009

Soutěž

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Rezervace permanentek od 27. 5. 2009.
Prodej permanentek od 15. června 2009.
Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001,
566 782 005 nebo na programovém oddělení JC.

Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin
Agentura ADF

Divadelní sezona Horáckého divadla
Dramaturgický plán 2009/2010:
Komedie omylů ■ Čarodějky ze Salemu ■ My Fair Lady ■ To byla ale noc!
■ Balada pro Banditu ■ Obsluhoval jsem anglického krále ■ Tatínku, 
ubohý tatínku, maminka tě pověsila v šatníku a mně je tak smutno
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 648 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Změna programu vyhrazena!

ZŠ Školní ve spolupráci s Jupiter clubem všechny srdečně zve na

pěveckých sborů – tentokrát v lidovém duchu.
Sluníčko – kroje a tanečky nebudou chybět

Harmonie s doprovodnou kapelou – po lidovkách
přidá muzikálové melodie

16. června v 17 hodin, sál kina. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 Kč

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
a STIR UP – surrealistická skupina (www.stir-up.net)

vás zvou na mezinárodní výstavu současného surrealismu

5.–23. července 2009
Výstavní síň Jupiter clubu

Josef Kremláček, Václav Pajurek, Vladimír Kubíček, Zdeněk Píža, 
Jan Wolf, Lubomír Kerndl, Ondřej Vorel, Linda Filipová, Josef 

Bubeník, Zdeněk Cibulka
a přizvaní hosté:

Jiří Havlíček (ČR), Jan Dočekal (ČR), Hana Babyrádová (ČR),
Gabriela Kopcová (ČR), Martin Hronza (ČR), Arnost Budik (Belgie),
Miguel de Carvalho (Portugalsko), Amirah Gazel (Kostarika),
Miguel Lohlé (Argentina), John W. Welson (Velká Británie),
Walter de Rycke (Belgie), Rik Lina (Holandsko), Henry Lejeune (Belgie),
Artur do Cruzeiro Seixas (Portugalsko), Alla Kovalska (Ukrajina)

Výstava je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hodin do 23. 7. 2009

Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky,
mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě, tatínku,
nikdy neuvadne. 
Dne 11. června 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Josefa Křečka
z Měřína. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinami

Život zemřelých 
je uložen v paměti žijících.
Dne 12. 6. 2009 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana 
Josefa Doležala. 

Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 13. června 2009 vzpomeneme 17. výročí úmrtí pana 
Josefa Sobotky 
a 28. června 10. výročí úmrtí paní 
Vlasty Sobotkové.

Stále vzpomínají syn Vlastimil, Josef a dcera Alena s rodinami.

Dne 15. června 2009 si připomeneme 1. výročí úmrtí paní 
Marie Kolouchové 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Poděkování za akci Muzikanti dětem
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 

na již třetím ročníku benefi čního koncertu „Muzikanti dětem“ na velko-
meziříčském náměstí v sobotu 30. května 2009. Naše veliké díky patří 
hlavním organizátorům akce – Ireně Tronečkové, Ondřeji Dubnovi, Ra-
dovanu Hajnému, Marku Nováčkovi, Františku Pytlíkovi a všem dalším, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto ročníku. V neposlední řadě bychom 
rádi poděkovali také všem účinkujícím, Městu Velké Meziříčí, Jupiter 
clubu a Římskokatolické farnosti za poskytnutí prostor, dobrovolníkům 
Kambaly – dobrovolnického centra za pomoc při organizaci, a také všem, 
kteří byť i malou částkou přispěli k dobrému dílu. Celkový výtěžek této 
akce, který se skládal v prvním kole z částky složené ze sponzorských 
darů v hodnotě 90.000 Kč, a ve druhém kole z částky získané přímo 
z darů účastníků a prodeje výrobků a reklamních předmětů, která činila 
úctyhodných 38.571 Kč, bude použit na zakoupení pomůcek pro uživatele 
stacionáře a materiálů do pracovních dílen. Jsme rádi, že se stále mezi 
námi najdou lidé, kterým není lhostejný osud lidí s postižením a kteří 
dokáží tak nádherně propojit své hudební nadání s pomocí potřebným. 

Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
a ing. Alena Poulová, vedoucího denního stacionáře Nesa

ve Velkém Meziříčí

Poděkování
Muzikanti dětem děkují všem, kteří podpořili konání již třetího ročníku 

koncertu. A to nejen účinkujícím, ale zejména sponzorům, bez jejichž 
přispění by uskutečnění této akce nebylo možné. Generálním sponzorem 
byla fi rma EnviTec Biogas central Europe s. r. o., sponzory fi rmy: Music 
Data; O’Marc; COLAS, a. s.; Výtahy, s. r. o.; Kapitol; Karel Kostelník 
– Stavební a výškové práce; Petr Špaček – Klempířství – Pokrývačství; 
Prolog; Renova Kadlec – Malec s. r. o.; Autobazar Fojtík; Gastrostella; 
VM OPTIMA, s. r. o.; JOBIprofi  s. r. o.; Reklama Time Zone s. r. o.; VE-
ZEKO s. r. o.; SK Mostiště; AJV-ENERGO, a. s. a ALPA, a. s. Rovněž 
děkujeme za podporu Městu Velké Meziříčí, Jupiter clubu a fi rmě Foto 
Michlíček. Mediálními partnery akce byli: Rádio Krokodýl, Internetové 
Rebel Rádio Brod a Velkomeziříčsko. 

Doufáme, že i v příštích ročnících budeme moci navázat na tuto úspěš-
nou spolupráci a opět výtěžkem z koncertu podpořit zařízení zabývající 
se pomocí všem zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně 
postiženým dětem a mládeži.

Muzikanti dětem

ve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS
Pátek 11. září 2009 

Koncert operního zpěváka

Úterý 15. září 2009 
Zábavný pořad

s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Čtvrtek 1. října 2009 
Zábavnou talk show

s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Pátek 23. října 2009

Koncert

se skupinou Adama Pavlíka
Středa 4. listopadu 2009

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert

Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něž-
ně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Termín bude upřesněn
Divadlo Palace

Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Hraje: Eliška Balzerová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen 2009 – termín bude upřesněn
Studio DVA

Dne 30. 5. 2009 pořádala OBEC OTÍN

DĚTSKÝ DEN – „DOPRAVA HROU“
Tato akce proběhla ve výchovně dopravním duchu. Tímto děkujeme 

Policii ČR, psovodům ze ZR a ostatním sponzorům, kteří přispěli ke 
zdárnému konání akce:

Kraj Vysočina, Česká spořitelna, Nábytek NEKO, CYKLO-SKI-
SPORT Janíček VM, Jednota VM, POEX, Řeznictví Kratochvíl Kame-
nice, Tech. služby VM, NOWACO.                                          Obec Otín 

Mateřská škola Vídeň u příležitosti 30. výročí otevření zve bývalé za-
městnance, bývalé i současné žáčky, jejich rodiče a příznivce na 

který proběhne ve čtvrtek 18. 6. 2009 od 9 do 20 hodin v mateřské škole. 
Akce se koná za každého počasí. Bližší informace příště.
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13. 6. Lesonice
20. 6. Rohozná
26. 6. Čáslavice
27. 6. Nárameč-Doubí

Navštivte věž kostela
Věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí je od prvního června 

otevřena veřejnosti. 
Navštívit ji můžete od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin a v nedě-

li od 13 do 17 hodin, 
a to až do konce srpna. 
Vstupné je 10 korun za 
osobu.

Vedle zajímavého po-
hledu na město a okolí 
z ochozu, který je ve 
výšce čtyřiatřicet met-
rů, cestou nahoru upou-
tá i obnovená výstava. 
Ta je věnována městu 
a jeho dominantám za-
chyceným na devětade-
vadesáti historických 
fotografi ích. Připravilo 
ji zdejší muzeum.

-mrs-

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz

Program oslav 110. výročí založení Gymnázia Velké Meziříčí

Přednáška na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
St ředa 1. čer vence 2009 

v 18 hodin
Přednáší dr. Krejčík

a dr. Navrátil

Pozvánka na
setkání pracovníků

Pomocných
provozů KABLO,

které se koná 19. 6. 2009 
od 14 hodin na Tržišti.

Všichni jsou srdečně zváni. 

Traktoršou
– prezentace traktorů,
samohybů a veteránů,

tombola,
statické a letové ukázky 

bojového vrtulníku

Sobota 20. 6. 2009
Šeborov u Uhřínova
Prezentace od 10 hodin, 
začátek akce 13 hodin

Zastupitelstvo obce spolu se Sborem dobrovolných hasičů Pavlínov
pořádají

dřevorubecké závody
Hřiště pod hrází rybníka Lojzík 
13. 6. 2009

Prezence od 10 do 10.30 hodin, 
zahájení soutěže v 11 hodin.
Občerstvení zajištěno, těšíme 
se na vaši návštěvu.
Výtěžek z této akce bude vě-
nován Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
v ČR, o. s. klub Velké Meziříčí.

Pořadatelé děkují všem sponzorům

Srdečně vás zveme na již

Pátek 12. června 2009
18 00 Akademie žáků a absolventů v hlavním sále 

Jupiter clubu (JC) na Náměstí 17 ve VM
Sobota 13. června 2009
10.00 Slavnostní shromáždění čestných hostů 

v aule GVM
13.00 – 16.00 Den otevřených dveří na GVM (pro-

hlídka učeben, auly, laboratoří, výstava 
výtvarných prací žáků; prodej almana-
chu, dalších tiskovin a upomínkových 
předmětů; občerstvení; možnost po-
sezení abiturientů ve třídách (zejména 
maturitní ročníky do roku 1970);

15.00 Akademie žáků a absolventů v hlavním 
sále Jupiter clubu (JC) na Náměstí 17 ve 
Velkém Meziříčí

20.00 – 02.00 Společenský večer ve všech místnostech 
Jupiter clubu

Doprovodné akce:
1. Slavnostní otevření nové učebny fyziky na GVM 

přednáškou doc. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D., z Příro-
dovědecké fakulty MU, proběhlo 18. 2. 2009.

2. Výstava výtvarných děl maturantů Odkud přichá-
zíme, kdo jsme, kam jdeme?, půda GVM, zahájena 
20. 5. 2009.

3. Výstava Ze sešitů gymnazistů, Městská knihovna 
Velké Meziříčí, otevřena v červnu 2009. 

4. Výstava obrazů žáků doprovázených textem Ral-
pha Waldo Emersona Co znamená uspět, Galerie 
Synagoga, otevřena do 6. 7. 2009.

5. Přednáška doc. RNDr. Jiřího Macura, CSc., z Fa-
kulty stavební VUT v Brně Deterministický chaos 
– princip neurčitosti v makrosvětě, učebna fyziky 
GVM, 5. 6. 2009. Přednáška se konala v rámci 
Filozofi ckého festivalu ve Velkém Meziříčí. 

www.gvm.cz

od 31. 5. 2009
v prostorách kavárny v pasáži IMCA 

21. června 2009 od 13 do 15.30 hodin
Ořechov – Ronov – kopeček

Po ukončení pohádkového lesa bohatá tombola. Občerstvení zajiš-
těno. Trasa vhodná i pro kočárky.

-ps-

20. 6. od 20 hodin,
Fajtův kopec

Po loňském vydařeném koncertu 
skupiny ARAKAIN se do Lhotek 
u Velkého Meziříčí opět vrací rock-
ová muzika.

Letos se pořadatelé rozhodli 
uspořádat první ročník rockového 
festivalu WANDR FEST, na který 
si pozvali hned pětici kapel ARA-
KAIN, DOGA, NIGHTWISH re-
vival, Abi Gail a místní zábavovou 
kapelu ARBOK.

Festival se uskuteční 20. června 
2009 a na hřiště bude umožněn 
přístup od 16 hodin. 

Celý program zahájí v 17 hodin 
jihlavská kapela Abi Gail. Tato 
kapela předvede při svém hodi-
novém vystoupení určitě velmi 
propracovanou pódiovou šou se 
skvělými písněmi z vlastní tvorby. 
K jedné z nich v těchto dnech natáčí 
videoklip, se kterým se bude snažit 
prorazit v české rockové scéně. Po 
kapele Abi Gail se v 18.30 na podiu 
objeví jedna z hvězd festivalu, a tou 
je kapela DOGA. Kapela ve slo-
žení Roman “IZZI“ Izaiáš, Lumír 

“LUMOS“ Krpec, Josef “PEPSI“ 
Inger a Petr “MRŇUS“ Vajda, vy-
dala 1. 5. 2009 nové CD s názvem 
KARIKATURY. Na koncer tu 
určitě budou ke slyšení jak písně 
z nového CD (např. Baron prášil, 
Holky v rozkvětu…), tak i starší 
hity (např. Nejsi nevinná, Laně 
jdou, Poletuju) a mnoho dalších 
hitů, které kapela hraje. Doga určitě 
rozpohybuje všechny návštěvníky 
festivalu, protože při šou, kterou 
celá kapela v čele s IZZIM předvádí 
na pódiu, nelze zůstat v klidu. 

Poté se ve 20 hodin na podiu ob-
jeví revival fi nské metalové legendy 
Nightwish, a to NIGHTWISH 
revival z Kozlovic.

Tato kapela byla označena 
jako nejlepší revivalová kapela 
Nightwish ve střední Evropě a při 
jejich vystoupení je opravdu na co 
koukat a co poslouchat. Kapela 
Nightwish se proslavila melodic-
kou metalovou hudbou a hlavně 
operním zpěvem Tarji Turunen. Ta 
ovšem z kapely v roce 2005 odešla 

a na její místo nastoupila zpěvačka 
Anette Olzon. S jejím příchodem 
začala nová éra Nightwish. Kape-
la Nightwish revival prezentuje 
písně původní sestavy Nightwish 
s Tarjou Turunen. Jako zpěvačka 
se u Nightwish revival představí 
Jana Kopidolová, která velice dobře 
napodobuje hlas Tarji Turunen. 

Po kapele Nightwish revival 
přijde ve 22 hodin na řadu vrchol 
festivalu, kterým je kapela ARA-
KAIN. Kapela Arakain se zde 
objevila už v loňském roce, kdy 
do Lhotek přijela v rámci koncertů 
k 25. výročí založení Arakainu 
„Turné s programem XXV Eden“. 
Letos kapela dorazí s programem 
svého turné „RESTAR TOUR 
2009“, které je zaměřené hlavně na 
písně z nového CD Restart, které 
kapela vydala v letošním roce. 
Při koncertu zahraje nejenom hity 
z nového CD Restart, ale také své 
největší hity (Marylin, Apage Sa-
tanas…). Kapela dorazí ve stejném 
složení jako loni v čele se zpěvákem 

WANDR FEST Lhotky 20. 6. 2009
Honzou Toužimským, dále Jirka 
Urban, Mirek Mach, Zdeněk Kub 
a Lukáš Doxa Doksanský.

Po kapele Arakain završí o půl-
noci celý festival místní zábavová 
kapela ARBOK, která dohraje 
festival až do konce. Kapela Arbok 
působí v okolí Velkého Meziříčí 
už řadu let, ale procházela častými 
změnami. Nynější sestava se zfor-
movala před třemi lety a nyní si 
získává své publikum na zábavách 
v okolí. Kapela bude při festivalu 
natáčet své první DVD, tak ji přijď-
te podpořit a vytvořit skvělou atmo-
sféru. Více info o kapele naleznete 
na webu www.mybox.cz/arbok

Cena vstupného na festival je 
v předprodeji 220 Kč a na místě 
290 Kč. Předprodej vstupenek bude 
trvat do čtvrtka 18. 6. 2009. Veškeré 
informace o předprodeji vstupenek 
a o festivalu naleznete na webových 
stránkách www.wandrfest.cz/

-von-
Mediální partner: 

Velkomeziříčsko
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ŠKOLNÍ SPORT

STO LET ŠACHU NA VYSOČINĚ

FOTBAL DOROST

FOTBAL BORY ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

FC VM st. dorost – FK Humpolec 
1:2 (0:2)
Branka: Koníř P. (52.). Rozhodčí: 
Pojezdný – Čech. Sestava: Pokorný 
– Horký, Mucha, Kerouš, Nedoma 
(45. Nožička) – Kaminaras (45. 
Vítek), Z. Večeřa, Smejkal, Liška 
– Koníř, J. Večeřa
Poslední zápas na domácím hřišti 
v sezoně 2008/09 sehrál v sobotu na 
domácím Tržáku starší dorost. Bo-
hužel to byl nejhorší sportovní vý-
kon, který naši dorostenci předvedli 
v této sezoně. Od počátku utkání 
kazili, nahrávali soupeři do vylože-
ných šancí, kazili jednoduché míče 
a zvláště první poločas byl jedno 
velké trápení. Hned ve druhé minutě 
obrana namazala hostujícímu útoč-
níkovi, toho navíc nechal kolem sebe 
proběhnout Kaminaras a bylo 0:1. 
V 9. minutě poprvé zahrozil Koníř, 
ale jeho střela šla těsně vedle tyčky. 
V 10. minutě nahrál přímo na nohu 
soupeři Kerouš a nájezd skončil 
v naší síti. Naši hráči se snažili složi-
tě kombinovat, ale ztráceli jeden míč 
za druhým. Při rozehrávce se jim 
nic nedařilo, hráli v obrovské křeči 
a herní situace řešili zbrkle. Jedna 
neproměněná šance střídala druhou.
Do druhého poločasu jsme udělali 
změnu na levé straně a hra se zpřes-
nila a zdůraznila. Ve 48. minutě 
šel sám z pravé strany Smejkal, 
ale neobstřelil dobře vyběhlého 
brankáře hostí. V 51. minutě opět 
zahrával pokutový kop Mucha, 
ale Kerouš hlavou mířil do tyče 
branky hostí. V 52. minutě jsme se 
konečně dočkali, kdy se středem 
hřiště prosadil Koníř a pěknou 
střelou podél gólmana snížil na 1:2. 
V 61. minutě nedal z malého vápna 
opět Z. Večeřa. V 64. minutě poslal 
pěkný pas za obranu Smejkal na 
Koníře, ale Petr netrefi l prázdnou 
branku. V 72. po pěkném centru 
Vítka nedal Koníř z malého vápna, 
střela šla vysoko nad branku. V 75. 
minutě netrefi l prázdnou branku 
po centru Lišky J. Večeřa „tutov-
ku“. Do konce zápasu měl jasnou 
převahu domácí tým, ale nebyl 
schopen trefi t branku hostí. Kdyby 
snad hráli do druhého dne, tak by 
gól nedali. Sice došlo ve druhém 
poločasu k obrovskému zlepšení, 
ale střelecká nemohoucnost dát gól 
rozhodla o osudu utkání. Jedinou 
útěchou pro domácí tým je to, 
že v tomto utkání již o nic nešlo 
a mohli nastoupit hráči, kteří trochu 
více střídali.                          -sme-
FC VM ml. dorost – FK Humpo-
lec 8:2 (2:1)
Branky: 4× Malec, Polák, Wasser-
bauer, Kubec, Denev. Za hosty Pech 
a Kratochvíl. Rozhodčí: Pospíšil, 
asistenti Boček, Šebesta. ŽK: bez 
karet. Sestava FC VM: Weiss – 
Partl, Kubec, Pospíšil, Wasserbauer 
– Miškela, Polák (75. Fikr), Prudík 
(43. Minařík), Denev (72. Vidlák) – 
Malec (59. Maloušek), Kuřátko.

Poslední letošní domácí vystou-
pení na Tržišti a 12. tým v tabulce 
Humpolec, k tomu výsledek z mi-
nulého týdne, to byl pro naše hráče 
jasný cíl – výhra. Kluci na to vlítli 
a zamáčkli soupeře na jejich půlku 
a hned Kuřátko spálil první šanci. 
Hosté nás zastavovali jen za cenu 
faulů a ve 4. min Polák z přímého 
kopu parádně zavěsil pod šibenici. 
Pak následovala ukázka toho, co 
všechno se dá neproměnit. Kuřátko, 
Denev, Polák, Malec a Miškela se 
dohromady podělili o 15 tutovek. 
Naše defenziva nemusela řešit 
žádnou vážnou situaci i proto, že 
Prudík nenechal hosty nějakou akci 
rozvinout. Samozřejmě následoval 
trest, kdy jsme na středu hřiště přišli 
o míč a ve 31. min poslal jedinou 
střelu na branku Pech a svým lo-
bem přehodil Weisse (zaskakoval 
v brance za Homolu) na míč si sice 
sáhl, ale z brány ho nevytěsnil. 
V závěru poločasu jsme hosty opět 
přimáčkli a ve 40. min Kubec z pří-
mého kopu našel Wasserbauera před 
brankou, a ten se hlavou nemýlil. Ve 
druhém poločasu se měli všichni 
uklidnit a hlavně zužitkovat naši 
převahu. Naštěstí si Malec pama-
toval z minulého týdne svůj nástup 
do druhého poločasu a ve 41. min 
skóroval. Další gólová radost ve 
43. min po perfektním pasu Poláka 
na Malce, ten si dvakrát narazil 
s Kuřátkem a po průniku obranou 
obstřelil gólmana na 4:1. Dál jsme 
dobývali branku hostí a opět Kuřát-
ko s Denevem pokračovali v pálení 
šancí. 48. min a Tomáš Malec dostal 
míč za beky a dorazil hosty a při-
psal si už třetí branku zápasu. Pak 
jsme trochu nechali hrát soupeře, 
ale Weiss si perfektně poradil se 
dvěma hráči a nedal na sobě ani 
trochu znát, že není kovaný gólman. 
V 55. min zahrával Kubec další roh 
a hlavičku Wasserbauera ještě hosté 
odrazili, ale s chutí střílející Malec 
dalším gólem nepohrdl.
Následovaly další šance a po nich 
se v 71. min konečně dočkal Denev, 
kdy si vyměnil míč s Kuřátkem 
a prostřelil brankáře hostí. Kluci 
začali být k neudržení a změnou 
rozestavení hráčů po střídání se 
dostávali další do příležitostí. Miš-
kela pak ze středu hřiště s Polákem 
servírovali jeden centr za druhým. 
Oba stopeři se taky zapojili a jejich 
sóla jim utnula jen obrana za cenu 
faulu. Postupně se do hry zapojila 
střídačka a Minařík poslal centr na 
Vidláka, ten sám před gólmanem 
nedal. V 78. min už jsme se viděli 
v kabině, celý střed hřiště se zasta-
vil a obránci se domnívali, že se 
bude mávat ofsajd, nechali hosty 
skórovat podruhé a tím zakončili 
gólové hody v utkání. Další skvělé 
utkání od kluků a potvrzení dobré 
formy v předposledním zápase 
sezony. Nezbývá než smeknout 
kšiltovku.                                 -kub-

Atletika
Krajské kolo Poháru rozhlasu – pro-
běhlo v úterý 2. června na atletic-
kém stadiónu Jihlava pod záštitou 
Krajské rady AŠSK a ČAS.
Soutěž družstev v lehkoatletických 
disciplínách – běh na 60 m, štafeta 
4× 60 m, skoku do výšky, skoku 
do dálky, hodu míčkem, vrhu koulí 
a bězích na 600 m, 800 m, 1000 m 
a 1500 m rozdělených dle věkových 
kategorií. Nejlepší družstva okresů 
kraje Vysočina soupeřila zejména 
ve starším žactvu o možnost startu 
na republikovém fi nále. Velkome-
ziříčští zástupci z řad mladších, 
starších chlapců, a starších děvčat 
Základní školy Oslavická a mlad-
ších žákyň ZŠ Školní získali za 
svoje velmi povedené výkony řadu 
individuálních ocenění a zejména tři 
stříbrné poháry v prestižní soutěži 
družstev. Nebýt přísné diskvalifi -
kace v běhu na 60 m starších dívek, 
mohla být bilance ještě úspěšnější.
Výsledky chlapci 6.–7. třída: 1. ZŠ 
Jemnice 4208 b., 2. ZŠ Velké Mezi-
říčí, Oslavická 3910, 3. ZŠ Jihlava, 
Rošického 3545
Žákyně 6.–7. třída: 1. ZŠ Jihlava, 
Seifertova 4878, 2. ZŠ Velké Me-
ziříčí, Školní 4856, 3. ZŠ Třebíč, 
Bartuškova 4789
Žáci 8.–9. třída: 1. ZŠ Jemnice 
6055, 2. ZŠ Velké Meziříčí, Osla-
vická 5835, 3. ZŠ M. Budějovice, 
Havlíčkova 5831
Žákyně 8.–9. třída: 1. ZŠ Jihlava, 
Seifertova 5725, 2. ZŠ Pelhřimov, 
Na Pražské 5209, 3. ZŠ Jemnice
4997                                       -záv-

Okresní kolo atletického 
čtyřboje mladšího žactva 

V pondělí 1. června na atletickém 
stadionu Velké Meziříčí uspořádali 
učitelé tělesné výchovy ZŠ Osla-
vická a ZŠ Školní pod patronací 
Okresní rady AŠSK vícebojařskou 
lehkoatletickou soutěž. Soutěžící ze 
dvaceti přihlášených družstev plnili 
vybrané disciplíny dle jednotlivých 
kategorií – běh 60 m, 600 m, 800 m, 
skok daleký (vysoký), hod míčkem. 
Nejlépe si v konečném součtu vedlo 
družstvo děvčat ZŠ Školní a chlap-
ců ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí. 
Výsledky družstev děvčata 6.–7. 
třída: 1. ZŠ Školní Velké Meziříčí 
7331 b., 2. ZŠ Palachova Žďár n. 
Sáz. 6959, 3. ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí 6819
Výsledky jednotlivkyň: 1. Kra-
tochvílová Hana 1790 ZŠ Školní 
VM, 2. Homolová Martina 1783 ZŠ 
Školní VM, 3. Ondrová Petra 1672 
2. ZŠ Žďár n. S.

Výsledky družstev chlapci 6.–7. 
třída: 1. ZŠ Sokolovská VM 5835, 
2. ZŠ V. Bíteš 5603, 3. ZŠ Školní 
VM 5273
Výsledky jednotlivců: 1. Hrabá-
lek Tomáš 1477 ZŠ Školní VM, 2. 
Švihálek Radek 1462 ZŠ Oslavická 
VM, 3. Pokorný Josef 1310 ZŠ Ná-
dražní Bystřice n. P.

Krajské kolo atletického
čtyřboje staršího žactva 

Ve čtvrtek 4. června na atletickém 
stadionu při II. ZŠ Žďár nad Sázavou 
proběhlo setkání nejlepších školních 
družstev kraje Vysočina. Celkem 
dvacetčtyři zúčastněných škol sou-
peřilo v kategorii dívek a v kategorii 
chlapců o účast v Republikovém 
fi nále, jehož pořadatelem je v letoš-
ním roce Chodov u Karlových Varů. 
Děvčata a chlapci měřili svoje schop-
nosti v bězích na 60 m, hodu míčkem 
(vrhu koulí), skoku do dálky (výšky), 
děvčata 800 m, chlapci 1000 m. 
Po sečtení všech dosažených vý-
sledků stanulo na příčkách nejvyšší 
družstvo chlapců a družstvo děvčat 

ZŠ Oslavická Velké Meziříčí, kteří 
tak ve dnech 12.-13. června porov-
nají svoje atletické dovednosti s nej-
lepšími družstvy ostatních regionů 
v rámci České republiky. Organi-
zátoři celé akce pak ři slavnostním 
vyhlášení ocenili ještě nejlepší 
jednotlivce, kteří dokázali pokořit 
„super“ hranici 2000 bodů.
Výsledky jednotlivci chlapci 8.-
9. třída: 1. Michal Beránek Polná 
2399, 2. Nestrojil Tomáš Brtnice 
2263, 3. Bouček Martin Oslavická 
VM 2258
Výsledky družstev chlapci: 1. ZŠ 
Oslavická VM 7964, 2. ZŠ Polná 
7495, 3. ZŠ TGM Bystřice n. P. 6806
Výsledky jednotlivkyň děvčata 
8.-9. třída: 1. Renata Dutková 
Gymnázium Bystřice n. P. 2354, 2. 
Kratochvílová Monika Oslavická 
VM, 2148, 3. Syslová Petra Školní 
VM 2094
Výsledky družstev děvčata: 1. ZŠ 
Oslavická VM 6374, 2. ZŠ TGM 
Třebíč 6120, 3. ZŠ TGM Bystřice 
n. P. 6076                            -záv-

Tentokráte se nedařilo doma jen 
přípravce. Dorost a áčko venku re-
mizovali a doma vyhrálo jen béčko. 
Pěkný pohár za 3. místo si přivezli 
z Vel. Meziříčí „staří páni“ a stejně 
tak absolvovali tradiční volejbalový 
turnaj promíchaní naši hráči, kteří 
teď ukončili zimní soustředění 
v nové školní tělocvičně.

Přípravka
Bory – D. Rožínka 2:6 (1:2)
Diváků 60. Už tam jsme loni po-
znali, že na ně nemůžeme ani stačit, 
a to se také doma potvrdilo. Ale 
bylo se na co dívat. Naše brankářka 
Kaštanová nemohla ničemu zabrá-
nit, protože obrana byla jen průměr-
ná. Rozhodčí jen domácí Kaštan.

Dorost
Březí – Bory 1:1
Na jejich „letišti“ se i nám těžko hraje, 
ale naštěstí pro nás to byla jen remíza.
Bory B – Os. Bítýška B 3:1 (2:0)

Diváků 80. Úvod začal dobře. 
Už v 9. minutě dal pěknou bran-
ku kapitán mužstva Petr Viliš. 
A na závěr poločasu střílel z dálky 
pozemní, přímo ligovou branku 
Tomáš Brodský. V 61. min. se ví-
tězně utkal s jejich brankářem náš 
Netolický. V 80. min. kopali hosté 
„falešnou“ penaltu proto, že sudí 
nebral v úvahu signalizovaný of-
sajd. Hosté proto vyslali na kop jen 
svého brankáře, ale náš Jeník jeho 
tvrdou střelu vyrazil. Ale v 88. min. 
střílel blízký trestňák jejich mladý 
Šimek do tyče a do branky.
Radostín A – Bory A 2:2 (0:1)
Diváků 100. Fotbal jsme rozjeli 
dobře a hned na počátku jsme vedli 
Martinem Vávrou. Vypadalo to, že 
to bude pokračovat, ale pro nás nic. 
Až teprve ve druhé půli se za nás 
pěkně trefi l Milan Špaček. Zatím 
si udržuje ve střelecké soutěži 
dobré místo. Za Radostnín Vokoun 
a Prokop.                             -ochr-

Sportovní klub Vídeň
zve všechny příznivce 
zdravého pohybu na

Motokros v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí

V Havlíčkově Brodě se ve dnech 
1. – 9. 5. 2009 konal šachový fes-
tival ke stoletému výročí šachu na 
Vysočině. Kromě hlavního FIDE 
openu se uskutečnila spousta do-
provodných akcí, kterých jsem se 
s chutí zúčastnil.
Festival zahájila simultánka s vel-
mistryní Evou Kulovanou proti 
dvaceti soupeřům. Moje partie 
s Evou byla už od začátku špatná. 
Už v 11. tahu jsem musel obětovat 
pěšce a stál jsem výrazně hůře. Evin 
útok se mi s vypětím všech sil poda-
řilo odrazit a při výhodné výměně 
střelců, kterou Eva nejspíše vlivem 
únavy přehlédla, se mi podařilo 
vytvořit volného h-pěšce, díky 
kterému jsem dokázal dovést partii 
do vítězného konce. Myslím, že tato 
partie vzhledem k velikému počtu 
nepřesností a velmi pochybnému 
výsledku nestojí za zveřejnění.
Po simultánce následoval oběd, po 
němž jsem z rukou předsedy šach. 

svazu Vysočiny p. Paulíka převzal 
pamětní list za dlouhodobý přínos 
šachu pro Mgr. Mejzlíka (trenér 
mládeže ve VM).
Poté už dorazil hlavní host celé-
ho festivalu, velmistr Vlastimil 
Hort, dlouholetý reprezentant ČR 
v šachu. Následovala téměř dvou-
hodinová beseda, při které nám V. 
Hort ukazoval zajímavé pozice na 
diagramech a vyprávěl o setkáních 
s předními světovými hráči. Po 
skončení besedy přišel zlatý hřeb 
programu – simultánka velmistra 
Horta proti jedenácti nejlepším 
juniorům Vysočiny. Povzbuzený 
šťastnou výhrou z první simultánky 
jsem si docela věřil a po vylosování 
bílých fi gur jsem byl rozhodnutý na 
soupeře „vlítnout“.
Pan Hort mě ale pořádně zaskočil: 
Tomáš Mrazík (ELO1888) – Vlas-
timil Hort (ELO2504)
1.e4 Jc6 2.d4 e5 (tento tah jsem 
v životě neviděl) 3.Jf3 exd4 4.Jxd4 

Sc5 5.Se3 Df6 6.c3 Jge7 7.Sc4 0-0 
8.0-0 Sb6 9.Ja3 a6 10.Jac2 Jxd4 (Za 
převod jezdce mne v pozdější ana-
lýze p. Hort velmi pochválil, podle 
jeho názoru jsem měl v tu chvíli nej-
lepší pozici ze všech.) 11.Sxd4 Sxd4 
12.Dxd4 (V tuto chvíli moje ambice 
na vítězství vlivem př ílišného 
respektu k soupeři klesají. Musím 
opět souhlasit s p. Hortem, že po 
dobrání pěšcem by byla moje pozice 
díky sinému pěšcovému středu vý-
razně lepší.) 12.–Dxd4 13.Jxd4 d6 
14.Vfe1 Sd7 15.Vad1 Vfd8 16.f4 Jc6 
(Teď jsem v duchu neprávem zajá-
sal – můj pocit, že když vyměním 
všechny fi gury a soupeři vytvořím 
fi xovaného dvojpěšce a dosáhnu tím 
neprohratelné pozice, byl bohužel 
mylný.) 17.Jxc6 Sxc6 18.Sd5 Kf8 
19.Vd4 Ve8 20.Sxc6 bxc6 21.Vc4 c5 
(Do této pozice jsem směřoval už od 
14. tahu a skutečně tato pozice nejde 
prohrát, při bezchybné hře už je 
dokonce pro bílého vyhraná. Ovšem 
jsme lidi, nejsme stroje.) 22.Kf2 
Vb8 23.b3 Vb6 24.e5 Vc6 (Nyní 

rozhodovalo 25.b4! opět podle pana 
Horta) 25.exd6 Vxe1 26.Kxe1 cxd6 
17.b4 (Pozdě – tento tah mi přináší 
pouze malou výhodu a pozice se 
stává remízovou) 27-Ke7 28.Ke2 f5 
29.Kd3 Ke6 30.bxc5 dxc5 (Zde jsem 
nabídl remízu – soupeř ji zdvořile 
odmítl a pokusil se o,,nemožné“.) 
31.Va4 Kd5 32Va5 Vb6 (Nyní se 
pozice začíná převažovat – z mojí 
aktivní věže je najednou pasivní 
a soupeřova věž ovládá b-sloupec.) 
33.c4+ (První šach v partii je nejspí-
še i zároveň posledním hřebíčkem 
do rakve.) 33.-Kc6 34.Va3 Kc7 
35.Kc2 Ve6 36.Vg3 g6 37.Kd3 Kb6 
38.Kc3 Ka5 (Partie trvala dalších 
15 tahů, ve kterých jsem udělal ještě 
jednou malou nepřesnost a soupeři 
výhru usnadnil, ale vzdát jsem se 
mohl klidně hned – proti tahu Ve4 
a postupu krále proti mému a-pěšci 
není obrana.) 0-1.
Partie trvala téměř 4 hodiny a ještě 
další hodinu ji se mnou p. Hort ro-
zebíral, za což mu patří můj veliký 
obdiv a poděkování.

O týden později se na závěr celého 
festivalu konal otevřený bleskový 
turnaj. Rychlé partie hraji rád, 
a proto jsem do hotelu Slunce 
vyrazil podruhé. V silné konku-
renci jsem byl nasazený až na 26. 
místě, ale tento fakt jsem vůbec 
neřešil. V bleskovém šachu je totiž 
možné úplně všechno. Podařilo se 
mi několik partií s velmi silnými 
soupeři, většinou ELO2000 a více, 
a zisk 8 bodů z 13 partií mi nakonec 
zajistil 12. místo.
Myslím, že festival se opravdu vy-
dařil a všichni jsme nakonec odjíž-
děli spokojeni a naplněni hezkými 
šachovými zážitky.

Tomáš Mrazík

Krajské kolo atletického čtyřboje
ve Velkém Meziříčí

Základní škola a Praktická škola 
ve Velkém Meziříčí organizovala 
krajské kolo atletického čtyřboje 
žáků ZŠ praktických a speciál-
ních. Za velmi nepříznivého počasí 
proběhlo v pátek 29. 5. 2009 ve 
sportovním areálu ZŠ Školní. Ani 
vytrvalý déšť neodradil od účasti 
čestné hosty, kterými byli radní 
kraje Vysočina pro oblast školství 
RNDr. Marie Kružíková, místosta-
rosta města Velkého Meziříčí Josef 
Komínek, vedoucí odboru školství 
Ing. Pavel Stupka, pracovnice 
odboru školství KÚ Jihlava Mgr. 
Marie Vašíčková a PhDr. Věra 
Trávníková. Milými hosty byli 
i ředitelé základních škol z Velkého 
Meziříčí, Mgr. Dagmar Suchá, Mgr. 
Petr Blažek a Mgr. Petr Hladík.
Závodů se zúčastnili vítězové 
okresních kol z okresů Havlíčkův 
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou. Závodní-
ci bojovali nejen se soupeři, ale 
především se špatným počasím. 
Výsledky, kterých dosáhli, jsou 
proto dvojnásob obdivuhodné. 

Soutěžními disciplínami byly: běh 
na 60 m, 800 m, hod kriketovým 
míčkem a skok do dálky.
Výsledky na prvních třech místech: 
dívky 1. Horváthová Jana Nové 
Město n. M., 2. Babůrková Sandra 
Pelhřimov, 3. Marčíková Karolína 
Jihlava; chlapci 1. Adámek Martin 
Žďár n. S., 2. Moravec Jiří Chotěboř, 
3. Horváth Roman Nové Město n. M.
Těchto šest nejlepších sportovců 
kraje Vysočina postupuje do ná-
rodního fi nále, které se uskuteční 
ve dnech 9. – 10. 6. 2009 v Chodově 
u Karlových Varů.
Na závěr bychom chtěli poděko-
vat všem, kdo nám s organizací 
této významné akce pomohli. 
Zejména zřizovateli školy, kraji 
Vysočina, městu Velké Meziříčí, 
DDM Velké Meziříčí, ředitelství 
ZŠ Školní a Technickým službám 
Velké Meziříčí za umožnění využití 
sportovního areálu a v neposlední 
řadě paní ředitelce Mgr. Dagmar 
Suché za propůjčení tělocvičny 
k závěrečnému vyhlášení výsledků 
a zakončení celého programu. Dík 
patří i našim sponzorům.
ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

Prezentace pochodníků v KD 
Vídeň od 8 do 9.15 hodin.

Délka trasy 15 km, je zajištěn 
i odvoz na trasu poloviční.
Po návratu oběd zajištěn.

V 16 hodin začíná
již 13. ročník Vídeňské lávky.

27. 6. 2009 od 9 hodin
Action Racing Team Velké Meziříčí

který se koná v sobotu 
13. června 2009.
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FC Velké Meziříčí
pořádá 13. 6. 2009
mezinárodní turnaj přípravek,
pro r. 1998 a 2000.
Turnaj se uskuteční od 8.00 na hřišti FC Velké 
Meziříčí. Na turnaji se představí i mateřské 

školky v dovednostních soutěžích.
Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé.

Skiareál na Fajtově kopci se rozšířil 
o další atrakce. Vedle sjezdovky 
vznikla během května trať pro 
cyklisty s překážkami a skoky. 
Budou ji moci využívat všichni vy-
znavači tak zvaného freeride stylu, 
tedy volné jízdy na kole, lyžích či 
snowboardu.
„Chtěli jsme dráhu zprovoznit 
do konce května. Ale pak jsme se 
dohodli na dostavbě dalších dvou 
tratí a vše bude otevřeno až 20. 
června,“ vysvětluje manažer velko-
meziříčského skiklubu Jiří Pálka. 
V tento den také bude uvedena 
do provozu ještě jedna novinka, 
na kterou se mohou těšit dět i 

MSD sk. D
Dekora Ždírec – FC VM 0:0
Rozhodčí Pojezný – Hitzger, Draho-
tušská, ž. k. 3:3 (Berka 32., Klusák 
a Kratochvíl 82.), bez č. k. Diváků 
150. Sestava FC VM: Trnavský – 
Berka, P. Mucha, Klusák, J. Krejčí 
– Dufek (72. Brychta), Pokorný, 
Loup (78. Kafka) – Kratochvíl (85. 
Souček), Němec – Beran.
Utkání mělo nejen náboj regionál-
ního derby, ale pro domácí to byla 
současně poslední příležitost, jak 
zastavit mizející možnost záchrany 
alespoň na dohled od ždíreckých 
bran. To samozřejmě při plném bo-
dovém zisku. Papírově jim to mohly 
usnadnit absence hráčů základní 
sestavy Meziříčských, kde za Horta 
zaskakoval na pravém beku Berka, 
za stopera Brychtu Klusák, na jehož 
místo štítového záložníka se stáhl 
kapitán Pokorný a na hrotu se ob-
jevil Beran. A Ždírec se od počátku 
opravdu snažil. Už v první minutě 
kryl Trnavský ošemetný trestný 
kop přes zeď mířící k jeho pravé 
tyči a o tři minuty později, kdy se 
po nákopu zleva dostal za obranu 
domácí hrot Hanousek, včasným 
výběhem snížil úhel a Hanousek 
tutovku spálil. Hosté se dostali vý-
hodné střelecké pozice až v závěru 
prví čtvrthodinky, kdy se k centru 
Dufka dostal Beran, ale byl atako-
ván a jeho střela nemohla domácího 
gólmana ohrozit. Další příležitost 
Dekory přišla v běžící 25. minutě, 
kdy se domácím na vlastní polovině 
podařilo své soupeře obrat o míč 
a Čalkovský dlouhým nákopem 
vyslal do další gólové šance koho 
jiného než Hanouska. Ten ale 
v přímém souboji s Trnavským opět 
neuspěl, když Meziříčský gólman 
nadvakrát jeho šanci zmařil. Až 
do konce poločasu pak obě obrany 
pracovaly spolehlivě a ani žádná 
ze standardních situací se neujala. 
Během přestávky se rozpršelo 
a do druhého dějství nastupovala 
už obě mužstva za hustého deště. 

Velmez po přestávce přidal a po 
nebezpečných standardních situa-
cích se zrodila první velká šance. 
Po kombinaci levé strany pronikl 
do vápna soupeře Beran, našel 
volného Loupa, jehož střela bez 
přípravy těsně minula svůj cíl. 
V 65. to byl opět Beran, který utekl 
svým strážcům tentokrát po pravé 
straně, naservíroval polovysoký 
míč Kratochvílovi, ten ale v ná-
běhu nestačil míč přesněji umístit 
a domácí gólman stihl míč vyrazit. 
Dorážku Loupa už stačila obrana 
Dekory zblokovat na roh. O čtyři 
minuty později to byli domácí, 
kteří v gólové šanci tváří v tvář 
Trnavskému opět neuspěli, když 
gólman Velmezu přízemní střelu 
zblízka stačil vyrazit a dorážka 
Ždírce šla vysoko nad. Největší pří-
ležitost utkání rozhodnout měl v 81. 
Beran, který po kombinaci na jeden 
dotek a míčem za obranu šel sám 
na domácího brankáře Ždánského. 
Místo střely však volil kličku, a to 
tentokrát na Ždánského nestačilo. 
Přesto tento mladý útočník společ-
ně s Trnavským patřil k nejlepším 
hráčům na hřišti. Vyhrál řadu sou-
bojů a svou rychlostí a pohyblivostí 
odsoudil několikrát obranu soupeře 
do role snaživého komparsu.
Rozloučení FC VM s ročníkem 
2008–9 MSD sk. D se uskuteční 
v sobotu 13. 6. utkáním v Šardicích, 
které začíná v 16.30 s odjezdem ve 
13.30 hodin.                           -ber-
 1. Šardice 29 21 4 4 64:24 67
 2. Líšeň 29 20 5 4 60:23 65
 3. Hulín 29 16 7 6 57:24 55
 4. Třebíč 29 13 9 7 38:22 48
 5. Vyškov 29 13 8 8 44:32 47
 6. Vikt. Otrokovice 29 11 7 11 47:39 40
 7. Žďár n. Sáz. 29 10 8 11 48:53 38
 8. Konice 29 11 4 14 45:66 37
 9. Protivanov 29 10 6 13 34:36 36
10. Velké Meziříčí 29 9 8 12 36:46 35
11. Rousínov 29 10 4 15 32:38 34
12. Napajedla 29 8 9 12 35:50 33
13. Boskovice 29 8 6 15 28:52 30
14. Rájec-Jestřebí 29 7 7 15 32:50 28
15. Ždírec 29 7 6 16 26:45 27
16. Mohelnice 29 7 4 18 32:58 25

Handicap Sport Club
Za podpory města Velkého Mezi-
říčí a společnosti Riwer Bowling 
se v sobotu 30. května konal již 
6. ročník turnaje o Pohár starosty 
města Velkého Meziříčí v bowlin-
gu handicapovaných sportovců. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 
sportovců, kteří soutěžili v 11 
dvoučlenných družstvech. Většina 
handicapovaných hráčů měla za 
spoluhráče zdravého kamaráda. Po 
třech nádherných hrách bylo zná-
mo celkové pořadí tohoto turnaje. 
Slavnostního vyhlášení a dekoro-
vání všech sportovců se osobně 
zúčastnil starosta Velkého Mezi-
říčí František Bradáč. První místo 
obsadili B. Dvořák se spoluhráčem 
E. Doležalem, cenu za druhé místo 
si odnesli P. Gottlieb a spoluhráč 
A. Kozina a třetí stupínek obsadili 
Jiří Skryja ml. se spoluhráčem J. 
Skryjou st. Krásné ceny si kromě 
prvních tří odvezl každý, kdo se 
tohoto turnaje zúčastnil, a každý 
sportovec si svou cenu za bojovný 
výkon zasloužil. Handicap Sport 
Club Velké Meziříčí, o. s., děkuje 
za pomoc při turnaji Evě Kozinové 

a za věnování krásných cen do to-
hoto turnaje paní Prudkové a paní 
Studené z Vídně, fi rmám Deliko-
mat s. r. o., Benzina s. r. o., Jaderná 
elektrárna Dukovany, Agados 
s.  r. o., Wiegel CZ s. r. o., Odas 
s. r. o., Vezeko s. r. o., Rotana a. s., 
Tenzan, Stavebniny Libor Smej-
kal, Biliard Arena, Kovoobrábění 
Dalibor Pařil, Pneu box a. s., Ho-

Volejbalisté Spartaku si zahrají 
v derby o páté místo

Mužská volejbalová „dvojka“ se 
hrála ve dvou skupinách, a tak se 
po bojích v základních skupinách 
nyní hraje o celkové pořadí. Našim 
hráčům po dvou porážkách s Pol-
nou, v posledním kole základní 
části unikla možnost zahrát si o pr-
venství, a tak se v bojích o celkové 
umístění utkali se čtvrtým celkem 
skupiny A, Chotěboří. Po dvou 
hladkých výhrách na půdě soupeře 

0:3 a 0:3 si i v kombinované sesta-
vě se svým soupeřem na domácí 
palubovce poradili a zahrají si tak 
o páté místo.
Sp. Velké Meziříčí – TJ CHS Cho-
těboř 3:1 (17, 17, – 22, 16)
Zápas byl kromě třetího dějství 
poměrně jednoznačný, ztracený set 
jde spíše na vrub vlastních chyb, 
než kvalit soupeře. Soupeřem v boji 
o páté místo bude pravděpodobně 
žďárské béčko.
Sestava VM: Šimek, Plachetský, 
Hybášek, Trojan, Homola, O. Holík, 
Villert                                    -kon-

Víkendové dvoukolo žákovských 
soutěží nebylo pro naše hráče příliš 
úspěšné, bodoval pouze tým mlad-
ších chlapců.

Divize mladší žáci
Sokol N. Veselí – Sokol VM 10:5, 
20:12 (10:5), nájezdy 13:9
Domácí celek byl od úvodních 
minut herně i střelecky lepší a po 
právu získal ze všech částí utkání 
plný počet bodů.
Hráli: Macoun – Pavliš (9), Holub 
(3), Lečbych (2), Janíček (2), Stupka 
T. (1), Pažourek, Fiala, Zelinka, 
Ambrož. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Sokol N. Veselí – Sokol VM 41:19 
(22:4)
Jednoznačná herní převaha ve 
prospěch Novoveselských byla 
již do poločasu plně vyjádřena 
brankovými zásahy. Po přestávce 
domácí hráči přeci jen polevili 
v důslednosti a umožnili našim 
částečně zkorigovat výsledný 
poměr.
Hráli: Brabec – Horák (7), Svoboda 
J. (3), Pospíšil M. (3), Juránek (2), 
Pavliš (2), Krátký (2), Fiala, Holub, 
Lečbych. Trenér Janíček.

Divize mladší žáci
Sokol Sokolnice – Sokol VM 7:13, 
18:22 (8:10), nájezdy 3:9
Naši hráči do utkání vstoupili velmi 
dobře a soustředěným výkonem 
nedali domácím příliš šancí ke skó-
rování. Ve druhém souboji museli 
nejprve dotahovat třígólový náskok 
domácích, v závěru prvního poloča-
su již opanovali vývoj hry. Druhý 
poločas si udržovali vícebrankové 
vedení, které nakonec znamenalo 
společně s úspěšně zvládnutými 
nájezdy maximum bodů.
Hráli: Macoun – Janíček (7), Pavliš (6), 
Stupka T. (6), Drápela (6), Holub (5), 
Lečbych (3), Fiala (1), Blaha (1), Pažou-
rek, Zelinka, Ambrož. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Sokol Sokolnice – Sokol VM 
34:23 (16:8)
Domácí tým, opírající se o střelecké 
schopnosti dvou spojek a dobrého 
výkonu brankáře, byl již první 
poločas výrazně úspěšnější. Ani 
po změně stran naši hráči nenašli 
recept na sokolnickou hru a podlehli 
výrazným rozdílem.
Hráli: Brabec – Krátký (7), Svoboda 
J. (6), Horák (3), Pavliš (3), Pospíšil 
M. (2), Juránek (2), Fiala, Holub, 
Lečbych. Trenér Janíček.     -záv-

Na sjezdovce budou jezdit tříkolky
i dospělí. „Ti, kteří nemají vlastní 
kolo, se budou moci ze sjezdovky 
svézt na speciální horské tříkolce 
nebo koloběžce. Zapůjčíme jim ji 
včetně brýlí a přilby,“ prozrazuje 
Jiří Pálka, jakou lákavou atrakci 
připravil skiklub na léto. Jezdce 
s kolem, ale i na tříkolce a na kolo-
běžce pak nahoru na kopec vytáhne 
pochopitelně vlek.
A jak taková jízda na horské tří-
kolce vypadá, ukazuje náš snímek. 
Ten zachycuje samotného výrobce 
horských tříkolek a koloběžek – Jo-
sefa Kovárníka – při testovací jízdě 
ze sjezdovky na Fajťáku.

Martina Strnadová

FSC Stará Říše – FC Velké Mezi-
říčí „B“ 0:1 (0:1). 
Branka: 11. Pokorný F. Sestava hos-
tí: Kučera – Hort, Kružík, Střecha, 
Netolický – Krejčí J., Souček, Po-
korný F., Kafka – Beran (63. Trnka), 
Dufek (70. Krejčí P.). Rozhodčí: 
Nenadál P. Diváků: 200
Posílená „Benfi ka“ začala na hřišti 
lídra soutěže od podlahy a domácí 
nevěděli, kam dřív skočit. Zejména 
J. Krejčí díky přesným příhrám 
Horta větral domácí hráče samo-
statnými průniky, z jeho slalomů 
však branka nevzešla. Hosté se 
ale poznenáhlu radovali, když po 
první standardní situaci domácích 
vyvezl míč Kafka, skvěle viděl 
rozbíhajícího se Pokorného, kterému 
předložil nádherným obloučkem pas 
do běhu a „vypomáhající“ kapitán 
A-mužstva nedal chladnokrevnou 
koncovkou Neumannovi v brance 
Staré Říše žádnou šanci. Benfi ka 
drtila staticky bránící domácí po-
hybem a kombinací, zejména díky 
přesné a chytré rozehrávce z kopa-
ček Horta a Kružíka, kteří výborně 
měnili rytmus i těžiště hry, na což 
hosté nedokázali reagovat jinak než 
destruktivní defenzivou. Pokorný 
a Souček vyhrávali většinu soubojů 
ve středu hřiště, takže domácí mohli 
jen bránit a bránit. Stará Říše měla 
v první půli jedinou vážnější šanci, 
jenže tu dokázala hostující obrana 
zblokovat, takže jediné, co se sta-
roříšským hráčům povedlo, bylo 
důrazným dohráním souboje zranit 
Kučeru v brance „Velmezu.“ Bohu-
žel z celé prvopoločasové převahy 
zůstalo jen u prvotní branky Pokor-
ného. Další šance Berana či Dufka, 
které přišly po centrech ze stran, ani 
mnohé rohové kopy gól nepřinesly. 
A tak přes totální převahu v prvé půli 
přišlo drama ve druhém dějství… 
Do té domácí vystřídali dva čerstvé 
hráče, zejména poslali na hřiště leh-
ce zraněného špílmachra a střelce 
Tichánka, který si netroufal na celý 
zápas, a tak jej šetřili pro druhou 

půli. Ten byl spolu s Pazderníkem 
posunuvším se do útoku hlavním 
strůjcem totální změny obrazu dění 
na hřišti. Zpočátku se ve druhém 
poločase hrála vyrovnaná partie, 
odehrávající se převážně ve středu 
hřiště, postupem času ale hostují-
cím hráčům, z nichž celkem čtyři 
nastoupili v sobotu od začátku za 
A-tým ve Ždírci, začaly očividně 
docházet fyzické síly. Najednou už 
nebyli všude o krok dříve, hru pře-
rušovali jen za cenu faulů a domácí 
šli do soustavného náporu. Nepo-
mohlo ani dvojí střídání unavených 
útočníků Berana a Dufka, kteří 
vzhledem k úhrnné zátěži zaslouží 
ve svém věku absolutorium. Nejdří-
ve famózní Kučera jen s vypětím 
všech sil vytěsnil podél své pravé 
tyče nebezpečnou střelu Rychtec-
kého a vzápětí musel vytáhnou 
televizní „robinzonádu“ proti ráně 
zcela volného Merhauta z hranice 
šestnáctky. Hosté se smažili v kotli 
standardních situací, které doká-
zali jen odvracet do zámezí nebo 
následně končily dalším faulem 
a volným přímým kopem. Tichánek 
napálil po závaru tyč, z následného 
rohu hlavičkoval znovu zcela volný 
Merhaut mimo. Benfi ce tentokráte 
přála vrchovatou měrou štěstěna, 
která od ní v předešlých remízo-
vých zápasech odvracela svou tvář. 
Skóre se už nezměnilo a hosté mohli 
slavit.                                      -kre-

I. A třída skupina B mužů
 1. Stará Říše 24 14 8 2 53:18 50
 2. V. Meziříčí B 24 13 9 2 54:26 48
 3. Náměšť n. O. 24 12 6 6 54:39 42
 4. Rapotice 24 11 8 5 58:39 41
 5. Rantířov 24 9 9 6 28:26 36
 6. Přibyslavice 24 8 10 6 39:27 34
 7. Budišov 24 9 6 9 39:40 33
 8. Bohdalov 24 8 6 10 28:32 30
 9. Třešť 24 8 6 10 48:53 30
10. Kouty 24 8 4 12 33:39 28
11. Šebkovice 24 6 7 11 28:46 25
12. Křižanov 24 6 5 13 32:46 23
13. Herálec (ZR) 24 6 3 15 33:62 21
14. Čáslavice 24 6 1 17 34:68 19

rácké autodružstvo, Acti Bois CZ, 
Building centrum s. r. o., Becker 
Acroma s. r. o., Kavárna Orchidea, 

Restaurace Na Obecníku, a medi-
álnímu partneru týdeníku Velko-
meziříčsko.   Text a foto: -char-

Foto: Jitka Kočí


