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UVNITŘ LISTU

CO VÁS ČEKÁ

VÁŠ SPECIALISTA 
NA CYKLISTIKU

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

Zahradnictví Ing. Ladislav Molnár v Budišově
Od 8. července do 11. července 2009 
Otevřeno:
Po – Pá 9 – 17 hodin, So 8 – 12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 435

(Vídeň, směr přehrada,1. odbočka vlevo)
Nabízíme okrasné dřeviny, trvalky, skalničky. 
Každé prodejní odpoledne poradíme s osázením 
hrobů a zahrádek.
Pracovní doba: St, Čt – 8 – 12, 13 – 17, Pá – 8 – 12, 13 – 18
Vídeň 91, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz 

Setkání 
harmonikářů
Výletiště ve Lhotkách
Sobota 27. června 2009 
od 15 hodin

Více strana 8

Koncert Renaty 
a Igora 
Ardaševových
Hudební festival Concentus 
Moraviae
Jupiter club, koncertní sál
Středa 24. června 2009 
v 19.30 hodin

Dovolená 
v redakci
Od 2. do 10. července 2009. 
Otevřeno bude opět od 13. 7. 
2009 

Velkomeziříčsko 
o prázdninách
V červenci vychází 1. a 22. 
V srpnu vychází 5. a 19.
Od 2. září potom opět každý 
týden.

Zastupitelé včera odpoledne 
rozhodovali o organizaci parko-
vání vozidel na velkomeziříčském 
náměstí. Do uzávěrky dnešního 
vydání Velkomeziříčska tedy ještě 
nebyl znám výsledek. Informaci 
vám proto přineseme hned v ná-
sledujícím čísle našeho týdeníku 
– příští středu.

Zastupitelstvo města vybíralo 
z několika variant. Ve hře bylo jak 
zavedení parkovacích automatů, 
tak i ponechání stávajícího stavu 
s výběrem poplatku za vjezd na 
náměstí. 

Radní nakonec po opakovaných 
diskuzích doporučili zastupitelům 
ke schválení variantu bez parko-
vacích automatů. „My navrhujeme 
výrazně rozšířit počet parkova-
cích míst s parkovacím kotoučem 
a současně rozšířit i dobu výběru 
poplatku za vjezd na náměstí už od 
šesti hodin ráno. Přičemž o víken-
dech by byl výběr za vjezd zrušen 
zcela,“ popsal starosta František 
Bradáč stanovisko rady města ještě 
před jednáním zastupitelstva. Jako 
důvod, proč se nakonec přikláněli 
spíše pro tuto variantu, uvedl také 
do budoucna plánovanou celkovou 

úpravu náměstí. „Proto teď nechce-
me investovat jeden a půl milionu 
korun do parkovacích automatů,“ 
vysvětlil starosta a dodal, že hlav-
ním záměrem je dosáhnout rychlejší 
obměny vozidel na náměstí. To je 
podle radních schopen zajistit i sys-
tém stávající s výběrem poplatku 
za vjezd za rozšíření počtu míst 
s parkovacími kotouči. Navíc je tato 
varianta výrazně levnější. „Stálo by 
nás to pouze nalajnování parkova-
cích míst takto vyhrazených,“ dodal 
starosta Bradáč. Podle jeho dalších 
informací také město v každém 
případě hodlá upravit prostor za ře-
kou v bývalém areálu Svitu, kde by 
vznikla odstavná plocha pro vozidla 
s parkováním bez poplatku. 

Zastupitelé včera rozhodovali 
o organizaci parkování na náměstí 
na základě podrobně zpracovaného 
materiálu, který dodal odbor dopra-
vy městského úřadu. Ten obsahoval 
nejen ekonomickou rozvahu všech 
možných variant parkování s parko-
vacími automaty i bez, ale také další 
výhody a nevýhody jednotlivých 
možností či důsledky zavedení toho 
kterého systému.

Martina Strnadová

Budou na náměstí parkovací automaty? 
Zastupitelé o tom rozhodovali včera

Město ušetří na opravě střechy
i na dokončení cyklostezky

Kraj Vysočina přispěje Velkému Meziříčí jedním a půl milionem korun 
na opravu střechy budovy na Poštovní ulici. Město přitom opravu pořídí 
výrazně levněji. 

„Krajští zastupitelé nám na tuto akci schválili příspěvek milion a půl. 
Z výběrového řízení vzešla cena výrazně nižší, zhruba poloviční. Požádali 
jsme proto kraj o změnu účelu dotace, abychom zbytek fi nancí mohli využít 
třeba i na výměnu oken,“ vysvětluje starosta František Bradáč s tím, že 
krajské zastupitelstvo tuto žádost města schválilo. 

Přízemí objektu na Poštovní využívá školní kuchyně a jídelna. V prv-
ním patře sídlí od konce loňského roku Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí, jejímž zřizovatelem je právě kraj Vysočina. Budova je 
přitom celá v majetku města. Na její rekonstrukci se proto kraj s městem 
podílejí společně. Za krajské fi nance byl zrekonstruován a vybaven vnitřní 
prostor pro potřeby speciální školy a pořízen bezbariérový přístup do 
patra. Město zase přislíbilo opravit a zateplit vnější plášť budovy. 

Podle starosty jde o jednu z mála akcí, kdy městu z výběrového řízení 
vzešla částka výrazně nižší, než byl původní předpoklad. Podobně se měs-
tu podařilo ušetřit asi milion korun na dokončení cyklostezky do Mostišť. 
Jde o její napojení od rybářství, kde v současné době cyklostezka končí, 
až na komunikaci u vjezdu do bývalého areálu Motorpalu. Původně byla 
v městském rozpočtu na tuto akci vyčleněna částka tři miliony osm set 
tisíc korun. Na tuto akci by mělo město získat také část fi nancí z dotace. 
Z ušetřeného milionu korun nyní město čerpá peníze například na nové 
výraznější označení městského úřadu v budově spořitelny na náměstí, dále 
na rozšíření projektové dokumentace na kanalizaci sídliště Čechovy sady 
II, prodloužení veřejného osvětlení v ulici Ke Třem křížům, demolici ob-
jektu bývalé vodárny pod rybníkem Světláček či doplnění projektu dětské-
ho hřiště Oslavická na parametry dopravního hřiště.    Martina Strnadová

Skupině Kamelot 
se podařil rekord.

Po nedávné objížďce z našeho 
města směrem na Třebíč je silnice 
u Oslavičky znovu otevřena. Důvo-
dem uzavření byly práce na novém 
mostu přes železnici a silnici II/360 
(viz fotografi e vlevo). Práce na dru-
hé etapě obchvatu Oslavičky byly 
zahájeny v srpnu 2008 a dokončeny 
mají být v září 2009. Před tím ale 
na řidiče čeká ještě jedna uzavírka 
tohoto úseku, a to od 7. do 20. 9. 
2009.               Text a foto: Iva Horká

Lídr skupiny Kamelot Roman 
Horký.            Foto: Iva Horká

Spanilou jízdou veteránů se mohli pokochat i vel-
komeziříčští fanoušci. A nejen to. Měli možnost na-
hlédnout dokonce i do útrob starých, leč skvostných 
vozů. To tehdy, když jejich majitelé otevřeli kapoty 
na nádvoří zdejšího zámku, kde si automobily daly 
dostaveníčko minulou neděli odpoledne. Akce se 
konala v rámci projektu Trofeo Niké Bohemia 2009 
ve třech dnech – od 19. do 21. června – a ve třech 
etapách. Během nich ujelo pětadvacet historických 
vozů celkem 444 kilometrů dlouhou trasu krajem 
Vysočina. Každá etapa čítala šest zastávek, přičemž se 
„startovalo“ z Třebíče, odtud směrem na Náměšť, pak 
namátkou přes Moravské Budějovice, Telč, Humpo-
lec, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Westernové 
městečko Šiklův mlýn, Velké Meziříčí a nakonec do 
cíle v Jihlavě. 

Do čela kolony exkluzivních historických vozů se 
stejně jako předešlé ročníky se svojí Tatrou Dakar 
postavil Karel Loprais, prezident zmíněného projektu. 
Ten je kromě toho i šestinásobným vítězem Rallye 
Paris-Dakar a myšlenku propagace krajů na pozadí 
historických vozů hodnotí jako podařenou. „Součástí 
projektu jsou kromě spanilé jízdy také doprovodné 
programy ve významných městech na trase, jejichž 
cílem je upozornit návštěvníky na jednotlivá turis-
ticky zajímavá místa nacházející se na území kraje. 
Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby místa byla 
poutavou a divácky přitažlivou formou propagována 
jako vhodné cíle pro domácí i zahraniční turistiku,“ 
uvádí organizátoři akce. 

Kolonu historických vozů před branami zámku uvítal 
starosta našeho města František Bradáč spolu s vedou-
cím odboru kultury zdejšího městského úřadu Pavlem 
Stupkou. V ní se mimo jiné představil Delahaye z roku 
1909, Renault AX, r. v. 1909, černý Hispano-Suiza H6C 
z roku 1932 či Ryley Monako z téhož roku, Renault 
Celtaquatre z roku 1935, Škoda Populár 1100 z roku 
1939, BMW 326, r. v. 1939, Alfa Romeo Junior GT, 
r. v. 1972 nebo Triumph Spitfi re 1500, r. v. 1974 a další. 
„Nejvzácnější kousky jsou číslo jedna a tři, to je Dela-
haye manželů Lessuerových z Francie a černý krasavec 
Hispano-Suiza pana Nováka z Uherského Hradiště,“ 
řekl pro náš týdeník Petr Vykoukal, expert na historické 
automobily z Ostravy, který mimo jiné i odpolední akci 
moderoval. Za kolik by se dalo černé nablýskané auto 
pořídit, pokud by bylo na trhu k mání, nám P. Vykoukal 
prozradil. „Podle mne by to bylo takových nejméně 600 
tisíc eur,“ řekl znalec. Ten vlastní také veterána, ale 
podle svých slov není zdaleka tak vzácný jako ty, jež 
jsme mohli vidět v neděli. Ještě podotkl, že Novákův 
elegán se pyšní i dalším cenným faktem. Jeho majitel si 
ho zrenovoval svépomocí. Koupil v cizině nekompletní 
vrak a na jeho rekonstrukci pracoval několik let. Což 
se pochopitelně též promítá do ceny vozu, stejně jako 
zvyšuje hodnotu automobilu i jeho historie. Kupříkladu 
kdo ho vlastnil, který státník, příslušník hraběcího rodu 
či celebrita v něm jezdila. Nadšení diváků, kteří si tak 
zpestřili právě probíhající pouť, tedy z pochopitelných 
důvodů nebralo konce ani v našem městě. 

(Pokračování na straně 2.)

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Černý krasavec Hispano-Suiza H6C z roku 1932 patřil mezi dva největší skvosty automobilových veterá-
nů na zdejším zámku minulou neděli.                                                                                     Foto: Iva Horká

Silnice u Oslavičky je opět otevřena

Avizní okénko připravila: 
Iva Horká

Za 105 dnů odehrála 110 
koncertů.
Jeden z nich i ve Velkém 
Meziříčí.
Více strana 3 a 5.

Otevírá se nové 
tvořivé centrum 
v Oslavici
Více strana 3 a 5.

Fotogalerie 
ze spanilé jízdy
Trofeo Niké Bohemia 2009,
která poctila i naše město.
Více strana 1, 2 a 5. 

Stavba, jejímž investorem je kraj 
Vysočina, pokročila už i v úseku 
těsně před obcí, jak ukazuje sní-
mek vpravo. Projekt rekonstrukce 
zmíněné silnice je spolufi nancován 
Evropskou unií a zhotovitelem je 
pražská fi rma Strabag a. s.
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OKÉNKO RADNICE

SOS radí každou středu

Zprávy z jednání Rady města ze 17. 6. 2009
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR s. r. o. – uložení ka-
belového vedení – přípojky NN – do pozemku města parc. č. 1310/25 
s právem provozování, údržby a oprav kabelového vedení, a to na 
dobu určitou po dobu trvání této stavby.

 2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 4347/1 o výměře asi 600 m2 v lokalitě Rakůvky, k. ú. Velké 
Meziříčí za účelem zřízení zahrádky.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 35,2 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 35,2 tis. Kč – § 3612 vrácení neodbydleného nájemného
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3121 dotace pro Sdružení rodičů při
    Gymnáziu ve Velkém Meziříčí
 Účel:   účast žákyně Gymnázia ve VM ze 3. A
    Hany Pařízkové na světové geografi cké
     olympiádě v Mexiku

 4. Rada města schválila nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké 
Meziříčí od 1. 7. 2009 ve výši 100 zaměstnanců + 11 zaměstnanců 
na mateřské a rodičovské dovolené.

 5. Rada města schválila dodatek č. 3 organizačního řádu Městského 
úřadu Velké Meziříčí – přesun informačního centra z odboru živ-
nostenského pod odbor školství a kultury od 1. 7. 2009.

 6. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas 
Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Lhotky, příspěvkové 
organizaci na základě její žádosti z 10. 6. 2009, s přijetím účelově 
určeného daru – 5 tis. Kč na školní výlet a Základní škole a mateřské 
škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci na základě 
její žádosti ze 4. 6. 2009, s přijetím účelově určeného daru – digitál-
ního fotoaparátu SONY v ceně 4.095 Kč.

 7. Rada města souhlasila s darováním majetku:
a) Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště,
 příspěvkové organizaci
 Model dopravního hřiště 1 ks à 1.990 Kč
b) Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizaci
 Model dopravního hřiště 2 ks à 1.990 Kč
 Elektronické dopravní značky 12 ks à 210 Kč
c) Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
 Model dopravního hřiště 2 ks à 1.990 Kč
 Elektronické dopravní značky 12 ks à 210 Kč

 8. Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zvýšení 
příspěvku na provoz Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13 ve výši 42 tis. Kč za účelem úhrady vlastního vkladu školy 
při poskytnutí dotace MŠMT Podpora enviromentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve školách.

 9. Rada města schválila uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem Velké Meziříčí 
a Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje 
ve znění návrhu a pověřila starostu města jejím podpisem.

10. Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pla-
kátovacích ploch, uzavřené 16. 2. 2009 mezi městem Velké Meziříčí 
a společností RENGL, s. r. o., Liberec – zrušení plakátovací plochy 
na ul. Třebíčská (na autobusové zastávce „U Beranů“).

11. Rada města souhlasila se zrušením zastávky Oslavická – škola 
v 10.50 hodin na spoji č. 9 linky č. 845202 MHD autobusové nádraží 
– Draka Kabely od 1. 7. 2009 z důvodu jejího nevyužívání.

12. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k bytu na 
ulici Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí na dobu určitou 12 měsíců 
se smluvním nájemným.

13. Rada města souhlasila s účinností od 1. 7. 2009 se zvýšením smluv-
ního nájemného u bytů postavených do 30. 6. 1993 a obsazovaných 
po 19. 12. 2002 o míru infl ace za rok 2008 na 36,29 Kč/m2.

14. Rada města projednala požadavek na snížení nájemného z části 
pozemku parc. č. 68 o ploše 389 m2 a předzahrádky umístěné na 
chodníku před objektem restaurace Na Obecníku, Náměstí 79/3, 
Velké Meziříčí. Rada města nesouhlasila se snížením nájemného 
z uvedených prostor. V platnosti zůstává stanovené nájemné z výše 
uvedených prostor.

15. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. neschválila smlouvu o umístění prodejního nápojového 
automatu v areálu koupaliště.

16. Rada města schválila uzavření smlouvy o konzultační a poradenské 
činnosti mezi městem Velké Meziříčí a společností Commservis.
com, s. r. o., Jiráskova 1301, Třebechovice pod Orebem za účelem 
zajištění prezentačního a mediálního servisu.

17. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje původní 
stavby restaurace „Na Zimáku“ a doporučila Zastupitelstvu města 
odsouhlasit tento prodej za cenu dle znaleckého posudku v hodnotě 
před provedením stavebních úprav nemovitosti. Znalecký posudek 
bude po vypracování předložen Radě města k posouzení a následně 
předložen s návrhem na prodej Zastupitelstvu města.
Rada města požaduje zřídit předkupní právo pro Město Velké Mezi-
říčí na předmětnou nemovitost.

Ing. František Bradáč, starosta

Budou mít
smlouvu s policií

Radní schválili smlouvu mezi 
Městem Velké Meziříčí a Policií Čes-
ké republiky – krajským ředitelstvím 
policie Jihomoravského kraje. „Ná-
vrh na uzavření smlouvy o zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného 
pořádku podala policie,“ informuje 
starosta František Bradáč. Smlou-
va zahrnuje společný postup při 
zabezpečování veřejného pořádku 
a policie ji nyní postupně uzavírá se 
všemi obcemi a městy. Vznik těchto 
koordinačních dohod umožňuje od 
1. ledna 2009 nový zákon o policii. 
Cílem je posílení dosavadní spolu-
práce mezi policií a místní samosprá-
vou. Obě strany by se tak měly lépe 
shodnout na defi nici bezpečnostních 
rizik obce či města, prioritách, me-
todách a cílech jejich řešení.   -mrs-

Hasiči opravují vodovod O dopolední zastávku MHD 
u školy není zájem

Zastávka autobusové linky velkomeziříčské městské hromadné dopravy 
v 10.50 hodin na Oslavické u základní školy bude od července zrušena. Za-
stávku navíc na spoji číslo devět linky autobusové nádraží – Draka Kabely 
město zavedlo koncem loňského roku na půlroční zkušební provoz. O rozší-
ření tehdy požádaly sociální služby města. Zdejší odbor dopravy nyní před-
ložil radním vyhodnocení zkušebního provozu. Ukázalo se, že využitelnost 
linky je minimální, téměř žádná. „Jestliže v 10.50 nastoupí na zastávce 
u školy dva cestující za měsíc, v dalším jen jeden, pak to nemá opodstatně-
ní,“ vysvětluje starosta František Bradáč a dodává, že navíc část zkušebních 
měsíců proběhla v zimním provozu a část v letním, takže jde o dostatečný 
ukazatel. Zastávky dalších autobusových linek městské hromadné dopravy 
u školy na Oslavické zůstávají nezměněny. Využívají je zejména školní 
děti ráno před osmou hodinou a potom odpoledne.        Martina Strnadová

Město dá velkomeziříčským dob-
rovolným hasičům čtyři sta dvacet 
tisíc korun na opravu vodovodu. 
Ten je v budově hasičské zbrojnice 
v havarijním stavu. „Na podzim 
praskla voda v sále, kde je kuchyň. 
Ten je přitom pravidelně využíván 
ke společenským akcím, ale také 
k pravidelným cvičením například 
mladých hasičů, mažoretek, žen 
a podobně,“ vysvětluje Miroslav 
Jágrik, starosta sboru dobrovolných 
hasičů. První část rekonstrukce 
vodovodu v této části budovy proto 

proběhla hned na podzim. Na tuto 
akci bylo vyčleněno z městského 
rozpočtu dvě stě tisíc korun. Stav 
vodovodu však vyžaduje opravu 
celkovou. „Radní s tím souhlasili 
a navýšili hasičům původní částku 
o dalších dvě stě dvacet tisíc ko-
run,“ informuje místostarosta měs-
ta Josef Komínek. Za tyto fi nance 
tedy dojde k opravě vodovodu také 
na sociálním zařízení, ve sprchách 
a v bufetu hasičky. Práce proběhnou 
pravděpodobně po prázdninách.

Martina Strnadová

Podmínky pro poskytnutí dotace města 
sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí 

na rok 2010
Dotace je určena pro sportovní oddíly, které pracují s mládeží ve Vel-

kém Meziříčí nebo jeho místních částech.
Dotace nad 5 tis. Kč

Originál žádosti vč. příloh musí být podán nejpozději 10. 7. 2009 
na podatelně MÚ nebo odeslán poštou s poštovním razítkem odeslání 
nejpozději 10. 7. 2009. Elektronickou verzi žádosti vč. příloh č. 2 + 3 je 
nutné dodat současně s písemnou formou žádosti na CD.

Povinné přílohy žádosti
příloha č. 1: Účetní výkazy za uplynulé účetní období (rok 2008) – tj. 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce u organizací 
vedoucích podvojné účetnictví nebo výkaz majetku a výkaz o příjmech 
a výdajích u organizací, které vedou jednoduché účetnictví. Účetní výkazy 
budou ověřeny Finančním úřadem Velké Meziříčí;

příloha č. 2: Seznamy sportovců členěných podle jednotlivých mlá-
dežnických kategorií k 31. 12. 2008. Uvádějte pouze aktivní sportovce 
za žádající oddíl až do staršího dorostu popř. juniorů (věk 18, max. 19 let 
dle sportovního odvětví), kteří mají bydliště v regionu obce s rozšířenou 
působností Velké Meziříčí nebo studují školy ve Velkém Meziříčí;

příloha č. 3: Výroční zpráva oddílu za minulý kalendářní rok v elek-
tronické podobě na předepsaném formuláři.

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Dotace spor-
tovním oddílům NEOTVÍRAT!

Dotace do 5 tis. Kč
O dotaci v max. výši 5.000 Kč mohou požádat oddíly z Velkého Me-

ziříčí pracující s mládeží, které nepodaly žádost o vyšší dotaci (nad 5 tis. 
Kč) na rok 2010. Originál žádosti vč. přílohy musí být podán nejpozději 
10. 7. 2009 na podatelně MÚ nebo odeslán poštou s poštovním razítkem 
odeslání nejpozději 10. 7. 2009.

Elektronickou verzi žádosti vč. přílohy je nutné dodat současně s pí-
semnou formou žádosti na CD.

Povinné přílohy žádosti
příloha č. 1: Výroční zpráva oddílu za minulý kalendářní rok v elek-

tronické podobě na předepsaném formuláři.
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Dotace spor-

tovním oddílům do 5.000 Kč NEOTVÍRAT!
Kompletní informace k podmínkám poskytnutí dotace vč. formulářů 

jsou zveřejněny na webových stránkách města www.mestovm.cz v sekci 
SPORT.    Ing. Zuzana Villertová, odbor výstavby a regionálního rozvoje

Základní škola Sokolovská získala z rozvojového 
programu ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy bezmála sto tisíc korun. Uspěla s projektem Třídíme 
odpad a poznáváme životní prostředí města a jeho 
okolí. Finance získané v tomto dotačním programu 
jsou určeny na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve školách.

„Škola získala částku devadesát osm tisíc korun, 
přičemž podmínkou dotace je i její vlastní vklad. 
Požádala proto město o příspěvek,“ informoval 
starosta města František Bradáč a dodal, že město 
vítá, když se školy snaží získávat prostředky i mimo 
vlastní rozpočet. Radní proto doporučí zastupitelům 
schválit škole příspěvek v plné výši čtyřiceti dvou 
tisíc korun. Za sto čtyřicet tisíc korun škola pořídí 
předměty a pomůcky pro další vzdělávání žáků 
i učitelů. „Koupíme například nástěnky, interaktivní 
učebnice, software pro výuku žáků prvního i druhého 
stupně, ale třeba také nádoby na tříděni odpadu,“ 
popisuje ředitel školy Petr Hladík využití fi nancí 
z úspěšného projektu, který vytvořili pedagogové 
školy za spolupráce Střediska ekologické výchovy 

Ostrůvek. A právě na Ostrůvku také proběhne další 
součást projektu, totiž výukový program zaměřený 
na třídění odpadu. Ten bude určen nejen žákům, ale 
i pedagogickým a provozním pracovníkům školy. 
Navíc i pravidelné výjezdové pobyty žáků šestých 
a osmých ročníků do Nesměře či do Záseky, které 
škola každoročně pořádá v září, budou zaměřeny na 
ekologický program.

Již v minulosti základní škola na Sokolovské úspěš-
ně žádala o fi nance. Počátkem letošního roku získala 
více než dva miliony osm set tisíc korun z regionál-
ního operačního programu Vzdělávání a konkurence-
schopnost na rozvoj informačních a komunikačních 
technologií.

Z těchto peněz škola část již čerpala na školení peda-
gogů. Další fi nance hodlá využít v nejbližší době. „Teď 
nám končí termín výběrového řízení, které jsme vypsali 
na zařízení pro školu za šest set tisíc korun. Budeme 
nakupovat počítače pro první stupeň, dataprojektory, 
vizualizéry, interaktivní tabule apod.“ informoval 
ředitel Petr Hladík.

Martina Strnadová

Sto tisíc podpoří environmentální výchovu ve škole

Tradiční pouti ve Velkém Meziříčí, která proběhla 
minulý víkend, přálo v neděli počasí, a tak není divu, 
že byla hojně navštívená. Zejména děti a mladí lidé vy-
hledávali adrenalinové atrakce, mezi něž nepochybně 

patří i ty z našich dvou snímků. Například za dvě až 
tři minuty jumpingového dovádění (viz foto vpravo) 
zájemci zaplatili padesát korun.

Text a foto: Iva Horká

Proto není divu, že kolona na-
brala poměrně značné zpoždění 
a namísto ve 4 odpoledne, kdy měla 
odjet z Velkého Meziříčí, se se zám-
kem loučila až krátce před pátou 
hodinou. Kvůli tomu také změnila 
trasu a namísto plánované jízdy ve 
směru na Uhřínov, frčela nejkratší 
cestou přes Měřín do Jihlavy. „Asi 
padesátka motoristických nadšenců 
čekala kolem 16. hodiny v Uhřínově 
na průjezd historických vozidel. 
Vybaveni vlajkami motoristických 
týmů chtěli vzdát hold této staré 

Nádvoří zámku patřilo veteránům

kráse na čtyřech kolech, ale bohu-
žel se nedočkali. Zklamání těchto 
příznivců motorismu bylo velké,“ 
sdělil naší redakci Karel Polák. 
Projektový manažer Evžen Doležal 
se prostřednictvím spoluorgani-
zátorů našeho města všem těmto 
fanouškům za tuto nemilou situaci 
omlouvá.

Iva Horká
(Další  fo tk y nale zne te na 

straně 6 nebo ve fotogalerii na 
našich webov ých s t ránk ách 
www.velkomeziricsko.cz.)

Kolonu pětadvaceti historických vozů v čele s Tatrou Karla Lopraise 
přivítal starosta našeho města František Bradáč spolu s vedoucím 
odboru kultury MěÚ Pavlem Stupkou (vlevo).          Foto: Iva Horká

Mgr. Michala Šťávová, absol-
ventka právnické fa-
kulty, případně další 
pracovníci SOS vám 
poradí vždy od 14 
do 16 hodin na živ-
nostenském odboru 
MěÚ, v nové budově radnice (dveře 

č. 4). Tel. kontakty: v době úřed-
ních hodin na velko-
meziříčské radnici 
566 781 044 nebo 566 
781 045. Mimo úřed-
ní hodiny volejte na 
pevnou linku brněn-

ské poradny 543 255 371.      -mrs-

V příštím čísle:
komentář radního MVDr. Iva Šulce na téma Úprava města
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OKÉNKO KRAJE
V Oslavici u Velkého Meziříčí 

brzy zahájí činnost občanské sdru-
žení Tvořivé centrum. Zakládají 
ho spolu s dalšími mladými lidmi 
manželé Hikešovi.
Co si může člověk představit pod 
pojmem Tvořivé centrum?

Je to prostor aktivity člověka pro 
rozvoj kreativity, osobní růst a ra-
dost na světě. Takto jsme stručně 
defi novali naši budoucí činnost. Je 
to místo pro setkávání lidí na nej-
různějších typech sebevzdělávacích 
kurzů a taky prostor pro dětský klub 
v láskyplném prostředí. Občanské 
sdružení Tvořivé Centrum si dává 
za úkol nabídnout dětem, mládeži 
i dospělým možnosti, jak smyslupl-
ně využít svůj volný čas a rozvinout 
tak svoji tvořivost a kreativní myš-

Dobytí hradu ve Velkém Meziříčí
Velkomeziříčský zámek, původně hrad, sice denně dobývají skupinky 

turistů a školní výpravy, v minulosti však svou obrannou funkci plnil více 
méně bez závad. Jednou z výjimek, kdy byl hrad dobyt, byl rok 1464. Je 
to tedy 545 let.

Majetek po zemřelém Václavu Meziříčském z Lomnice tehdy místo jeho 
nezletilých dětí Jana a Bohunky spravoval poručník Bohuslav z Lomnice, 
jejich příbuzný. Na přelomu let 1463 a 1464 král Jiří z Poděbrad zbavil 
Bohuslava poručenství s odůvodněním, že využil svého postavení pro 
vlastní užitek, místo toho aby hájil zájmy sirotků. Protože Bohuslav od-
mítl hrad vydat, pověřil král moravského zemského hejtmana, svého syna 
knížete Viktorina z Minsterberka, aby mu majetek za pomoci moravské 
šlechty odebral.

K boji se připojili někteří příslušníci šlechty i meziříčští měšťané. Hrad 
se skutečně podařilo dobýt, Bohuslav byl zajat a novým poručníkem král 
jmenoval jeho bratra Jaroslava z Lomnice. Dne 23. 6. 1464 pak vydal 
král v Praze listinu, ve které pochválil meziříčské měšťany, že se dobře 
zachovali proti nehodnému poručníku. Zároveň je bere v ochranu proti 
každému, kdo by jim chtěl vyčítat, že se protivili svému pánu. Naopak 
mají moravská markrabata na tento čin vděčně vzpomínat. Tato listina 
se dochovala a je uložena v pobočce státního archivu.

Jaroslav z Lomnice nebyl asi jako poručník o nic lepší. Hned následují-
cího roku požádal sice krále o zplnoletnění sirotků, došlo k němu však až 
za několik let. Hrad už se kvůli předání ale znovu dobývat nemusel.  -ripp-

V únoru letošního roku vydal Roman Horký a hudební skupina Kamelot 
své dvacáté album s názvem Mořská sůl. Aby toto nové cédéčko autoři 
co nejvíce zviditelnili, rozhodla se kapela uspořádat nejdelší souvislé 
koncertní turné s názvem O 106. To znamenalo odehrát 106 koncertů 
během 106 dnů. Koncerty probíhaly každý den za sebou včetně sobot 
a nedělí, každý den na jiném mís-
tě. Jedním z měst, kde se Kameloti 
zastavili, bylo také Velké Meziříčí, 
v němž zahráli 17. dubna, a Velká 
Bíteš (8. 3.).

Splněním těchto podmínek se 
Kamelot hodlal zapsat do knihy 
rekordů. Turné začalo 2. 3. 2009 
v domovském Brně a skončilo 14. 6. 
2009 v Kostelci u Kyjova. Přestože 
nakonec trvalo jen 105 dní, díky 
několika případům dvou koncertů 
za den (v jiném místě), skupina Ka-
melot odehrála celkem 110 koncertů 
(plánovaných 106 plus 4 bonusy) 
a stihla tak svou metu zdolat o den 
dřív. „Nezměrným úsilím a buldočí 
vytrvalostí jsme dokázali navzdo-
ry škarohlídům nemožné. Musím 
poděkovat všem pořadatelům, 
partnerům a divákům, bez nichž by 
tento rekord nevznikl. Navíc rekord 
korunovaný dobrým skutkem. A to 
kapela s duší hochů od Bobří řeky 
dělá moc, moc ráda,“ řekl kapelník 
Kamelotu Roman Horký.

Celé turné pečlivě monitorovala 
agentura Dobrý den Pelhřimov, 
která má pod svými křídly Čes-
kou knihu rekordů, a která sta-
novený rekord do knihy rekordů 
zaeviduje. „Agentura Dobrý den 
Pelhřimov zaregistrovala už tisíce a tisíce rekordů, vloni jich bylo 407, 
ale ještě žádný tohoto druhu. Ono jen přes sto dní spolu vydržet není 
jednoduché... A tak klobouk dolů před pány muzikanty, před bohulibým 
účelem turné a nakonec slib: ač už je nové vydání České knihy rekor-
dů uzavřeno, uděláme výjimku a tento právě završený rekord ještě na 
poslední chvíli zařadíme,“ uvedl Miroslav Marek, prezident Agentury 
Dobrý den Pelhřimov.

Podpořili projekt Klokánek
Aby turné přineslo co největší užitek, rozhodli se členové skupiny 

Kamelot věnovat část svého honoráře Fondu ohrožených dětí (F.O.D.) 
a podpořit tak projekt Klokánek.

„Z každého odehraného koncertu daroval Kamelot 1.000 Kč, to 
znamená, že na konci byla předána do rukou JUDr. Marie Vodičkové, 
předsedkyni F.O.D. částka 106.000 Kč,“ uvedla manažerka skupiny Lucie 

Kamelot je držitelem českého rekordu
Během sto pěti dnů odehráli sto deset koncertů. Dva z nich v našem regionu

Kopáčková. Podle jejího sdělení navíc s sebou kapela vozila zapečetě-
nou putovní kasičku F.O.D., do které měli možnost návštěvníci koncertu 
vhodit libovolný fi nanční obnos. Výtěžek z putovní kasičky byl celkem 
58.000 Kč, takže skupina Kamelot poslala dětem z Klokánku celkovou 
sumu ve výši 164.000 Kč. „Chtěla bych co nejsrdečněji poděkovat všem 

členům skupiny Kamelot za jejich 
rozhodnutí podpořit právě Fond 
ohrožených dětí. Je to pro nás nejen 
velice významná hmotná pomoc, 
ale i nesmírná psychická posila 
a velká čest, právě teď, kdy jsme 
obdrželi o 11 milionů menší dotace 
než loni. Máme proto velké problé-
my se zajištěním provozu Klokánků 
a navíc nás stíhá nemilost různých 
mocných úřadů, v čele s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Ještě 
jednou moc a moc děkujeme!“ řekla 
JUDr. Marie Vodičková, předsed-
kyně F.O.D.

Generálním partnerem turné 
O 106 byl pivovar Černá Hora, 
který při této příležitosti uvedl na 
trh nový světlý 12o ležák s názvem 
Kamelot. Tímto stejnojmenným 
pivem bylo v každém místě konání 
nové CD pokřtěno. Ve Velkém Me-
ziříčí se tohoto úkolu zhostil nestor 
zdejší country scény, devětaosmde-
sátiletý houslista Ladislav Krevňák 
z Křižanova.

Muzikanti
 uzavřeli sázku

Aby si skupina Kamelot své 
106denní putování zpestřila, uza-
vřeli muzikanti mezi sebou sázku, 

že se od prvního dne nebudou holit. Výhrou v sázce byl karton nejmeno-
vaného alkoholu vysoké fi nanční hodnoty. S přibývajícími odehranými 
koncerty mohli návštěvníci koncertů sledovat rostoucí plnovous všech 
členů kapely.

Přestože turné bylo pro všechny účastníky psychicky i fyzicky dost 
náročné, únavu ani nemoc na sobě nedali znát a během každého koncer-
tu hrál Kamelot skutečně naplno a OSTOŠEST! Skupina Kamelot tímto 
velice děkuje všem partnerům a pořadatelům, kteří se tohoto velkého 
projektu zúčastnili, kapelu v rekordu podpořili a pomohli tak zároveň 
dětem z Klokánku. Zároveň také děkuje všem mediálním partnerům, 
kteří rekordní turné zviditelnili. Mezi nimi nechyběl ani týdeník Velko-
meziříčsko, který akci propagoval na svých stránkách.

Zpracovala: Iva Horká
(Perličky z turné najdete na straně 5.)
(Zdroj: TZ Lucie Kopáčkové.)

Frontman Kamelotů Roman Horký s bubeníkem Pavlem Plchem na prk-
nech velkomeziříčského pódia, kde se v rámci výjimečného turné před-
stavili v pátek 17. dubna letošního roku.                       Foto: Iva Horká

lení. Chceme nenásilnou formou 
podpořit osobnostní růst dětí od 
nejútlejšího věku až po dospělé, 
rozvinout jejich zdravý tělesný 
i duševní vývoj a tím působit jako 
prevence v oblasti negativních jevů 
ve společnosti.
Jak vás napadlo takový prostor 
vytvořit?

Byl to dětský sen, který se začal 
realizovat v podstatě sám, když 
nám rodiče předali starý rodový sta-
tek. Je pravda, že jsme měli růžové 
brýle, protože jsme i ve zřícenině 
viděli krásný dům a v bývalém 
chlívě budoucí příjemný prostor pro 
setkávání lidí. Pak jakoby zázrakem 
přišla fi nanční podpora našeho zá-
měru a projekt rázem dostal hmot-
nou podobu.

Slepíši z Tasova získali certifi kát
Značku Vysočina regionální produkt získalo dalších šest výrobců. 

Vedle již certifi kované čistě pěstované zeleniny nebo originálních hra-
ček či keramiky se na seznam kvalitních a tradičních produktů dostala 
paličkovaná krajka, praktické proutěné košíky nebo originální skleněné 
užitkové a dekorativní sklo. K dnešnímu dni již regionální značku vlastní 
34 producentů.
Čtvrté zasedání certifi kační komise rozhodlo o registraci následujících 

osmi producentů:
Marie Hůlková, Třebíč –elegantní kožené kabelky, aktovky a klíčenky; 

Miloslav Dvořák, Janštejn – zpracování skla technologií FUSING, lehání, 
ohýbání a spékání skla vedoucí k získání originální barvy i struktury skla; 
Lenka Malátová, Čížov u Jihlavy – tradiční ručně paličkovaná krajka; 
Renata Mahelová, Jihlava – košíkářských sortiment – košíky, ošatky, pod-
nosy, misky a ostatní výrobky z proutí; Občanské sdružení Slepíši, Tasov 
– zahradní nádoby, užitné zahradní a interiérové plastiky, didaktické 
pomůcky a hračky; Benediktus, občanské sdružení, Chotěboř – keramic-
ké výrobky, výrobky z ovčího rouna, výrobky z výtvarné dílny.

Vysočina se vyznačuje přirozeným zájmem producentů a výrobců 
o certifi kaci. Celkem 34 certifi kovaných fi rem s desítkami nabízených 
výrobků za dobu existence značky je jasným vzkazem trhu, že náš region 
je specifi cký nejen svou lokací, ale i nabídkou originality s důrazem na re-
gionální původ. „Dalším krokem v činnosti certifi kační agentury by mohla 
být certifi kace regionálních služeb. Dovedu si představit, že stejně jako 
na Šumavě by v budoucnu mohla i u nás vzniknout, po vzájemné diskuzi, 
pravidla pro regionální značení služeb. Otázkou zůstává, zda by byl mezi 
podnikateli o tuto značku zájem a zda již uzrál čas. Jsem však přesvěd-
čen, že i jedinečná služba může splňovat kritéria šetrnosti k životnímu 
prostředí, kvality a spjatosti s regionem,“ uvedl radní kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. V předcházejícím období již 
proběhla jednání o certifi kaci služeb. „O jejich zavedení rozhodne zájem 
provozovatelů a stanovení základních podmínek certifi kace,“ upřesnila 
Hana Uhlířová z agentury ZERA. Certifi káty Vysočina – regionální pro-
dukt budou za přítomnosti médií předány novým držitelům na předem 
ohlášené tiskové konferenci kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Dne 16. června 2009 uvedl kraj 
Vysočina do provozu ve spoluprá-
ci s městy Telč, Velké Meziříčí 
a Nové Město na Moravě Kontakt-
ní centrum kraje Vysočina. Cílem 
tohoto projektu, který je postaven 
na bázi telefonického call centra, 
je zajištění rovného a transparent-
ního přístupu klientů samosprávy 
k informacím týkajícím se vztahů 
klient – veřejná správa bez ohledu 
na způsob komunikace, kdykoliv 
a odkudkoliv, tzn. zjednodušení 
dostupnosti informací pro klienty 
samosprávy kraje Vysočina.

Ve zkušebním období bude „kon-
taktní“ telefonní linka určena 
především pro pracovníky veřejné 
správy, typicky představitele obcí 
a příspěvkových organizací, pro 
poskytování informací k proble-
matice elektronizace veřejné správy 
(tzv. eGovernment). Provozní doba 
bezplatné telefonní linky 800 809 
809 je v pracovní dny od 8 do 15 
hodin. Na pracovníky kontakt-
ního centra je možné se obrátit 
kdykoliv prostřednictvím emailu 
egon@kr-vysocina.cz.

„Kontaktní centrum je virtuální 
kancelář dostupná prostřednictvím 
sady přístupových kanálů, tzn. kli-
ent může pro kontakt využít bezplat-
nou informační linku, poslat dotaz 
emailem nebo si zjistit potřebné 

informace na portálu kontaktního 
centra. Informace poskytují v sou-
časné době operátoři – pracovníci 
spolupracujících úřadů v kraji 
Vysočina,“ uvedl krajský radní pro 
informatiku Zdeněk Ryšavý, který 
doplnil, že hlavním přínosem pro-
jektu je sjednocení komunikace 
s klienty samospráv a vytvoření 
společné znalostní báze úřadů pro 
řešení různých problematik a život-
ních situací.

Mezi aktuálně obsluhovaná 
témata patří problematiky dato-
vých schránek, spisových služeb, 
CzechPointu, elektronické pod-
pisy nebo získání dotací na tyto 
projekty. „Vzhledem k účinnosti 
zákona 300/2008 Sb. o elektro-
nických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů od 1. července 
očekáváme nyní především dotazy 
týkající se datových schránek,“ 
řekl vedoucí odboru informatiky 
Petr Pavlinec.

Tímto projektem kraj Vysočina 
navazuje na podobné aktivity hlav-
ního města Prahy a statutárního 
města Ostravy. Projekt je plně fi nan-
cován z rozpočtu kraje Vysočina.

Více informací Petr Pavlinec, od-
bor informatiky, tel.: 724 650 102, 
e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Do regionu přijdou evropské peníze 
na ekologickou výchovu a vzdělávání

V rámci hodnocení projektů v operačním programu Životní prostředí 
došlo na posuzování záměrů v prioritě 1 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní a hlavně v prioritách 2 Zlep-
šování kvality ovzduší a snižování emisí a 7 Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Předloženo bylo cel-
kem 11 akcí a celý seznam byl 100 % schválen. V prostorách Krajského 
úřadu kraje Vysočina 17. června 2009 zasedala pracovní skupina pro 
výběr a zajištění implementace projektů operačního programu Životní 
prostředí v letech 2007–2013 (níže jen „KPS“), která posuzovala a hodno-
tila akceptované žádosti v rámci 7. a 8. kola příjmu žádostí do operačního 
programu Životní prostředí.

Nejčastějším obsahem předložených projektů bylo snižování imisní 
zátěže z lokálních zdrojů, nejdražším pak rekonstrukce kanalizace a do-
stavba a modernizace ČOV v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mezi akcep-
tovanými projekty se objevilo i dlouho ohlašované a očekávané Centrum 
environmentální výchovy v Jihlavě v areálu místní ZOO. „Jsme spokojeni 
s tím, že i na oblast environmentální výchovy a osvěty se už daří předklá-
dat dobře zpracované a perspektivní projekty, které jsou plně v souladu 
s krajskými koncepcemi a programy,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, krajský radní 
pro oblast životního prostředí. V 7. a 8. kole příjmu žádostí byly akcepto-
vány projekty za region Vysočiny za více jak 313 mil. Kč.

Více informací Marek Brom, odbor životního prostředí, tel: 
564 602 208, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

V Oslavici vzniká Tvořivé centrum

A jaký je tedy konkrétně váš záměr?
Už jsme vytvořili program ví-

kendových seminářů. Naši hosté se 
mohou těšit, že se naučí například 
mnoho výtvarných technik, harmo-
nizující fyzická cvičení a seznámí 
se s nejnovějšími poznatky ohledně 
vývoje člověka – jeho mysli, psy-
chiky i fyzického těla a zároveň 
při vyzkoušených a úspěšných te-
rapiích mohou odbourat staré a ne-
funkční myšlenkové modely.
Místní společenský život hodláte 
obohatit také ve všední dny?

Zatím jsou v plánu jen dvě akti-
vity. A to odpolední výtvarka pro 
dospělé a dospívající, kterou povede 
zkušená lektorka a výtvarnice Jana 
Kožená. Karla Červenková jako 
praktikující cvičitelka zase povede 
podvečerní zdravotní cvičení – 
konkrétně orgánové cvičení shiatsu.
Myslíte si, že se lidem bude chtít 
jezdit do Oslavice?

Myslíme si, že ano. Člověku 
dnešní doby už hodně záleží na 
kvalitě poskytované služby a tou 
jsme si v prostoru tvořivého cen-
tra jisti. Pokud lidé získají dobrou 
zkušenost, bude je bavit ji opakovat. 
Oslovujeme se svým programem 
celou zemi a věříme, že přinese-

me obohacení i místnímu kraji.
A aktivita Klub dětí Duha spo-
čívá v čem?

Pracujeme na vytvoření ve světě 
úspěšného modelu hlídací služby. Je 
to odvážně řečeno alternativa mateř-
ské školky. Rodiče potřebují pracovat 
a nebo odpočívat a někdo by měl zod-
povědně pečovat o jejich děti. Je to 
služba, která nám tady jako rodičům 
chyběla. Existuje zde sice individu-
ální hlídaní, ale tam je dítě obvykle 
samo a přitom je pro jeho vývoj po 
třetím roce života žádoucí, aby mělo 
sociální kontakty. Tedy, aby dětská 
skupina byla širší a malý člověk se 
učil vytvářet společenské vazby.
Jak jste přišli na to, že chcete 
hlídat děti?

Právě proto, že jsme tuto službu 
postrádali. Záleží nám na tom, kdo 
se o naše děti stará a naši přátelé 
mají mnoho negativních zkušeností 
s přístupem v klasických školkách. 
Rozhodli jsme se proto, že děti jsou 
naší budoucností a my v této práci 
vidíme hluboký smysl. Díky správ-
né péči o dítě v přirozeném a lásky-
plném prostředí roste z malého člo-
věka zdravý a silný jedinec, který 
může v dospělosti doslova změnit 
svět.           (Pokračování str. 5.)

Kontaktní centrum kraje Vysočina
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POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍBĚHY ZPOZA PLOTU

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Středa 24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele
 7.00 Mše sv. za P. Aloise Zmrzlíka a rodiče. o. M. P.
19.00 Mše sv. Oslavice o. L. Sz.
Čtvrtek 25. 6.
 7.00 Mše sv. za Aloise Náhlíka, rodiče a syna. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Melicharovu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
18.00 Mostiště o. P. K.
Pátek 26. 6.
 8.00 Mše sv. za rodiče Sedláčkovy, bratra, celou přízeň
 a duše v očistci. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež – za Josefa Doležala a rodiče. o. L. Sz.
Sobota 27. 6. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. za mládež, aby nezapomínala o prázdninách
 na Boha. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za 75 let života, za manžela Aloise, dvoje rodiče,
 dva bratry, sestru, švagra a za Boží ochranu
 pro celou rodinu. o. L. Sz.
 7.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
10.30 Mostiště, svatba se mší sv. – Jančík – Vávrová
13. neděle v mezidobí 28. 6.
 7.30 Mše sv. za Emilii a Jana Vaňkovy, syna, zetě,
 dvoje rodiče, přízeň a za duše v očistci. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za rodiče Neužilovy, prarodiče, bratra Jana
 a duše v očistci. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi s udělováním
 svátosti křtu – na poděkování za celý školní rok. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Josefa a Jiřinu Beranovy ze Závisti. o. P. K.
11.15 Poutní mše sv. Dolní Radslavice. o. M. P.
Pondělí 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patronů br-
něnské diecéze
 7.00 Mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy,
 dva syny a dceru, za rodiče Prokopovy a syna. o. L. Sz.
 8.00 Mše sv. za Cyrila a Marii Přibylovy.
16.30 Mše sv. za farníky. o. P. K.
18.00 Mše sv. za maturitní ročník 1944, za zemřelé profesory
 a za živé a zemřelé spolužáky a duše v očistci. o. P. K.
Úterý 30. 6.
 7.00 Mše sv. za Bohumila Peňáze a jeho rodiče. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti – volný úmysl o. M. P.
Středa 1. 7.
 7.00 Mše sv. za Anežku Homolkovou, jejího manžela
 a zemřelé rodiče Příhodovy a za živou rodinu. o. P. K.
10.00 Mše sv. v DPS. o. M. P.
19.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.

Farní oznámení
V pátek od 14 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14 do 15.30 
pak příležitost ke svátosti smíření a pokání, v 16.30 bude mše sv. pro 
mládež. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V neděli 28. června 

mše sv. v 10.30 bude na poděko-
vání za celý školní rok. Po mši sv. 
děti a mládež obdrží vysvědčení 
z výuky náboženství. V neděli po 
večerní mši sv. bude setkání Spolku 
Ludmila. Už dnes chceme informo-
vat všechny, že 19. září odpoledne 
bude I. farní den. Nedělní sbírka 
bude věnovaná na bohoslovce. Dne 
28. června, to je neděle, se uskuteční 
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
slavnostní zakončení roku sv. Pav-
la. Na faře v kanceláři v úředních 
hodinách je k prodeji brožurka Při-
pravme se na návštěvu Svatého otce 
Benedikta XVI. v České republice, 
1 kus za 33 Kč.
V sobotu v 19.30 bude příprava před 
svatbou. V pondělí 29. června slaví-

me Slavnost sv. Petra a Pavla. Je to doporučený svátek, to znamená, že 
každý katolík, který může, má se zúčastnit mše sv. Mše v kostele sv. Miku-
láše budou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00. Odjezd zájezdu do Polska je v pondělí 
29. června v 9.00. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.             -ls-

Vivat academia, vivant professores!
Tato radostná slova z Gaudeamus igitur zazněla v sobotu 13. června 

v našem velkomeziříčském gymnáziu, které slavilo 110 let své didaktické 
práce. I přesto, že jsem nebyl studentem této školy, ba ani jsem nebyl 
studentem žádné školy v Československu, tak jsem výroční akademii 
prožíval s velkým nadšením, možná i se slzou v očích. Bylo tak asi proto, 
že právě v těchto dnech je to přesně dvacet let od mé maturity.

Všechno, co zaznělo v budově gymnázia, zejména výborná přednáš-
ka ředitele školy v Jevíčku, připomněla mi, jak je pro naši společnost 
důležité středoškolské vzdělání. Velmi často studenti odborných učilišť 
pohrdají těmi, kteří mají „jenom“ maturitu a nejsou vyučeni v žádném 
konkrétním povolání. Co horší, občas i naše společnost tvrdí, na co je 
komu takový kus papíru, přece bez toho také může pracovat, to záleží 
jenom na jeho nadání.

Omyl. Jestli si někdo myslí, že tady jde jenom o to, abych si mohl napsat 
„středoškolské vzdělání s maturitou“, tak se plete. I přesto, že dnešní 
profi l gymnázia se liší od toho známého, klasického, přece jenom předává 
studentům umění přemýšlet a hledat různé způsoby řešení problémů. 
Dává jim určitou dávku kultury. Ostatně si myslím, že nějaká povinná 
propedeutika fi lozofi e by studentům neublížila.

Hodně se mluví kolem maturit – zda mají být státní nebo školní. 
Jestli někdo má nějaké pochybnosti, ať si zajede do Polska a tam uvidí, 
jaký „bor…l“ tam způsobilo zavedení celostátní maturity. O tom by 
se dal napsat samostatný článek, a to ve slohu hororu nebo komické 
tragédie. Tak jak je, je dobře.                       P. Lukasz Szendzielorz

Znáte to – chcete hrát, ale vaše 
výchozí situace není zrovna růžo-
vá. Můžete hru hned na začátku 
„zabalit“, anebo se pokusit hrát 
s tím, co jste dostali – aniž jste to 
mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to 
zasloužili, nebo ne. I se špatnými 
kartami se dá totiž hrát a dokonce 
i vyhrát! Chce to jen důvěru v sebe 
a ve své schopnosti. A pokud ji ne-
máte, mohou pomoci lidé kolem – ti, 
co vám věří, povzbuzují a podají 
pomocnou ruku. Pár příběhů začí-
najících špatně rozdanými kartami 
vám přinášíme…

Vzpomínky 
zůstanou!

Sedím v koutě malé místnosti. 
Do prázdna se dívám. Kolem mě 
hustá tma, ani sluneční paprsek do 
místnosti neprostoupí. Jsem tam 
jen já a ta černá tma, ze které jde 
strach. Kolem mě je ticho a já už 
tam sedím celé hodiny. Nemám 
odvahu se zvednout a jít ke dveřím. 
Říkám si, co když tam žádné dveře 
nejsou, a co když tam někde ty 
dveře jsou… V hlavě se mi všechno 
motá, nevím, co mám dělat. Můj 
strach je čím dál tím větší, celá 
se třesu zimou, strachem. Nevím, 
co se stane. Jestli mě ta tma pohltí 

a už mě nepustí... Mám husí kůži 
po celém těle. A v uších slyším, jak 
mi buší srdce – buch, buch. Děsí mě 
každá moje myšlenka. Můj strach 
je čím dál tím větší a v mých očích 
se objevily slzy. Nejprve jsou malé 
a pak jsou větší a větší, přelévají se 
jako řeka přes svou hráz a stékají mi 
po tvářích a dopadají na zem. Jsou 
jako ranní rosa, když padá z blan-
kytných mráčků na zelenou trávu 
a z ní potom stékají jako z mých 
uplakaných očí. Když dopadají na 
zem, každá ze slziček má svůj tón, 
skládají tak jakousi píseň, smutnou 
píseň.

Ale najednou mne něco vyruši-
lo, uslyšela jsem šramot. Nevím, 
odkud to vycházelo, protože se 
ten hnusný zvuk rozléhal po cele 
místnosti. Zamotala se mi hlava 
a já uviděla světlo tak krásné, barva 
jako ranní sluníčko plující na mod-
rém nebi. Najednou se probudím, 
už ne v té černé tmě – ležela jsem 
na místě, kde už to znám. Byl to 
můj pokojíček a já zjistila, že to 
byla jen noční můra. Ale na tuhle 
můru nikdy nezapomenu, byla tak 
opravdová, tak strašlivá… Už nikdy 
bych se nechtěla ocitnout v takové 
prázdnotě a v bezmoci.

Barbínka

(díl V.)

Když život rozdá špatné karty

Zvony na věži kostela
Ano, naše zvony nyní zvoní častěji. Téměř 30 let od druhé světové války 

nezvonily vůbec, protože nebyly. Padly na výrobu zbraní. Od roku 1969 
však již zase zvony máme a 40 let zase zvoní. Že se elektrický pohon 
zvonů rozšířil ze dvou na všechny ostatní, je dobře. Býval tzv. zvonický 
cech, jehož členové po dlouhá léta šlapali schody a sv. Cyrila a Metoděje, 
spolu se sv. Mikulášem, naším patronem, tahali ručně. A také prováděli 
údržbu. Cech jaksi vymřel, a proto je zhotovení el. pohonu dobré.

Není však dobré, že do límce našeho největšího zvonu, sv. Mikuláše, tlu-
če nejméně pětikilové elektromagnetické kladivo 78krát denně. Proč?

Naše město má na věži údajně největší svítící hodinový ciferník v re-
publice. A věžní hodiny, které ale většinou nejdou vůbec, nebo špatně. 
A ty mají také svoje bití. Je jen třeba přimět správce hodin, aby je dali do 
pořádku. Nemají-li peníze, nechť zorganizují sbírku, tak jako tehdy náš 
pan farář, pan profesor Ambroz na nové zvony. Téměř všichni přispívali. 
Farníci, lidé z daleka i z ciziny. Podniky, zvláště tehdejší Kablo n. p. A těch 
odpracovaných hodin zdarma při přípravě, odlévání, zavěšování.

Bylo tehdy třeba vyrobit nové stolice u „Vávrů“ a mnoho jiné práce. Bo-
hužel, pamětníci ubývají. Bylo to dílo hodné obdivu. Myslím, že dnes by 
se to snad ani nepodařilo. A proto není dobré tlouct do našeho největšího 
zvonu a našeho patrona jen proto, že zvonění věžních hodin je nefunkční. 
Naše zvony nejsou zvony v Loretě nebo slavný Big Ben v Londýně. Ten 
je jinak dělaný, nemá srdce a byl odlit pro ten způsob.

Jediný člověk nemá právo rozhodnout o tak závažné změně užívání zvo-
nů, které patří skutečně všem. Nejen věřícím nebo faře. Zvony jsou a byly 
symbolem měst. Na ty nejvzácnější se také nezvonilo stále. Pouze na vý-
znamné svátky nebo jiné slavnostní příležitosti. Natož aby se do nich hrubě 
mlátilo! Nevím také, zda byla udělána revize el. instalace a jsou konány pra-
videlné kontroly zavěšení, pohonu a stavu zvonů a zápisy o tom, protože se 
na věž zvonit už nechodí. Zvony mají obrovskou cenu, a to nejen fi nanční!

Nejsem vševědoucí a nejmoudřejší. Je to můj názor a přivítám jakékoli 
názory jiných lidí. Nechci nikomu ublížit, ani se ho dotknout. Jsou to 
informace a podnět k zamyšlení. Předpokládám, že se ale někdo ozve.

Václav Štipák

Máme XXI. století a připadá 
mi velmi komické, že se na věži 
našeho kostela občas (jenom když 
to považovali za vhodné) objevovali 
moderní Quasimodové, kteří tahali 
za lana a dávali do provozu naše 
zvony. Po své návštěvě zanechávali 
ve věži „památky,“ o kterých se 
nehodí mluvit. Předpokládám, že 
autor dopisu patřil do této skupiny, 
kterému současně vzali hračku. 
Dobře víme, co dělá dítě, když mu 
něco vezmeme – prostě řve!

Chybějící automatický pohon 
znemožňoval vyzvánění před všemi 
bohoslužbami tak, jak je to zvykem 
v českých zemích. To vedlo k objed-
nání motoru na všech pět zvonů (viz 
článek v posledním čísle VM).

Firma, která montáž udělala, má 
dlouholetou tradici, neustále dělá 
své práce v mnoha zemích střední 
Evropy, a je držitelem evropského 
certifi kátu, který povoluje použít 
jejich systémy na území celé Ev-
ropské unie.

Na dva zvony byla namontová-
na kladiva odbíjející hodiny. Pro 
přesnost odbíjejí ne 78krát, ale 
mnohem více.

Jestli si někdo myslí, že jsem úplně 
blbý a udělám něco, co může poško-
dit zvony, tak je na omylu. Sám jsem 
měl obavy, že odbíjení může zvony 
poškodit, a proto jsem se obrátil na 
několik zvonařských a instalatér-
ských fi rem v tuzemsku a zahraničí, 
kde jsem se ujistil, že tento způsob 
zvonění je běžný a zvony nepoško-
zuje. Stejný názor vyjádřila kampa-
nologická komise brněnské diecéze.

Na konec si myslím, že každý 
člověk by se měl starat o to, čemu 
rozumí: lékař léčit, zemědělec 
pěstovat nebo něco chovat, učitel 
učit a obchodník s botami prodávat 
kvalitní zboží.

Omlouvám se za ostrý a ironic-
ký tón této odpovědi, ale opravdu 
nesnáším, když někdo vypisuje ne-
smysly a dělá zmatky mezi lidmi.

P. Lukasz Szendzielorz.

Vyjádření děkana

Hasiči navštívili ZŠ Mostiště
V úterý 2. června za námi přijeli hasiči z velkomeziříčského sboru 

s malým a velkým zásahovým vozem. Na školním hřišti nás podrobně se-
známili se svojí náročnou prací a prakticky nám předvedli vybavení obou 
aut. Vše jsme si mohli nejen zblízka prohlédnout, ale i vyzkoušet. Naše 
otázky nebraly konce a po skončení akce měli mnozí z nás jasno o svém 
budoucím povolání: „Budu hasičem!“        Žáci a učitelky ZŠ Mostistě

Dětský den se vydařil
Na neděli 7. června připravil mostišťský sportovní klub soutěžní od-

poledne pro děti. O první část pestrého programu se postarali pracovníci 
domu dětí a mládeže. S dětmi tancovali, zpívali a soutěžili. Zapojili se 
i rodiče, zvláště tatínci vynikali v soutěži věšení prádla. Později bylo pro 
děti připraveno pět stanovišť s různými úkoly. Do soutěží se zapojilo více 
než sedmdesát dětí. Kromě spousty zážitků si děti odnesly řadu pěkných 
cen, které pro ně připravili pořadatelé ve spolupráci se sponzory.

Veronika Křížová, SK Mostiště

Desátý červen 2009 byl pro SOU 
Jana Tiraye ve Velké Bíteši velmi 
úspěšným dnem. Žák třetího roční-
ku oboru vzdělání obráběč kovů – 
Miloslav Cejnek – převzal nejvyšší 
ocenění České ručičky 2009 za 
absolutní vítězství v soutěžích od-
borných dovedností – obrábění.

Tuto přehlídku vyhlašoval Jiho-
moravský kraj ve spolupráci s Minis-
terstvem mládeže a tělovýchovy ČR, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR, Ministerstvem zemědělství 
ČR a Hospodářskou komorou ČR.

Slavnostní galavečer a samotné 
předání ocenění proběhlo v br-

Úspěšné zakončení školního roku 
na SOU Jana Tiraye

něnském divadle Reduta. Součástí 
ceremoniálu bylo vždy představení 
oceněného žáka, jeho činnosti 
a úspěchy v soutěžích odborných 
dovedností a také krátký profil 
školy.

Oceněný byl doprovázen zástup-
cem školy, přítomni byli i rodiče 
žáka. Miloš obdržel zlatou plaketu 
České ručičky 2009 a Čestné uzná-
ní, které rovněž obdržela i škola.

Vedení SOU Miloslavu Cejnkovi 
k tomuto úspěchu blahopřeje a dě-
kuje za vzornou reprezentaci školy 
na veřejnosti. 

Vedení SOU Jana Tiraye

Falešná transakce
V dnešní době stále více slýcháme o různých podvodech a falešných 

transakcích, které se odehrávají na trhu s nemovitostmi. Někdo si řekne, 
pronajímat byt je přece tak snadné, ale rádi bychom vám uvedli příběh, 
který se stal našim kolegům ze spolupracující realitní kanceláře v Olo-
mouci. Pan Berka investoval do rekonstrukce svého bytu nemalou částku, 
kterou chtěl alespoň částečně získat zpět z nájmu. Realitní kancelář vyhle-
dala zájemce o byt a vyřídila veškeré potřebné záležitosti. Vše se zdálo být 
v pořádku. Za měsíc se snažil pan Berka zkontaktovat nájemníka, ale ten 
nebyl k zastižení. Zasunul tedy „nedostižnému“ nájemci lístek pod dveře 
s prosbou, ať se mu ozve. Šok pro pana Berku nastal tehdy, když mu na 
jeho telefon zavolal úplně cizí člověk a ten tvrdil, že je novým majitelem 
tohoto bytu. Oba „majitelé“ se domluvili na společnou schůzku. Pan Berka 
se dověděl, že byt se skutečně jeho nájemník snažil prodat. Vydával se 
dokonce za jeho dobrého známého a jako důkaz předložil falešnou plnou 
moc. Pan Berka vše oznámil policii a poté vše oznámil na příslušném 
katastrálním úřadě. Snažil se získat informace, jak zabránit tomu, aby 
jeho byt nebyl převeden. Bylo mu řečeno, že pro zápis do katastru nemo-
vitostí jsou všechny dokumenty v pořádku a on sám bohužel nemůže vzít 
zpět podanou kupní smlouvu. Naštěstí v kupní smlouvě byly nalezeny 
nedostatky a řízení bylo pozastaveno. Je nutné říct, že i když policie 
uvědomila katastrální úřad o pokus o podvod, přesto by se průběh zápisu 
tímto nedal ovlivnit. Ale mnozí takové štěstí neměli. Přišli na podvod, až 
když jejich nemovitost měla nového majitele. Jak je vidět, podvodníků 
na trhu s nemovitostmi stále přibývá a jejich taktiky jsou den ode dne 
více promyšlené. Jednou z taktik různých fi rem je výkup nemovitostí „za 
hotové“, přitom se už nikdo nezmíní, že je vykoupí za poloviční cenu. Ná-
sledně je tyto fi rmy prodávají za tržní ceny. I dnes je o některé nemovitosti 
velký zájem a daří se je přes renomovanou realitní kancelář prodat velice 
rychle a za tržní ceny. A proto, vybírejte s rozumem.    Ivana Dočkalová
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1. Almanach 110let Gymná-
zia Velké Meziříčí – edito-
ř i Mgr. Barbora Štindlová, 
RNDr. Aleš Trojánek. Tato 
velmi zdařilá publikace mapuje 
historii a současnost gymnázia. 
Část knihy zabírají vzpomínky 
a historická ohlédnutí. Pojed-
nává ale také o činnosti školy, 
aktivitách a úspěšných akcích 
posledního desetiletí. Další 
část almanachu tvoří literární 
práce současných a nedávných 
absolventů. Publikaci doplňují 
fotografi cké přehledy a barevná 
příloha. Cena činí 130 Kč.

2. Mlýny a mlynáři na Velkome-
ziříčsku – Křižanovsko – 1447 
– 2008 – díl VI. Autor Vladimír 
Makovský se po malé přestávce 
vrací k doposud nepopsaným 
10 mlýnům na Kř ižanovsku 

Je zoufalé nemít rozečtenou 
krásnou knihu, nemít v zásobě 
nic, co bychom mohli otevřít bez 
zklamání, napsal český básník 
Jiří Orten (1919 – 1941).

Proto doufám, že u nás v knihov-
ně se takového zklamání nedočká-
te. Vždycky budeme mít pro vás knihy, které budete moci otevřít bez 
zklamání. Těsně před letními dovolenými posuďte sami, zda máme co 
nabídnout.

Dnes začneme knížkou pro děti. Dokonce hned pěti knížkami… Jde 
o Letopisy z hlubin věků spisovatelky Michele Paverové. Celý cyklus 
bude mít 6 dílů, u nás najdete zatím prvních pět: Bratr vlk, Toulavý duch, 
Pojídač duší, Vyhnanec klanů, Zrádce přísahy. Michelle Paverová 
(1960) se narodila v hlavním městě Lilongwe v dnešním středoafrickém 
státě Malwi belgické matce a anglickému otci. Po vyhlášení nezávislosti 
v roce 1964 se s rodiči vrátila do Velké Británie a vyrůstala v londýnské 
čtvrti Wimbledon. Jako spisovatelka se uvedla romancemi pro dospělé 
a cyklem fantasy románů. V sérii Letopisů z hlubin věků uplatnila svůj 
celoživotní zájem o antropologii, archeologii a zoologii. Při psaní těchto 
příběhů z dalekého severu Paverovou inspirovaly cesty po Norsku, La-
ponsku, Islandu i Karpatech. Pravěké dobrodružství v nelítostné ledové 
krajině uchvátí nejen vaše děti…

Naše Vysočina, někdy nazývaná Horácko, je hrdinkou knížky Voj-
těcha Fišera Toulky Vysočinou pražského nakladatelství Regie, kde 
vychází v edici Tajemné stezky. Vydáme se po stopách věků, po stezkách 
drsným krajem, malebnou a někdy trochu chladnou Vysočinou. Tahle 
knížka není turistickým průvodcem ani dějepisným pojednáním, chce 
být spíš výběrem z historických příběhů a událostí, pověstí a lidských 
osudů. Poputujeme Telčí i Slavonicemi, Velkým Meziříčím i Jihlavou, 
navštívíme hrady Landštejn i Roštejn, Pernštejn i Rokštejn. Potkáme 
šlechtice Zachariáše z Hradce i loupežníka Johanna Grasela, uvidíme, 
kde byl napsán Švejk i kde vynalezli kostku cukru. Přijměte tedy pozvání 
k opravdovým toulkám Vysočinou.

Máte rádi brusinky? Brusinky Barbary Nesvadbové mít rádi budete. 
Pokud ovšem máte rádi vtip, ironii a občas i jízlivou škodolibost. Sbírka 
fejetonů, glos a povídek vidí svět s velkým nadhledem a muže rozhodně 
nešetří. Bude vás ale bavit. O čem tedy Brusinky jsou? O tom, jaké bizarní 
a absurdní situace nám život přináší. O ženách, které touží po mužské 
přítomnosti. O mužích, protože jsou ješitní a vlastně (ne)postradatelní. 
O kamarádkách. A hlavně o vztazích a rodičovství. Nepíše, jak svět 
vnímají muži, ale jak to vidíme my, ženy. Prostě o nás! Ovšem nejen pro 
nás, je pro všechny vnímavé lidi se smyslem pro humor.

V kinech teď můžete vidět český historický fi lm Jménem krále 
s Karlem Rodenem v hlavní roli. Jak napsal jeden recenzent: „Strašně 
nešťastně přesazeno z televize na plátno. Ale jinak vlastně dobrá stře-
dověká detektivka. Jako knížka nebo rozhlasová hra to musí být úplně 
bájo“. Nemůžeme hodnotit fi lm, ale knižní předloha autora Vlastimila 
Vondrušky opravdu „bájo“ je, jak mi potvrdí všichni ctitelé knih tohoto 
spisovatele. Vondruška píše kromě jiného historické detektivky a krátká 
stejnojmenná povídka vyšla nejprve v knize Hříšní lidé Království čes-
kého a teď samostatně pod titulem Jménem krále. Čechy ve 13. století 
za Přemysla Otakara II, krále železného a zlatého, správce hradu Bezděz 
a zároveň královský prokurátor Oldřich z Chlumu, krásná šlechtična 
Ludmila z Vartemberka, kupci, rytíři a lupiči, zavražděný purkrabí i další 
mrtvoly, to vše v knize najdete.

Z Čech se přesuneme do Dubaje, do Spojených arabských emirátů. 
Další titul zastupuje momentálně velmi populární druh literatury: auto-

biografi cká vyprávění skutečných 
osudů, opravdových příběhů. Vy-
brala jsem pro vás knihu Vereny 
Wermuthové, Švýcarky, která byla 
vdaná za arabského šejka Chálida 
z Dubaje. Zakázaná žena je strhu-
jící vylíčení osudové lásky. Verena 

se se svou první láskou, učitelem uměleckých řemesel, vydala na cestu po 
světě. Pak se přestěhovala do Tessinu, kde pracovala jako dekoratérka. Po 
setkání se spisovatelkou Patricí Highsmithovou si uvědomila, jak důležitá 
je znalost angličtiny. Prodala tedy obchod a odjela do Anglie studovat 
na jazykovéou školu. Tam potkala muže svých snů, šejka Chálida. Ten 
ovšem po léta zatajuje svůj původ, navíc o všem pak rozhoduje rodina 
a islámské tradice. Jednoho dne vidí Verena už jen jediné východisko: 
odejít. A tak bez varování zmizí. Přesto všechno dopadne úplně jinak. 
Jak? To si musíte přečíst sami. Jen vám povím, že je dnes Verena šťastně 
vdaná. Za jiného.

Poslední z dnešní nabídky je knížka v Polsku považovaná za literární 
událost roku 2007. Jde o román Běguni polské spisovatelky Olgy To-
karczukové, za který dostala autorka loni cenu Niké. Cesta patří k tzv. 
literárním stálicím, tématům, během nichž se dá mnoho poznat i říci. 
Prakticky všechno, vždyť lidský život je podoben pouti od narození až 
ke smrti. Tokarzcuková píše o kočování, nomádství a strachu ze smrti. 
Běguni neboli poutníci byli ruská sekta z 18. století. Věřili, že svět je 
dílem ďábla a ten má největší moc nad lidmi, kteří stojí na místě. Dnešní 
běgun má vnitřní, až téměř metafyzické nutkání, které ho žene k pohybu. 
Cestovatele zajímá místo, které chce navštívit, pro běguna je rozhodující 
samotný pohyb. Odkud se bere tenhle nepokoj, potřeba se přemísťovat? 
Návštěva světa běgunů, kteří mluví svým vlastním jazykem, vozí svou 
cestovatelskou výbavu všude s sebou, mají své nemoci z časových posunů, 
je díky autorčině umění vyprávět velkým zážitkem.

A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásné léto a šťastnou ruku při 
výběru vašich kamarádů – knih.                          J. Šumpelová, MěK VM

a navazuje tak na dosud vydanou 
pětidílnou práci o mlýnech na 
Velkomeziříčsku. Cena 130 Kč

3. Sviny – vlastivědná kronika 
obce 1368 – 2008. Autor ing. Ka-
rel Hromek. V této publikaci jsou 
popsány nejdůležitější události 
za uplynulých více než šest sto-
letí existence obce. Cena 50 Kč

4. Pexeso Města Velké Meziříčí – 
úprava a realizace Václav Juda, 
s podtextem Poznej město Velké 
Meziříčí, potěší nejen děti.

5. Povídání pro kocoura Matla-
fouska – O Velkém Meziříčí. 
Cena 45 Kč. O zámku. Cena 
65 Kč. Tyto dvě malé brožury 
poutavým vyprávěním zaujmou 
nejedno dětské ouško. Autorka 
PhDr. Marie Ripperová.
Květoslava Hladíková, Městské

informační centrum Velké Meziříčí

Knižní novinky v informačním centru

(Dokončení ze strany 3.)
Můžete prozradit ještě něco bliž-
šího o programech, které nabízí 
tvořivé centrum o víkendech?

Jsou to většinou prožitkové semi-
náře zaměřené na rozvoj tvůrčích 
schopností. Od nalezení sebe sama 
jako například nadaného umělce 
až po schopnost vědomě tvořit svůj 
každodenní život. Vše vyplývá 
z praxe a tvorby lektorů. V dalším 
směru jsou semináře hodně věnova-
né výtvarné činnosti. Do budoucna 
bychom rádi zařadili muzikoterapii, 
protože se navíc podařilo vytvořit 
prostor se skvělým zvukem.
Dokážete popsat, jaká je skutečně 
vaše hlavní motivace?

V Oslavici vzniká Tvořivé centrum

Perličky z turné O 106
(Pokračování ze strany 3.)

Koncerty navštívilo: zaokrouhleno na 20 762 návštěvníků
Počet odehraných koncertů: 106 + 4 bonusy = 110 koncertů
Počet odehraných hodin: 212 hodin (průměrný koncert trval 2 hodiny)
Najeto kilometrů: cca 16 000 km, tzn. 150,9 km při průměru 100 km / 2 
hod = běžná doba (havárie, objížďky)
Doba nepřetržitě strávená v autě: 1 měsíc
Počet přetržených strun: 9
Největší úspěch: kapela celé turné bez úhony přežila
Největší průšvih: angína Romana Horkého a vůbec veškeré předávání 
si bacilů v autě i na hotelích
Nejhlasitější publikum: všude je hlasité, ale Bratislava je jen jedna…
Nejzápadnější štace: Bor u Tachova
Nejvýchodnější štace: Piešťany (SR)
Nejdelší přejezd: z Bratislavy do Sokolova
Nejkrásnější místo vystoupení: katedrála v Kladrubech u Stříbra, 
Vodní hrad v České Lípě
Největší sál: Šternberk
Nejmenší sál: Hranice na Moravě – Zámecký klub
Největší zima: Lomnice u Tišnova
Největší teplo: Trhové Sviny
 Počet koncertů odehraných v divadlech: 12
Počet prodaných CD Mořská sůl: 1150 ks (+ darováno asi 94 ks)
Počet prodaných CD Zvláštní svět s bonusem: 118 ks
Počet odehraných koncertů s předkapelou Pozdní sběr: 53
Počet koncertů, na kterých se čepovalo a prodávalo pivo Kamelot: 35
Počet prodaného piva Kamelot: 5 740 ks (0,5 l) – 3 520 lahví a 2 220 
točeného
Nejmladší kmotr CD Mořská sůl: Adam Přibyl (3,5 měsíce) v Brně – 
Soběšicích
Nejstarší kmotr CD Mořská sůl: Ladislav Krevňák – 89letý houslo-
vý matador ve Velkém Meziříčí.            Připravila: Lucie Kopáčková

Přejeme si, aby si lidé stále víc 
uvědomovali, co to vlastně zna-
mená být svobodný. Aby vědomě 
rozlišovali své prožívané emoce, 
dokázali se „kontrolovat“, a tím 
opravdově řídit svůj život. Pak je 
jasné, že si každý bude přát radost 
a chovat se podle toho k sobě 
i k druhým. Pravděpodobně je naší 
hlavní motivací touha po lepším 
světě v míru, po svobodě lidské 
bytosti, po bezstarostnosti pro naše 
děti. Jednoduše určitá vize společ-
nosti usmívajících se lidí, kteří si 
místo stěžování chválí svůj osud, 
protože vědí, že jsou jeho tvůrci.

Text a foto: -hh-
Více na www.tvorive-centrum.cz.

V Oslavici zahájí o prázdninách činnost nezisková organizace Tvo-
řivé centrum – prostor lidské aktivity pro rozvoj kreativity, osobní 
růst a radost na světě.
Součástí činnosti jsou vzdělávací a relaxační víkendové semináře 
pro obyvatele České republiky. Zejména pro oblast Velkomeziříčska 
pak ve všední dny Výtvarka pro dospělé a dospívající a Zdravotní 
cvičení.
Pro děti od tří do sedmi let vytváří zakladatelé centra jako alternativu 
mateřské školky ve světě úspěšný model Hlídací služby – Dětský klub 
Duha, který bude rodičům k dispozici každý všední den.

www.tvorive-centrum.cz

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih

v Městské knihovně Velké Meziříčí

Zubní pohotovost
27. 6. MUDr. Marie Kozáková, 
Zahradní 271, Bystřice n. P., tel. 
566 552 332
28. 6. MUDr. Rostislav Kozák, 
Zahradní 271, Bystřice n. P., tel. 
566 552 332
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 
Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 
od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stoma-
tologická pohotovost Karáskovo ná-
městí 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

▲ Přehlídka veteránů na nádvoří zdejšího zámku se těšilo velké návštěv-
nosti.                                                                                Foto: Iva Horká 
◄ Jedním z aut jízdy Trofeo Niké 21. 6. 2009 byla Škoda Populár. 

                       Foto: Iva Horká
▼◄ Tatra Karla Lopraise musela zůstat před zámkem. Neprojela by 
branou.                                                                             Foto: Iva Horká
▼ Rezervní kolo vozu Hispano Suiza H6C, který je z roku 1932. 
Více čtěte na straně 1 a 2.                                  Foto: Iva Horká

Vůz Delahaye z roku 1909 manželů Lesseuerových z Francie odjíždí ze 
zdejšího zámku do Jihlavy.                                              Foto: Iva Horká

Nádvoří zámku patřilo veteránům



■ Prodám DB 3+1 Velké Meziří-
čí, Poštovní ul. Tel.: 732 162 146.
■ Prodám dům v obci Vídeň, 
budova bývalé školy, vhodné nejen 
pro bydlení. Tel.: 776 611 016.
■ 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.
■ Prodám 2+1 v OV ve Velkém 
Meziříčí, cihlový po rekonstrukci. 
Tel.: 737 515 732.
■ Prodám byt 3+1 v OV nedaleko 
centra ve Velkém Meziříčí. Cihlo-
vý. Ihned volný. Tel.: 777 824 822.
■ Prodám cihlový byt 2+1 v OV 
ve Velkém Meziříčí po rekon-
strukci. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
604 867 384.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.560.000 Kč. RK 
nevolat. Tel.: 721 845 475.

■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
Pronájem
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
2+kk v Čechových sadech, se zaří-
zením nebo bez, volný od 1. 9. 2009. 
Pouze solidní jednání. Tel. (pouze 
SMS) 774 669 380, 777 149 040.
■ Pronájem v rodinném domě pro 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu nový byt 3+1 v Mě-
říně. Tel.: 739 022 165.
■ Pronajmu garáž na ul. Druž-
stevní. Tel.: 603 779 603.
■ Pronajmu byt 1+1 v Třebíči, 
ul. Mikuláškova, částečně zaří-
zený, 6.000 Kč. Tel.: 737 136 301, 
604 700 070.
■ Pronajmu garsonku, v případě 
zájmu i s garáží. Jde o garsonku 
na Družstevní ulici, v příjemném 
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ 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. Volat po 19. hodině. Tel.: 
776 343 319.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ V pondělí 15. 6. dopoledne jsem 
v kině ve VM ztratila fotoaparát 
zn. Olympus 850 SW. Odměna 
1.000 Kč. Tel.: 606 258 810.
■ Je mi 29 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříčsko, 
Třebíčsko. Tel. i SMS 737 748 402.
■ Muž, 26 let, hledá dívku k se-
známení. SMS 733 118 767.
■ Hledám paní na občasnou výpo-
moc v domácnosti (péče o nemocné-
ho) v dopoledních hodinách, rozvr-
žení dle domluvy. Tel.: 774 305 990.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: r.sobotka@jopp.com, 
popřípadě písemně nebo osobně na adrese:
JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí
Firma JOPP Automotive
hledá pracovníka na pozici

druh pracovního poměru: práce na plný úvazek (ve třísměnném 
 provozu)
požadovaná praxe: min. 3 roky v oboru
požadavky: zodpovědnost, samostatnost, bezúhonnost
benefity: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu,
 příspěvek na dopravu, na nemocenskou,
 životní a penzijní připojištění, 13. plat

Nepůjde 
el. proud

Ve dnech 25. 6., 30. 6., 2. 7., 3. 7., 
7. 7. od 7.30 do 15.30 hodin ve 
Velkém Meziříčí, chatová oblast 
Amerika – č. 44, 49, 56, 60, 95, 97, 
102, 103, 632, 1085;
dne 29. 6. od 7.30 do 15.30 ve 
Velkém Meziříčí, chatová oblast 
Amerika, hotel Amerika. Děkuje-
me za pochopení.                      

-E.ON-

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí

za částku 800 Kč měsíčně.

Informace podá pan Babák, 
tel.: 566 522 442.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Tel.: 731 270 338 po 14. hodině.

Prodám
■ Dvě postele s úložným prosto-
rem. Rozkládací pohovku s úlož-
ným prostorem. Za symbolickou 
cenu. Tel.: 737 446 218.
■ Simson S51 Enduro v dob-
rém stavu, plně pojízdný. STK 
do roku 2011, rok výroby 1987. 
Zelená barva. Cena 9.900 Kč. Tel.: 
723 240 119.

■ Škodu Felicii 1,3 MPi 50 kW, 
r. v. 2000, zelená barva, 1 majitel, 
koupeno v ČR, servisní knížka, 
najeto 125 tis., centrál, uzamyka-
telná zpátečka, mp3 rádio, sada, 
zimních kol, bez koroze, 100% stav, 
servisovanou, cena 55.000 Kč. Tel.: 
608 165 070.
■ Kotel na vaření brambor, 200 
l, dvojkový plech, volat večer. Tel.: 
732 908 611.
■ Čtyřletou kozičku, bílou, Mul-
ticar M22 s valníkem, bez motoru. 
Tel.: 776 148 930.
■ El. motor na stavební vrátek 
s převodovkou, aut. pračku s vrch-
ním otvíráním, zachovalé jízdní 
kolo (Eska), řezačku na kopřivy, za-
chovalý nábytek (sedačka, skříně), 
motor a převodovku na Renault 21 
+ přední sklo a světla, kola; převo-

dovku na BMV, dvojradličný pluh 
za traktor, starší křidlice, střešní 
okno na Audi, jednorychlostní 
babetu. Vše cena dohodou. Tel.: 
739 902 188.
■ Nové díly Škoda 120, olej. fi ltr, 
těsnění výf. sac. potrubí, termo-
stat, přísada utěs. chlad. syst., 
svíčky – Breisk N15YC, alternátor. 
Dvoukolovou frézu motor 250 + 1 
náhradní s DT zapalováním, vlek. 
Tel.: 737 192 527.
■ Motor a veškeré náhradní díly 
včetně dveří a skel na Volkswagen 
Golf II 1.6 diesel, velmi levně, 
spěchá. Tel.: 606 821 055.
■ Polystyren, tloušťka 1 cm, 
levně. Tel.: 606 821 055.
■ Dva kusy pneumatiky na Ško-
du 120, dušnice 2 ks, pneu 14, 
součástky motoru, alternátor, roz-
dělovač atd. Velmi levně. Tel.: 
604 936 459.

■ Prase, váha 130 kg, po do-
mluvě možnost i vychlazené. Tel.: 
606 806 962. 
■ Používanou drátěnou králí-
kárnu, jednu čtyřkotcovou (dvě 
podlaží) a jednu dvoukotcovou. 
Mezi podlažími je laminátové pole 
(trusník). Součástí kotců je seník, 
krmítko, napáječka (držák s bake-
litovou miskou na láhev). Rozměr 
jednoho kotce 450×500×900 v/š/h). 
Cena 2.000 Kč  za vše. Tel.: 
721 852 867.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Pšenici a ječmen, cena dohodou. 
Tel.: 566 544 576, 607 299 168.
■ Na Škodu 100 přední blatníky, 
pravé přední dveře, klika ven, svislé 
čepy, přední blinkry. Vše nové. Tel.: 
723 825 775.
■ 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.
■ Jawu 21 Pionýr, modrá barva, 
původní stav a Yamaha Majesty 
XP 125, 4taktní, vodou chlazený 
maxiskůtr, najeto 17 000 km, 
nové pneu Pireli, max. rychlost 
120 km/h, spotřeba do 3 l, čer-
vená barva Ferrari, nutno vidět, 
r. v. 1999, cena dohodou. Tel.: 
737 466 628.
■ Škodu Felicii kombi 1,3 MPi, 
modrá, airbag řidiče, střešní okno, 
zámek zpátečky, nově po STK na 
dva roky, nové brzdy, výfuk, olej, 
fi ltry, EKO poplatek za přepis je 
už uhrazen. Cena 33.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Okenní křídla 6 ks, 170×120, 
zdvojené se žaluziemi, vhodné na 
zbudování skleníku. Cena dohodou. 
Tel.: 566 524 150.  
Koupím
■ Staré lahve od piva a sodo-
vek 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. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v OV ve VM, 
zateplený, nová plastová okna, cena 
dohodou. Tel.: 773 290 617.

Akciová společnost POEX Velké Meziříčí
hledá

Požadavky: – SŠ/VŠ vzdělání
 – anglický jazyk na dobré úrovní
 – znalost práce na PC 
 – ochota cestovat, časová fl exibilita
Základní pracovní náplň: – komunikace se zahraničními
  obchodními partnery
 – koordince projektů
 – vyhledávání a uzavírání nových
  obchodních příležitostí
Své strukturované životopisy zasílejte na adresu: info@poex.cz 
do 10. 7. 2009.

harmonika, klávesy, zpěv
Repertoár:

dechovka, counry, beat
Akce:

večírky, svatby,
rodinné oslavy, výročí

Jiří Báča
tel.: 603 253 553,

jirka.baca@email.cz

prodej 12. září. 
Tel.: 604 707 728, 
A. Novotný, Hrbov 42

Přijďte se najíst 
a napít zadarmo!
Každou prázdninovou sobotu 
akce s živou hudbou, kde ve 
23.00 ohodnotíme tři nejvyšší 
účtenky 300, 200 a 100 koru-

novým bonusem. 
Začínáme 4. 7. 2009.

Těšíme se na vás.
jirka.baca@email.cz,

tel. 603 253 553

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

Do 13. 9. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E



Středa 24. v 19.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Nový model, původní součástky.
Ocitáme se v Dominikánské republice, kde hodlá Torrettova skupina 
rychle a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu z jedoucího konvoje. Velkolepá 
akční sekvence jen předjímá tempo, jaké bude Justin Lin po zbytek fi lmu 
diktovat. Po ostrém střihu se ocitáme v Los Angeles, kde narazíme na 
druhého „ztraceného syna“. Brian O’Conner zůstal věrný policejní plac-
ce. Právě se snaží rozkrýt drogový kartel, jehož členové pašují drogy do 
Spojených států přes mexickou hranici nebezpečnými spanilými jízdami 
podzemními tunely. Tahle jízda rozhodně není pro čajíčky. 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
Francouzský fi lm Mezi zdmi ukazuje motivaci učitelů, kteří 
se pokouší za nevalný plat předat studentům městské periferie 
vzdělání. Námět fi lmu vychází ze stejnojmenné knihy, jejíž autor Francois 
Bégaudeau, sportovní redaktor a někdejší učitel francouzštiny na střední 
škole, ztvárnil v tomto fi lmu, oceněném Zlatou palmou na loňském festi-
valu v Cannes, také jednu z hlavních rolí. Režie Laurent Cantet. 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
Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý počátek ságy 
o známých mutantech X-Menech. Režie G. Hood. Sci-fi  fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Sobota 11. ve 20 hodin
ZNOVU 17
Kdo říká, že mládí máš jen jedno?
Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike O’Donnell hvězdou basket-
balového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že 
se svou přítelkyní Scarlett čeká dítě, se však tohle vše rozhodne zahodit 
a zvolí rodinný život. V hlavní roli Zac Efron. Komedie USA, český 
dabing. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 102 minut
Úterý 14. ve 20 hodin
DVOJÍ HRA
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen převést 
prachy.
Dannyho parťáci potkávají pana a paní Smithovy. Oba hlavní hrdiny dříve 
živily tajné služby. Jejich novým cílem je využít nepřátelství mezi dvěma 
korporacemi a ukrást recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako 
první donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství. Každý se 
proto nechá zaměstnat v jedné z fi rem a společně spřádají plán. Thriller 
USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli C. Owen, J. Roberts, P. 
Giamatti, T. Wilkinson. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 125 minut
Středa 15. ve 20 hodin
HANNAH MONTANA
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jen jeden z nich.
Walt Disney Pictures přinášejí v extravagantním celovečerním fi lmu 
na stříbrné plátno televizní fenomén ze stanice Disney Channel. Režie: 
P. Chelson. Rodinná hudební komedie USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 102 minut
Pátek 17., sobota 18. ve 20 hodin
STMÍVÁNÍ
Romantický horor USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 122 minut
Úterý 21., středa 22. ve 20 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
Od autora Šifry mistra Leonarda. 
Drama, thriller, USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 140 minut
Pátek 24. v 19 hodin, sobota 25. ve 20 hodin
NOC V MUZEU 2
V hlavní roli Ben Stiller. Rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Úterý 28. ve 20 hodin
PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA
Mysteriózní, romantické drama USA. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 159 minut
Středa 29. ve 20 hodin
TERMINÁTOR SALVATION
Johnu Connorovi je souzeno vést lidský odboj proti Skynetu a jeho 
armádě terminátorů.
Akční sci-fi  USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Pátek 31. ve 20 hodin
GRAN TORINO
I mezi cizími můžete objevit své lepší já.
Drama USA, Austrálie, původní znění, české titulky. V hlavní roli C. 
Eastwood, R. Lorenz, Bill Gerber. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut
Sobota 1. ve 20 hodin
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Jste výjimkou nebo pravidlem?
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
B. Affl eck, D. Barrymore, Jeniffer Aniston.
Vstupné: 64, 66 Kč 129 minut

Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 16. 6. 2009 zemřel po 
krátké nemoci ve věku 88 let pan
Zdeněk Tronner,
rodák z Mostišť.
Za tichou vzpomínku děkujeme.                                                     Rodina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

Oznámení

KINO JUPITER CLUB VM
ČERVEN – ČERVENEC 2009

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

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2009/2010

Programové oddělení, tel. 566 524 572, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2009/2010 – celkem 6 
představení + 1 bonusové (k 70. narozeninám HDJ)
Dramaturgický plán:
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!

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009

Soutěž

AKCE JUPITER CLUBU 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

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

Úterý 3. listopadu 2009 v 19.30 hodin
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

Tvé zlaté srdce, maminko, 
zůstane navždy s námi. 
Bude nám svítit na cestách, 
po kterých jdeme sami.
Dne 23. června 2009 uplynulo 
7 smutných let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička 
a sestra, paní
Marie Černá 
z Rudy. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery s rodinami.

Dnes, 24. června 2009, je tomu 
10 let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, bratr a dě-
deček, pan
Stanislav Blažek
z Blízkova. 

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami. 

Dnes, 24. června 2009, je to již 30 
let, kdy odešel navždy můj drahý 
manžel 
Bohumír Bárta. 
Všem, kteří jste ho znali, věnujete 
mu vzpomínku, děkuji. 

Manželka

Kdo ho znal,
vzpomene,
kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dne 28. června 2009 to bude jeden 
rok, kdy od nás navždy odešel pan
Alois Náhlík.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Děkujeme touto cestou ředitelce ZŠ Měřín paní Matějíčkové, že nám 
umožnila integrovat postiženého syna na této škole po dobu 4 let. Děkuje-
me celému pedagogickému sboru, zvláště třídní učitelce paní Hlouškové, 
asistentkám (nyní p. Simandlová), ale i kuchařkám za nelehkou, ale 
hlavně trpělivou péči o syna.                                                          Skryjovi

Díky za důslednost, díky za trpělivost. Díky za rozvahu a díky za oběta-
vost. Díky za přístup a důvěru, díky za Vaši oporu pane Mgr. Jiří Zralý.

Žáci 9. B, ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí

Poděkování mateřské školy Mostiště
Děkujeme Sportovní-
mu klubu Mostiště za 
zakoupení digitální-
ho fotoaparátu Sony. 
Díky tomuto praktic-
kému dárku mohou 
rodiče své děti zhléd-
nout na našich www 
stránkách při výletě 
do jihlavské ZOO, 
ale také při dalších 
akcích pořádaných 
MŠ, ZŠ nebo obcí. 
SK Mostiště přejeme 
hodně sportovních úspěchů.                                   Kolektiv MS Mostiště

Děkuji zaměstnancům MŠ Vídeň, Obecnímu úřadu Vídeň, sportovcům 
SK Vídeň a důchodkyním za významnou pomoc při přípravách a zajištění 
organizace oslav 30. výročí otevření školky ve Vídni.

 Zdeňka Požárová, ředitelka Mateřské školy Vídeň



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
4. 8. výlet Posezení v penzionu Hastrman ve Vanči VGS 
11. 8. výlet Jak jsme žili v 60. letech v Lukách nad Jihlavou VGS 

18. 8. výlet Aby oči viděly a uši slyšely + Veselý Kopec
  (Betlém Hlinsko) VGS

  Oslavy jubileí (6×), JUDr. J. Karmazín,
25. 8. xxxxxxx V. Makovský, S. Kočí, J. Servítová, F. Servít,  VGS+jubilanti
  A. Vrána
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26. 6. Čáslavice
27. 6. Nárameč-Doubí
3. 7. Vsetín

Přednáška na téma

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

v 18 hodin
Přednáší dr. Krejčík

a dr. Navrátil

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

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.

Vyhrajte vstupenku na FAJT FEST
Pro tři soutěžící jsou připraveny volné lístky na první dvoudenní open 
air festival ve Velkém Meziříčí pro oba dva dny. Správné odpovědi se 
svou e-mailovou adresou, popř. telefonním číslem a adresou, zašlete 
do pátku 26. 6. do 13 hodin na kontakty, které naleznete v tirá-
ži. (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, Náměstí 17, Velké Meziříčí.)
1. Kolik členů tvoří skupina HAZYDECAY? 
2. Ze kterého města pochází skupina MAGMA HOTEL?      -fi -

Zveme vás do Kopretiny 25. 6. 2009 na

27. 6. 2009 v 15 hodin
výletiště Lhotky

5. ročník

Gymnázium Velké Meziříčí

Odkud
přicházíme?
Kdo jsme?

Kam jdeme?
výtvarné maturitní práce

výstavní prostor půdy gymnázia
ukončení 30. 6. 2009

Ze sešitů
gymnazistů

Městská knihovna Velké 
Meziříčí

stylistické práce s výtvarným 
vyjádřením a ilustracemi

ukončení 30. 6. 2009

Co znamená 
uspět

Galerie synagoga Velké 
Meziříčí

kresby a malby
ukončení 6. 7. 2009

(nejen pro děti) k zakončení školního roku
15 – 16 hodin vodní hry a soutěže na zahradě

16 hodin příjezd hasičů s ukázkou hasičského auta
17 hodin opékání špekáčků (potraviny vezměte s sebou). -lj-

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

Vedle zajímavého pohledu 
na město a okolí z ochozu, 
který je ve výšce čtyřiatřicet 
metrů, cestou nahoru upoutá 
i obnovená výstava. Ta je 
věnována městu a jeho dominantám zachyceným na devětadevadesáti 
historických fotografi ích. Připravilo ji zdejší muzeum.                  -mrs-

7.30 – 9.00 registrace (Do soutěží se může zapojit prvních 50 přihlášených 
 traktorů. Registrace je možná předem na internetu.) 
9.30 začátek soutěží

Čekají vás soutěže v disciplínách:
jízda zručnosti a couvání s vlečkou; polygon s bahnem i bez; tahání 
břemene: Zetor 6911 (3,5t), Zetor 161 45 (6t), voj. vozidlo kraz (22 t).
Soutěž v rychlosti a tahání klády.
Během dne budou připraveny soutěže bez traktorů pro děti
i dospělé. 
A jako tradičně vás čeká spousta výborného jídla a pití.
Parkování v areálu zdarma, tábořiště zajištěno.
Tak nezapomeňte přijet 5. července 2009 na Rudu!

Již popáté se v le-
t o š n í m r o c e  s e -
jdou 27. června ve 
Lhotkách harmonikáři s dalšími hudebníky, zpěváky a příznivci 
dobré muziky a nálady. Na zdejším výletišti opět zazní v podání 
více jak padesáti účinkujících převážně hudba v lidovém tónu, která 
bude znít jak ke zpěvu, tak k tanci. Mezi účinkujícími se objeví vedle 
amatérů i profesionální hudebníci a dětský harmonikový soubor ZUŠ 
Velké Meziříčí. Dále zahraje velký harmonikový soubor a také soubor 
Akordeon Band Vysočina. Pořadatelé si pro letošní pátý ročník při-
pravili překvapení v podobě ženského tanečního souboru „Tornádo 
Lu“. Všichni doufají, že počasí bude přát, a proto si přijďte v sobotu 
27. června do Lhotek zatancovat a zazpívat. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji ve Velkém Meziříčí v prodejnách Music Data, Smíšené 
zboží Lhotky, Nápoje Homola Měřín. Mediálním partnerem akce je 
týdeník Velkomeziříčsko.                                                         -von-

Myslivecké sdružení Lhotky srdečně zve na místní výletiště 
v neděli 9. srpna 2009 v 15 hodin na koncert dechové hudby

Pořadem provází lidový vypravěč Pavel Kopecký z Pardubic. 
Od 19 hodin taneční zábava. Občerstvení: srnčí guláš, myslivecká 

klobása, pití všeho druhu. Vstupenky jsou slosovatelné. 

Hrají: Stříbrňanka, Bítešská kapela, Bobrůvanka,
Muzikanti Ladislava Prudíka.

Pořadem provází Karel Hegner.
Večer bude pokračovat tancem a veselicí, občerstvení zajištěno.

Akce se koná za každého počasí, vstupné 100 Kč. 
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko. 

Obec Dolní Heřmanice
pořádá v sobotu 15. 8. 2009 od 16 hodin v přírodním areálu

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a STIR UP – surrealistická skupina
vás zvou na mezinárodní výstavu současného surrealismu

5.– 23. července 2009, výstavní síň JC
Otevřeno po – pá 8 – 16 hodin.

Jupiter club si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografi í
Renata Hritzová

13. července – 31. července 2009, předsálí kina
Otevřeno po – pá 8 – 16 hodin nebo před každým fi lmovým představením

VELKOMEZIŘÍČSKO
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BĚH DO KŘIBU 2009

FOTBAL MLÁDEŽ

HOKEJBAL

STOLNÍ TENIS
V pátek 19. 6. 2009 se v tělocvičně 
střední školy řemesel a služeb ve 
Velkém Meziříčí uskutečnil turnaj 
GlobalFIN-CUP o žákovského pře-
borníka města ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 83 soutěží-
cích ze základních škol z Velkého 
Meziříčí a okolí.
Soutěžilo se ve třech disciplínách.
Součástí turnaje bylo i vystoupení 
bývalého reprezentanta ČR hrajícího 
v současné době extraligu za Hradec 
Králové Františka Kanty, společně 
s Janem Jirkem. Exhibice se zúčast-
nil také jeden z nejlepších mladších 
žáků v ČR Radko Zálešák, kterého 
František Kanta osobně trénuje.

Výsledky:
Dvouhra do 5. třídy

1. místo Pavel Juda ZŠ Měřín
2. místo Daniel Krčál ZŠ Měřín
3. místo Kristýna Kotačková ZŠ 

Bory
Dvouhra do 7. třídy

1. místo Tadeáš Němec ZŠ Školní 
Velké Meziříčí

2. místo Zdeněk Juda ZŠ Školní 
Velké Meziříčí

3. místo Jaroslav Horký ZŠ Školní 
Velké Meziříčí

Dvouhra do 9. třídy
1. místo Jan Bazala ZŠ Rudíkov
2. místo Jan Kampas ZŠ Školní 

Velké Meziříčí
3. místo Tomáš Nevrtal ZŠ Školní 

Velké Meziříčí
Poděkování patří všem, kteří se 
na organizaci turnaje podíleli. 
Zvláště mediálnímu partneru akce 
týdeníku Velkomeziříčsko, díky 
jehož propagaci byl mezi dětmi 
o turnaj velký zájem. Dále Vladi-
míru Krejčímu z DDM ve Velkém 
Meziříčí, školám za zajištění účasti 
žáků a také Střední škole řemesel 
a služeb Velké Meziříčí za zajištění 
tělocvičny. Zároveň děkujeme všem 
sponzorům, kteří se podíleli na 
zajištění zajímavých cen.
Vzhledem k velkému zájmu účast-
níků se organizátor rozhodl po-
řádat stejný turnaj pro děti pra-
videlně.

Text a foto: -vh-

Letošnímu třiadvacátému ročníku 
byl přisouzen sobotní termín 20. 
června. Jsou dvě hodiny po poledni 
a obyvatelstvo Pucova se začíná 
pomalu rozrůstat o milovníky 
běžeckých závodů. Vše dokonale 
připraveno, trať je doslova načesá-
na, časomíra odzkoušena. A tak nic 
nebrání tomu, aby traťový komisař 
povolil start prvnímu běžci. Tím 
nemůže být nikdo jiný, než nestor 
tohoto závodu Jan Vrba st., jenž se 
popral se zrádným kopcem jako 
jediný ve všech ročnících. Za dvě 
a půl hodiny se na trati představilo 
v osmi kategoriích 65 mužů a 29 
žen. Zkrátka v Pucově běhají malí, 
velcí, mladí, staří a samozřejmě 
nesmíme zapomenout ani na účast-
níky speciální kategorie Super nad 
100 kilogramů. I přes rozmary po-
časí se běžecké odpoledne vydařilo 
ke spokojenosti všech zúčastně-
ných. Nejrychlejším závodníkem 
a tedy majitelem živého selete 
se stal s časem 17,34 sec. Ondřej 
Lukeš a obhájil tak loňský titul. 
Mezi ženami nejrychleji zvládla 
nástrahy tratě Eliška Macková, 
které časomíra naměřila čas 25,00 
sec. Nejmladšími učastníky se 
stali Zuzana Čermáková a Zdeněk 
Řezáč. Naopak nejstarším běžcem 
byl vyhlášen František Petrák.

Historie závodu
Kdo zná Pucov, malou vísku na 
Vysočině, zcela jistě slyšel i o běhu 
do Kř ibu. Běžecký závod jed-
notlivců do osmdesátimetrového 
kopce s převýšením 45 metrů tady 
každoročně pořádá místní sbor dob-
rovolných hasičů. Sprinterské klání 
se těší velké oblibě, a tak není divu, 
že se letos konal již třiadvacátý 
ročník. V minulosti se se zrádnou 
tratí popasovalo několik známých 
sportovců, např. Jan Veleba – vice-
mistr ČR na 100 m, Arnošt Koreš 
– mistr Evropy v přespolním běhu 
veteránů, Pavel Pokorný – mistr 
ČR na 100 m, taktéž ve veteránech, 
Jaroslav Růža – reprezentant na 
400 m překážek, Pavel Beroun 
– mistr Moravy na 110 m překá-
žek a samozřejmě spousta jiných 
méně známých běžců, hokejistů, 
fotbalistů, profesionálních hasičů 
a v neposlední řadě i amatérští vy-
znavači sportovních aktivit. Muž-
ský rekordní čas má stále u svého 
jména napsaný již výše zmiňovaný 
Jan Veleba, který protnul cílovou 
fotobuňku v čase 14,27 sec. His-
toricky nejrychlejší ženou se stala 
a prozatimní rekord drží Martina 
Petráková ml. Časomíra se zastavila 
na čase 19,93 sec.

Text a foto: -jdv-

Vlek na je v provozu
Letní provoz vleku na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí je za-
hájen od 20. června 2009, vždy v sobotu a v neděli od 11 do 
20 hodin. Možnost půjčení horských tříkolek a koloběžek.  -jp-

Hokejbalový školní titul mis-
trů republiky v kategorii 6. a 7. 
tříd byl přivezen také do Velkého 
Meziříčí.

Odchovanec velkomeziříčského 
hokeje Pavel Zacha se se svým 
týmem trojnásobných hokejových 
mistrů republiky 7. tříd z brněnské 
Komety zúčastnil v rámci letní pří-
pravy hokejbalových přeborů. To-
muto hokeji příbuznému sportu se 
tento tým blíže nevěnoval a pouze 
se zúčastňoval jednotlivých soutěž-
ních kol. Postupně zvítězil v okrs-
kovém a okresním kole, aby se mohl 
v Brně na Kamenném vrchu utkat 
s ostatními okresními přeborníky 
o krajský primát a současně se tím 
kvalifi kovat na mistrovství repub-
liky do Prahy.

Krajské kolo v Brně bylo pro 
všechny zúčastněné výjimečným 
zážitkem vzhledem k celodenní 
účasti hlavního patrona této celo-
národní akce nesoucí název Ho-
kejbal proti drogám 2009, našeho 
nejslavnějšího hokejového brankáře 
Dominika Haška. Ten se celý den 
účastníkům příkladně věnoval, 
podepisoval fotografie, umožnil 
nesčetné focení a poskytl velké 
množství neformálních rozhovorů.

Vítězství Komety na krajském 
přeboru znamenalo automaticky 
pro zmíněný sportovní kolektiv 
možnost účasti na celorepublikovém 

hokejbalovém fi nále v Areálu mlá-
deže v Praze Na Palmovce dne 10. 
června 2009. Sem se stejným způ-
sobem kvalifi kovalo devět dalších 
regionálních vítězů. Brněnský tým 
vyhrál svoji pětičlennou skupinu 
a nakonec nastoupil ve fi nále proti 
hráčům v typických žlutočerných 
dresech s logem Chemopetrolu Lit-
vínov. V dramatickém utkání o titul, 
ve kterém byli hráči Komety velmi 
často vylučováni a utkání dohrávali 
při hře Litvínova bez brankáře ve 
třech hráčích v poli proti šesti Lit-
vínovským, nakonec Brno dokázalo 
udržet těsné vítězství 2:1. Výjimeč-
ný kolektiv, který koncem března 
získal titul v ledním hokeji, si tak 
mohl připsat vzácný double.

Hokejbalový mistr ČR získal 
kromě mistrovského poháru také 
právo účasti na slavnostní mezi-
národní akci. Společně s druhým 
dnem MS v hokejbale v Plzni 
proběhlo v rámci doprovodného 
programu v plzeňské hale měření 
sil mladých hokejbalových nadějí. 
V jeho rámci se střetli vítězové 
školních republikových mistrovství 
z České republiky a Slovenska. 
V utkání byli úspěšnější hosté ze 
Slovenska, kteří zvítězili v poměru 
7:5. Pro brněnský tým budiž omlu-
vou, že vzhledem k nutnosti obeslat 
ve stejném termínu další důležitou 
sportovní akci, bylo nutné k mezi-
národnímu utkání nastoupit v osla-
bené sestavě.       Text a foto: -zach-

Memoriál Zbyňka Russe
Klub hráčů malé kopané NTC Moravec, srdečně zve všechny příz-
nivce fotbalu a dobré nálady
dne 25. 7. 2009 na hřiště v Moravci, kde proběhne již pátý ročník 
turnaje v malé kopané – na uctění památky našeho tragicky zemře-
lého kamaráda a pod záštitou starosty obce Moravec p. Uhlíře.
Turnaj bude probíhat podle zjednodušených pravidel malé kopané, 
mužstva nastupují v rozestavení 4+1, věk ani pohlaví účastníků není 
nijak omezeno.
Startovné 500 Kč na jedno družstvo, prezentace týmů bude probíhat 
od 7.00 do 7.30.
Občerstvení zajištěno.
Přihlašujte se prosím na čísle 606 758 887 – Luděk Russ.
Počet startujících je omezen na 32 týmů, proto neváhejte a přihlaste 
se co nejdříve!

Viktoria Prostějov – FC VM st. 
dorost 6:2 (3:1)
Rozhodčí: Boček, Piňos a Ně-
mec z Prostějova. Góly: J. Večeřa 
a P. Koníř. Sestava: Simandl – Hor-
ký (45. Denev), Z. Večeřa, Kerouš, 
Mucha (45. Kaminaras) – Vítek, 
Liška, Smejkal, Dočkal J. (60. Ne-
doma), J. Večeřa, Koníř
Poslední zápas veleúspěšné sezony 
zakončil starší dorost v Olšanech 
se třetím týmem tabulky, který 
nastoupil v plné sestavě s 8 hráči 
ročníku 90. Náš tým postavil do 
hry všechny hráče a hlavně ty, kteří 
nastupovali o trochu míň v průběhu 
sezony, a to vše se ukázalo na vý-
sledku utkání.
Od počátku měli domácí převahu, 
ale našemu celku se dařilo celkem 
úspěšně bránit domácí protiútoky. 
V 17. minutě po hrubce obrany ote-
vřeli domácí skóre. O dvě minuty 
později zaúřadoval Jakub Večeřa, 
který prošel středem hřiště a pěkně 
zakončil na 1:1. Ve 21. minutě jsme 
nepokryli hráče domácích ve vápně 
a bylo to 2:1. To samé se stalo v 31. 
minutě a domácí vedli už 3:1. V 38. 
minutě nastřelil po pěkné akci Ja-
kub Večeřa břevno, ale jinak jsme 
nic vážnějšího nepředvedli.
Do druhého poločasu jsme vystří-
dali dva hráče tak, aby si zahráli 
všichni. Herní projev se nijak 
nezměnil, domácí byli stále lepším 
týmem, což prokázali vstřelením 
dalších třech gólů. I když nutno 
dodat, že dva góly byly z velkých 
ofsajdů, kde pomezní rozhodčí se 
vůbec nevěnoval hře a diskutoval 
s diváky (vždyť tam byl doma 
a všechny znal). Za nás snižoval na 
konečných 6:2 Petr Koníř, který šel 
sám na brankáře domácích. Stejnou 
šanci v 84. minutě spálil a trefi l 
málem rohový praporek. V závěru 
utkání se hráči málem porvali, ale 
ne zrovna šťasné trio rozhodčích 
naštěstí konec zápasu zvládlo. Do-
mácí vyhráli zcela zaslouženě.

-sme-
1. SK Prostějov – FC VM ml. 
dorost 3:1 (1:0)
Branky: za hosty Pospíšil, ŽK za 
hosty Prudík. Sestava: Weiss – 
Partl (75. Minařík), Kubec, Pospíšil, 
Wasserbauer – Miškela, Stupka (65. 
Polák), Prudík (43. Jurda), Denev – 
Malec (75. Vidlák), Kuřátko
Poslední letošní zápas nás zavedl 
do Olšan, kde na hřišti místního 
Sokola hrají hráči Prostějova své 
domácí zápasy. V jarní části tabul-
ky jsme ztráceli na svého soupeře 
7 bodů a na čtvrtém místě hned za 
nimi chtěli kluci potvrdit dobrou 
formu.
Od začátku zápasu domácí hráli 
pouze přes naši levou stranu a vcel-
ku jsme je drželi na uzdě a v dost 
uctivé vzdálenosti od naší branky. 
Ale naše hra dopředu neměla ná-
pad. Citelně nám ve středu pole 
chyběl David Polák, který měl 
zdravotní problémy a radši zůstal 
na lavičce. V brance musel opět 
zaskočit Weiss, protože náš gólman 
byl v Anglii. Hra měla rychlý spád 
a na obou stranách dobře fungovaly 
obrany, takže pro útočníky to bylo 
hodně těžké. Ve 24. min bohužel 
neudržel v rukavicích Petr Weiss 
míč a domácí hráč už s dorážkou 
neměl problém. Naši zabrali, ale 
na druhou stranu se moc nepískalo, 
takže naše snaha byla marná. Ve 
32. min Prudík zatáhl za záchran-
nou brzdu ve vápně a kopala se 
penalta. Se střelou domácího hráče 
si Weiss poradil a dal úplně zapo-
menout na předchozí minelu. Do 
konce poločasu se nám nepovedlo 
trefi t branku z kopačky Malce ani 
Kuřátka.
Ve druhé půlce dostali kluci za 
úkol přenést hru hlavně na druhou 
stranu hřiště, odkud domácí vůbec 
nezahrozili a pro nás to byly otevře-
né dveře do obrany. V první půlce 
nám skoro vůbec nefungoval střed 
hřiště, ztráceli jsme lacino míče, 
a tak jsme tomu chtěli pomoct stří-
dáním, ale pořád to nešlo. Domácí 

měli rychlý přechod do útoku, takže 
každou naši chybu zastavovala dost 
přetížená obrana. Konečně jsme 
prohozením kluků na place našli 
trochu lepší rozestavení, ale Jurda 
si s míčem moc nerozuměl a pokaž-
dé místo do vápna se otočil a hrál 
zpátky na střed. V 52. min jsme in-
kasovali podruhé střelou z velkého 
vápna, ale naši to nezabalili a hráli 
dál. V 59. min jsme kopali penaltu 
i my a Pospíšil se nemýlil. Náš tlak 
začal vrcholit a napomohlo tomu 
i to, že na hřiště naběhl Polák a do-
předu už to šlo mnohem lépe. Pak 
Kubec z poloviny hřiště z přímáku 
trefi l jen těsně nad. Deneva si vy-
chytal gólman a Tomáš Kuřátko už 
byl z osobních soubojů a faulů tak 
dobitý, že už sotva chodil. V 77. min 
nás domácí dorazili, kdy nám utekli 
přes lajnu. Potvrdilo se, že hra 
v Prostějově hodně bolí, ale kluci 
ani v posledním utkání nepolevili 
a hráli naplno. 

-kub-
26. kolo

Pacov – FC VM st. žáci 1:7 (0:4)
Střelci: 19. a 66. Polanský, 34. a 70. 
Štefka, 2. Bradáč 25. Komínek, 
67. Pokorný. Sestava: Řeháček – 
Benda (57. Vokurka), Štefka, Ro-
sický (62. Voneš), Bradáč – Krejčí 
(51. Procházka), Pokorný, Bárta, 
Chytka (36. Pazderka) – Polanský, 
Komínek
Na poslední utkání v sezoně zajíž-
děli naši žáci do Pacova. Ve 2. mi-
nutě rozehrál Polanský roh, míč se 
dostal k volnému Bradáčovi, který 
střelou bez přípravy otevřel skóre 
utkání 0:1. V 19. minutě poslal Bár-
ta kolmou přihrávku za obranu, na 
ni si naběhl Komínek, který nahrál 
míč pod sebe do pokutového území, 
a Polanský střelou bez přípravy 
rozvlnil sít 0:2. V 25. minutě vy-
slal do brejku Pokorný Komínka, 
jenž prostřelil brankáře 0:3. Další 
branka přišla ve 34. minutě, když 
zahrával Polanský roh, na ten si na-
běhl volný Štefka a hrudí dopravil 
míč do sítě 0:4.
První minuty druhého poločasu 
opět patřily hostům, v 37. minutě se 
ocitl sám v pokutovém území Ko-
mínek, ale netrefi l prázdnou bran-
ku. Ve 45. minutě se do pokutového 
území prokličkoval Pokorný, jenže 
netrefi l bránu. V 66. minutě utekl 
všem Polanský, obešel i brankáře 
a poslal míč do prázdné branky 0:5. 
Krásný moment přišel v 67. minutě, 
kdy z 30 metrů se opřel do míče 
Pokorný a míč skončil pod břevnem 
0:6. Domácí se dočkali v 69. minutě, 
kdy záložník vystřelil z hranice 
pokutového území, před branká-
řem míč skočil a skončil v brance 
1:6. V 70. minutě nacentroval Po-
lanský míč do pokutového území 
a nabíhající Štefka poslal hlavou 
míč do branky 1:7. Po závěrečném 
hvizdu hlavního rozhodčího si naši 
starší žáci převzali pohár a medaile 
z rukou předsedy KFS Vysočina 
Vrzáčka za vítězství v krajském 
přeboru žáků. Tím završili velice 
úspěšnou sezonu 2008/2009, ve 
které se jim podařilo postoupit do 
Moravskoslezské žákovské divize, 
je to podruhé v historii klubu, kdy 
tuto soutěž budeme hrát.

25. kolo
FC VM st. žáci – FC Žďas Žďár 
n. S. 1:1 (1:1)
Střelci: 29. Polanský – 11. Jurnečka. 
Sestava: Řeháček – Bárta, Štefka, 
Rosický, Bradáč – Krejčí, Pokorný, 
Ráček, Pazderka (50. Benda) – Po-
lanský (56. Vokurka), Komínek

24. kolo
FC VM st. žáci – Mor. Budějovice 
12:0 (6:0)
Střelci: 1. a 66. Rosický, 6. a 11. 
Polanský, 12. a 12 Pokorný, 54. a 58 
Štefka, 51. a 69 Hladík. 17. Bárta, 
68. Chytka.
Sestava: Sysel – Bárta, Štefka, Ro-
sický, Bradáč – Krejčí (36. Chytka), 
Pokorný, Ráček (50. Vokurka), 
Procházka (36. Benda) – Polanský, 
Komínek (36. Řeháček)

-dek-
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MOTOKROS
Dolní Heřmanice

Zábava a hryZábava a hry
Přijďte se pobavit a zahrát si hry!
Neděle 5. července 2009 ve 14 hodin,
školní a obecní hřiště Bory
(za budovou základní školy v Borech)
www.bory.cz

27. 6. 2009
Začátek v 9.30 hodin

Vstupné 50 Kč
Action Racing Team Velké Meziříčí

Muži zvládli ve Žďáře
hned první zápas

Po senzačním obratu v prvním 
utkání na domácí půdě volejbalisté 
Spartaku zvládli hned první odvetu 
ve Žďáře na výtečnou, a rozhodli 
tak o svém celkově pátém místě. Jak 
vidno i s ohledem na další výsledky, 
škoda posledního kola základní 
skupiny s Polnou.
Žďas Žďár n. S. B – Sp. Velké 
Meziříčí 0:3
sety (–23, –18, –9), celkově na 

zápasy 0:3
Sestava: Homola J., Hybášek, Pla-
chetský, Holík O., Havlíček, Villert

Výsledky zbývajících zápasů 
z minulého týdne:

Finále
Přibyslav B – Pacov 3:2 a 3:0 
(hráno 13. 6., odveta 27. 6.)
sety (16, –21, –22, 24, 14) a (19, 
21, 25)

Utkání o 3. a 4. místo
Polná – Bezděkov 0:3 a 0:3
Družstvo Polné pro nedostatek 
hráčů nenastoupilo.

 -kon-

Republikové fi nále
atletického čtyřboje

Pořadatelem republikového fi nále 
Asociace školních sportovních 
klubů žactva v atletickém čtyřboji 
byl ve dnech 12.–13. června Školní 
atletický klub Chodov u Karlových 
Varů, kam se sjelo celkem 26 vítěz-
ných krajských školních družstev. 
V krásném sportovním areálu Klubu 
olympioniků ČR proběhl jednorázo-
vý závod nejlepších školních atletů. 
Po napínavém průběhu soutěže zís-
kala ocenění pro nejúspěšnější tým 
na rok 2009 Základní škola Slovácká 
Břeclav, která zvítězila jak v chla-
pecké, tak i v dívčí kategorii.
Zástupci regionu Vysočina – chlap-
ci a děvčata ZŠ Oslavická Vel-
ké Meziříčí odcestovali k této 
vrcholné školní sportovní akci 
oslabeni o tři závodníky, kteří se 
výraznou měrou zasloužili o po-
stup do národního fi nále, Moniku 
Kratochvílovou, Lukáše Homolu 
a Šárku Malcovou.
Naše závodnice podaly ve většině 
disciplín výkon na hranici svých 
možností, ovšem v celkovém součtu 
to nestačilo na lepší jak čtrnáctou 
příčku. Věkově nejmladší druž-
stvo velkomeziříčských chlapců 
se v průběhu závodu postupně 
„šplhalo“ k vysněnému umístění 
v top pětici týmů, ovšem tři pře-
šlapy ve skoku dalekém a následná 
nulabodová hodnota znamenala 
stop dalším nadějím na posun 
v celkovém pořadí.

Z individuálních výkonů Velkome-
ziříčských je nutno vyzdvihnout 
výrazný posun osobního maxima 
ve skoku vysokém na hodnotu 
179 cm jediného z řad našich 
chlapců, který pokořil během zá-
vodu hranici 2000 bodů, Martina 
Boučka. Během závodu dosáhl 
celkem 2182 bodů, čímž o 295 bodů 
zaostal za nejlepším jednotlivcem 
celého startovního pole. Výrazným 
úspěchem pak bylo i druhé místo 
v hodu míčkem Ondřeje Fikra za 
výkon 78,78 m. Z našich dívek 
nejlepší Bára Sekničková dosáhla 
celkem 1410 bodů, zatímco vítězka 
čtyřboje nasbírala 2488 bodů.
Během mítinku byly k vidění vý-
borné individuální výkony i posuny 
letošních nejlepších žákovských re-
kordů v jednotlivých disciplínách.
Chlapci: 60 m 8,02 sec, dálka 
636 cm, výška 189 cm, koule 
13,2 m, míček 86,8 m, běh na 
1000 m 2:45,1 min.
Dívky: 60 m 8,15 sec, dálka 574 cm, 
výška 169 cm, koule 9,74 m, míček 
61,12 m, běh na 800 m 2:40,5 min.

Výsledky družstev chlapci:
 1. ZŠ Slovácká, Břeclav 8746 bodů
 2. ZŠ Hlavní, Zubří 8516 bodů
 3. ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem 8488 bodů
 4. ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 8179 bodů
 5. ZŠ Edvarda Beneše, Opava 8044 bodů
 6. ZŠ a MŠ ČSL legií, České Velenice 7933 bodů
 7. ZŠ Palackého, Moravská Třebová 7801 bodů
 8. ZŠ Dědina, Praha 6 7789 bodů
 9. ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí 7643 bodů
10. ZŠ Švabinského, Sokolov 7639 bodů
11. ZŠ B. Němcové, Zábřeh 7568 bodů
12. ZŠ Školní, Bor okres Tachov 7494 bodů

Martin Bouček 2182 bodů, Jakub 
Havlíček 1927, Ondřej Fikr 1825, 
Michal Kyus 1709, Adam Komínek 
1416.

Výsledky družstev děvčata:
 1. ZŠ Slovácká, Břeclav 8449 bodů
 2. ZŠ Rabasova, Slaný 8335 bodů
 3. ZŠ Palackého, Moravská Třebová 8127 bodů
 4. ZŠ Komenského, Jilemnice 7909 bodů
 5. ZŠ TGM, Praha 12 7841 bodů
 6. ZŠ Pražská, Benátky nad Jizerou 7823 bodů
 7. ZŠ B. Němcové, Sokolov 7786 bodů

 8. ZŠ Zeyerova, Kromeříž 7150 bodů
 9. ZŠ Plánická, Klatovy 7024 bodů
10. ZŠ a MŠ Nová Bystřice 6930 bodů
11. ZS TGM Česká Kamenice 6812 bodů
12. ZŠ Stupkova, Olomouc 6180 bodů
13. ZŠ E. Beneše, Opava 5877 bodů
14. ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí 5191 bodů
Bára Sekničková 1410, Kristýna 
Vrábelová 1321, Magda Špačková 
1252, Karolína Novotná 1208, 
Eliška Špačková 1131.
www.zs-oslavickavm.cz        -záv-

Tuto sobotu proběhl 8. ročník 
cyklistického závodu Zlaté kolo Vy-
sočiny v Rudě u Velkého Meziříčí. 
Teplota kolem 18 °C, pod mrakem 
– tak to byly sobotní podmínky, 
které si zúčastnění chválili. Na tři 
připravené trasy 50, 100 a 200 km 
se nakonec přihlásilo 348 nadše-
ných cyklistů, a tím se stal závod 
opět největším v širém okolí. Letos 
padl i rekord nejstaršího závodníka 
v historii. Byl jím 72letý Pavel Fr-
ček, který celkově skončil uprostřed 
startovního pole.
Cyklisté jezdili po silnicích našeho 
okresu, ale zavítali i do sousedního 
Brno-venkov. Mohli např íklad 
ze sedla vidět hrad Pernštejn, 
Vírskou přehradu, zkrátka krásy 
Vysočiny.
Závodu na 50 km se zúčastnili 
i čestní hosté, mnohanásobní mistři 

světa – Josef Zimovčák a Ivan Kři-
vánek. První jel na vysokém kole 
– kostitřasu – a druhý na replice 
drezíny – dřevěné předchůdkyni 
kola. Ten musel celou trasu absol-
vovat pomocí svých nohou, jimiž se 
odrážel od země. Ale i on se porval 
s tratí a za necelých šest hodin byl 
v cíli. A jak sám podotkl po dojetí, 
nejhorší byl pro něj špatný stav 
silnic v našem regionu.
Závěrem musím poděkovat všem 
sponzorům a mediálním partne-
rům, bez jejichž přispění by závod 
neproběhl v takovém rozsahu, 
a mnoha desítkám pořadatelů, kteří 
dobrovolně věnovali svůj volný čas 
ku prospěchu závodu.
Další informace, výsledky a fotoga-
lerii získáte na webových stránkách 
zlatekolo.webpark.cz.

-kd-

Mladí sportovci kraje Vysočina 
včera odjeli bojovat na Hry IV. letní 
olympiády dětí a mládeže České 
republiky. Ty probíhají od 23. do 
28. června 2009 v jihočeském Tá-
boře. Nechybí na nich ani čtrnácti-
členná výprava z Velkého Meziříčí, 
která je součástí stodvacetidevíti-
členné výpravy kraje Vysočina. Do-
provod jí tvoří jednadvacet trenérů 
a dva vedoucí výpravy. „Ve výběru 
kraje Vysočina jsou zařazeni i spor-
tovci velkomeziříčských oddílů, 
atleti Martin Bouček, Ondřej Fikr, 
Martina Homolová, Monika a Hana 
Kratochvílovy, Michal Kyus, Radek 
Švihálek, Jakub Havlíček, bas-
ketbalistky Petra Syslová, Jasna 
Rapušáková, fotbalisti Robin Chyt-
ka, Adam Komínek, Hynek Ráček 
a beachvolejbalista Matěj Uchytil,“ 
vyjmenovala Zuzana Villertová, 
která s velkomeziříčskými spor-
tovci odjela jako trenérka atletiky 

ještě spolu s Markétou Vaňkovou 
a Petrem Vašíčkem, trenérem be-
achvolejbalu.
Sportovci mohou získat medaile ve 
dvanácti sportovních odvětvích. 
„Pouze v cyklistice, v karate a v ka-
noistice nemá Vysočina své zástup-
ce,“ uvedla krajská tisková mluvčí 
Jitka Svatošova a dodala, že vlajko-
nošem Vysočiny při zahajovacích 
ceremoniálech na zimním stadionu 
v táboře byl triatlonista Filip Ospalý.
Včerejší slavnostní akt věrně ko-
píroval dění klasických olympiád, 
kde nechyběl ani nástup sportovců. 
Každá krajská výprava vyslala na 
plochu třicítku účastníků, ostatní 
zasedli v hledišti. Poté následo-
valo vztyčení vlajek, hymna her, 
zapálení ohně a slib závodníků 
i rozhodčích. Již dnes, ve středu 
24. června zahajují mladí sportovci 
na sportovištích boje o medaile. 
Za kraj Vysočina jim na stadionu 

fandí krajská radní pro oblast 
školství Marie Kružíková. „Už jen 
nominovat se na sportovní olympi-
ádu představovalo v letošním roce 
podání kvalitního sportovního 
výkonu. Máme silný tým a podle 
informací vedoucích naší delegace 
také skvělou sportovní formou. Moc 
bych všem přála, aby si příjemně 
zasportovali a našli nové přátele,“ 
sdělila Marie Kružíková.
Při posledních III. letních hrách 
v Ústí nad Labem vybojovala 
Vysočina 4 zlaté, 5 stř íbrných 
a 8 bronzových medailí a v cel-
kovém hodnocení krajů skončila 
na 12. místě se ziskem 142 bodů. 
I letos má ambice posunout se 
o nějaké to místo výš. Pravidelný 
výsledkový servis je k dispozici na 
www.kr-vysocina.cz. Informace, 
výsledky a fotodokumentace také na 
http://www.olympic.cz/odm2009/cz/

Martina Strnadová

SK FC Křižanov – FC VM B 2:3 
(1:1)
Střelci: 8. a 59. A. Burian – 56. 
a 87. Beran, 38. Hort. Sestava hostí: 
Kučera – Netolický (86. D. Invald), 
Kružík, Lad. Střecha, Halámek – J. 
Krejčí, Souček, Hort, Kafka (79. L. 
Smejkal) – Trnka (60. P. Krejčí), 
Beran. Rozhodčí: Dobrovolný – Ka-
menský, Mach. Diváci: 250.
Benfi ka začala v Křižanově aktivně, 
ale o to více ji zmrazila vedoucí 
branka A. Buriana. Ten si naběhl 
na dlouhý míč a ač hosté zřejmě 
oprávněně reklamovali postavení 
mimo hru, střelec Křižanova toho 
nedbal a chytrým obloučkem nedal 
Kučerovi šanci. Tento úvodní direkt 
hráče naší rezervy na dlouhé minuty 
paralyzoval a je proto téměř s podi-
vem, že z mátožné hry bez pohybu, 
navíc plné nepřesností a zbytečné 
ukvapenosti, dokázali vytěžit dvě 
vyložené šance. Ty však trestuhodně 
spálil Trnka. Do sedla tak hosty po-
sadila až hrubice domácího brankáře 
Bajera, který nepochopitelně minul 

Součkovu „přihrávku“ nastřelenou 
kolmo po zemi do velkého čtverce 
Křižanova. K míči se za jeho zády 
dostal zkušený Hort a vyrovnal.
Po přestávce si už Benfi ka vytvořila 
zejména díky zvýšenému nasazení 
jednoznačnou územní převahu, je-
jímž vyústěním byla vedoucí branka 
Berana, který si nádherně naskočil 
na Hortův centr a nedal domácímu 
gólmanovi žádnou šanci. Jenže Kři-
žanov vytěžil z minima maximum, 
a když se prakticky poprvé ve druhé 
půli dostal k vážnějšímu ohrožení 
branky hostí, přišel ledabyle „odbrá-
něný“ střílený centr Ilenčíka, který 
před Kučerou chytře netečoval ni-
kdo jiný, než znovu domácí kanonýr 
Burian a bylo vyrovnáno. Velkome-
ziříčská rezerva se s remízou smířit 
nehodlala, přimáčkla domácí znovu 
na jejich polovinu, ale doplácela na 
nepřesnosti ve fi nální fázi. Nejblíže 
gólu byl znovu Beran, který hezky 
hlavičkoval po centru Netolického, 
ale jeho ráně chyběly centimetry. 
Objev jara v dresu Benfi ky se ale 
přeci jen dočkal. V 87. minutě cent-
roval opět J. Hort, náš mladý útočník 

byl tam, kde být měl, vyskočil nejvý-
še a zajistil hostujícím barvám znovu 
hlavou tři body znamenající desáté 
jarní vítězství a 54 bodů získaných 
v tomto soutěžním ročníku.
Za úspěšnou sezonu patří dík všem 
hráčům, kteří za náš rezervní ce-
lek v této sezoně nastoupili, ať už 
kmenově přináleželi k A-týmu, 
staršímu dorostu či vlastnímu kádru 
Benfi ky. Neméně velké poděková-
ní pak patří trenérské dvojici Jan 
Fňukal a Radomír Janák, která 
tento celek k tomuto velmi dob-
rému výsledku přivedla.    -kre-
 1. Stará Říše 26 16 8 2 59:19 56
 2. V. Meziřičí B 26 15 9 2 62:29 54
 3. Náměšť n. O. 26 13 7 6 57:41 46
 4. Rapotice 26 12 8 6 60:43 44
 5. Rantířov 26 10 9 7 32:34 39
 6. Přibyslavice 26 8 11 7 42:31 35
 7. Třešť 26 9 7 10 54:58 34
 8. Budišov 26 9 7 10 43:46 34
 9. Kouty 26 9 5 12 39:40 32
10. Bohdalov 26 8 7 11 30:35 31
11. Křižanov 26 7 5 14 36:50 26
12. Šebkovice 26 6 7 13 32:52 25
13. Herálec (ZR) 26 7 3 16 37:66 24
14. Čáslavice 26 6 1 19 35:74 19

Na olympiádě nechybí ani Velkomeziříčští

Ivan Křivánek startoval na replice 
drezíny (snímek nahoře) a Josef Zi-
movčák na svém kostitřasu. Foto: -kd-

Foto: archiv ZŠ Oslavická


