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Založeno roku 1919

Dálným 
východem

● čtvrtek 17. 6. od 17 hodin 
ve Středisku ekologické vý-
chovy Ostrůvek Velké Mezi-
říčí– cestopisná přednáška 
Radovana Jirků. 

Nightwork

● pátek 18. 6. v Jupiter clubu. 

Traktoršou
● sobota 19. 6.
Šeborov u Uhřínova.
Více strana 8

Kozénka band 
+ ½ zabijačka 

● sobota 19. 6. od 20 hodin na 
Fajtově kopci.
Více strana 8

Pouť a řemeslné 
trhy ve Velkém 

Meziříčí
● neděle 20. 6.

Rostliny 
velkomeziříčska 

z lesů, luk 
a zahrad 

● neděle 20. 6. od 10 do 16 ho-
din společná výstava 1. Zá-
kladní školy VM a Svazu 
diabetiků org. VM, šatny 1. ZŠ 
na náměstí.

Děti 
z mateřských 
škol vystavují 

na radnici
● do úterý 22. 6. můžete ve 
vstupní části radnice zhléd-
nout dětské práce z mateř-
ských škol Nad Plovárnou, 
Sportovní a Mírová.

Připravila
Simona Fňukalová

Co s odpadky? Uvažují o výstavbě 
spalovny po vzoru Švýcarska

Odpadu přibývá rok od roku. A co je horší, jeho likvidace je složitá 
a neefektivní. Jen obyvatelé Vysočiny jej ročně vyprodukují více než sto 
padesát tisíc tun a fi rmy ještě pětkrát tolik. Města i obce odpad sice třídí 
pro další využití, přesto však z tohoto množství stále více než sedmdesát 
procent odpadu končí na skládkách. A to je špatné. Také Velkomeziříčští 
třídí, přesto se skládka za městem plní a její kapacitní životnost je nějakých 
sedm let. Mohla by se však prodloužit. Řešení by mohla přinést spolupráce 
s krajem Vysočina a dalšími čtrnácti největšími městy regionu. Velké 
Meziříčí s nimi prvního června podepsalo dohodu o společném řešení 
budoucího nakládání s odpady. 

Cílem spolupráce je zvýšit materiálové využití odpadů, snížit hmot-
nostní podíl biologicky rozložitelných odpadů a využít zbývající množství 
odpadů energeticky. Jedním z výsledků by tak do budoucna mohla být 
výstavba spalovny. Tedy zařízení, které zlikviduje až sto tisíc tun zpraco-
vaného odpadu ročně a současně vyrobí teplo i elektřinu. Náklady na její 
stavbu mohou být vyšší než dvě miliardy korun, přičemž technologie by 
měly být příznivé k životnímu prostředí. „Inspirací by pro nás mohlo být 
Švýcarsko, kde se padesát procent komunálních odpadů využívá materi-
álově a zbývajících padesát procent energeticky ve třiceti spalovnách,“ 
uvedl Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. 
„Již nyní je třeba rozhodnout, k jakému řešení se v regionu přikloníme. 
Vedle posílení třídění odpadu a kompostování biologických odpadů se 
všem zdá být energetické zpracování zbývajícího odpadu jako vhodná 
varianta,“ doplnil Ryšavý s tím, že v optimálním případě by mělo být 
řešení zrealizováno do konce roku 2018.

Nejprve bude zpracována studie, jež ukáže možnosti likvidace odpad-
ků, přičemž bude počítat i s eventuální výstavbou spalovny. Kde by mohla 
vyrůst? Například v Jihlavě, Třebíči či Žďáru nad Sázavou. Tomu však 
bude předcházet ještě mnoho analýz a diskuzí mezi signatáři dohody, 
odborníky i veřejností. Právě environmentální osvěta a komunikace 
s veřejností je v tomto případě mimořádně důležitá. „Nechceme dělat nic 
za zády občanů, naším heslem je naprostá otevřenost a diskuze s veřej-
ností. K té budou sloužit mimo jiné i speciální stránky na webu krajského 
úřadu, věnované projektu Integrovaného systému nakládání s odpady na 
Vysočině,“ uzavřel Zdeněk Ryšavý.                         Martina Strnadová

Šest set čtyřicet let trvání obce 
si připomněli Vídeňští minulý ví-
kend. U této příležitosti současně 
oslavili také 115. výročí založení 
hasičského sboru. Vedení obce 
rovněž pozvalo všechny rodáky, 
kteří se ve Vídni narodili nebo 
žili, a samozřejmě i ty současné 
obyvatele. Sešlo se jich 120. Při-
pravilo pro ně bohatý program, 

Vídeňští hasiči posvětili novou 
stříkačku i svůj první prapor

který začal v sobotu ráno v deset 
hodin a pokračoval až do neděle. 
Návštěvníci se zapsali do pamětní 
knihy, poté následovala pobožnost 
v kapli Svaté rodiny, na níž byl 
někdejším velkomeziříčským kap-
lanem Josefem Pohankou zároveň 
posvěcen prapor a nová stříkačka 
Sboru dobrovolných hasičů Vídeň. 
Zatímco prapor si hasiči zaplatili 
sami, stříkačku koupila obec. V sále 
slavnostně vyzdobeného a připra-
veného kulturního domu pak krátce 
po poledni přivítal hosty starosta 
obce Pavel Vidlák. Odpolední pro-
gram pokračoval besedou, ukázkou 
požárního útoku dětí do šesti let 
a zásahem s koňskou stříkačkou. 
Došlo též na vzájemné představení 
účastníků setkání, prohlídku vísky 
a mateřské školy. Na závěr sobot-
ního dne se pak konala sousedská 
zábava se skupinou Žízeň. Oslavy 
pokračovaly ještě v neděli, kdy 
se představily v soutěži hasičské 
sbory, a dvoudenní veselí skončilo 
podvečerní zábavou v kulturním 
domě. Tuto sobotu pak Vídeňští 
pořádají tradiční pochod, o němž 
více najdete na straně 10.    

      Iva Horká

Starosta SDH Vídeň Pavel Vítek představuje nový prapor. Ten vídeňští 
hasiči doposud neměli.                                                     Foto: Iva Horká

Marie Jelínková 
z Křižanova 

oslavila stovku
Úctyhodného věku v obdivuhod-

né duševní svěžesti se dožila Marie 
Jelínková z Křižanova. V pátek 
11. června 2010 oslavila své sté 
narozeniny. K tomuto významné-
mu jubileu jí přišli popřát starosta 
městysu Antonín Kania spolu 
s místostarostkou Marií Smejkalo-
vou a zástupkyněmi Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve Žďáře 
nad Sázavou. Marie Jelínková byla 
zprvu trochu zaskočená takovou 
početnou návštěvou, ale posléze, 
až zjistila, co že to přišlo všechno 
za hosty, rozpovídala se a očividně 
pookřála. Přijala kytice a dárky, 
přiťukla si i sklenkou bílého vína. 
„Však vínečko je dobré,“ pochva-
lovala si. Když se pak návštěva 
zvedala k odchodu, ani ji nechtěla 
pustit s tím, že se vůbec necítí una-
vená.     (Pokračování na straně 5.)

Čtvrtý ročník Evropského fi lozofi ckého festivalu, 
který se konal od neděle šestého do neděle třináctého 
června letošního roku, začal a skončil koncertem. Mezi 
tím se v týdenním maratonu přednášek a doprovodných 
akcí vystřídaly téměř dvě desítky významných osob-
ností – Tomáš Halík, Erazim Kohák, Tomáš Sedláček, 
Josef Krob, Jan Zouhar, Pavel Baran, Karl-Friedrich 
Kiesow, Miloš Štědroň, Michael Hauser, Pavel Mater-
na, Vladimír Svoboda, Jaromír Blažejovský, Sylvie 
Richterová, Dag Hrubý, Marek Picha, P. Lukasz 
Szendzielorz a další.

V kulturním programu si diváci přišli na své taktéž 
v téměř dvacítce akcí, mezi nimiž nechyběly koncerty, 
autorská čtení či fi lmová a divadelní představení jak 
profesionálních, tak amatérských souborů. Zejména 
pak herec Jaroslav Dušek přilákal do Jupiter clubu 
publikum na improvizované divadelní představení 
Sovy v anténách. Pouze plánované taneční vystoupení 
Simony Assione v sobotu večer na zámku bylo z orga-
nizačních důvodů zrušeno.

Slavnostní zahájení celého festivalu, jež uváděla Iva 
Horká, proběhlo ve čtvrtek desátého června v patnáct 
hodin v kinosále Jupiter clubu. Nejprve z pódia pro-
mluvil starosta města Velké Meziříčí František Bradáč. 
Ten přítomné pozdravil, vyzdvihl zejména skutečnost, 
že se letos koná již čtvrtý ročník. „Musím se vám 
přiznat, že jsem tomu v počátku sám příliš nevěřil,“ 
řekl mimo jiné. Poté poděkoval nejen řediteli festivalu 

Milanu Dufkovi a celému Jupiter clubu za organizační 
zajištění, ale také kraji Vysočina za fi nanční příspěvek. 
Osoba, na jejíchž bedrech ležela veškerá tíha, Milan 
Dufek, pak jako ředitel festivalu připomněl jak uply-
nulé ročníky, tak ten současný, všem zainteresovaným 
poděkoval a krátce nahlédl i do budoucnosti. „Byl bych 
rád, abychom v započaté tradici pokračovali. Letošní 
návštěvnost z řad diváků mne utvrdila, že je o festival 
zájem a že jeho pořádání má tedy smysl.“

Své si k akci, která je ojedinělou v naší republice, 
řekl také náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladi-
mír Novotný: „Oceňuji tuto vaši aktivitu,“ a vyřídil 
též pozdrav od hejtmana Jiřího Běhounka. A osobě 
nejpovolanější, co se fi lozofi e týče, děkanu Filozofi cké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josefu Krobovi 
pak právem patřilo závěrečné slovo slavnostního setká-
ní. „Musím pochválit ředitele Milana Dufka, že vybírá 
skutečně dobrá témata,“ podotkl Krob a vyjmenoval je 
od samého počátku – Změna a stálost, Tradice a mo-
dernita, Harmonie a chaos, Krize a hodnoty.

Kromě mluveného slova zazněly také dvě písně 
Zastaveníčko a Chtěla bych tančit jen, které zazpívala 
Mariana Ambrožová za klavírního doprovodu Hany 
Doležalové.

Další informace a fotky z festivalu najdete jednak 
na straně 3 a 5 v dnešním i příštím čísle, ale také na 
našich webových stránkách.

Iva Horká

Evropský festival fi lozofi e skončil. 
Představily se významné osobnosti

Organizátoři čtvrtého ročníku fi lozofi ckého festivalu zvali do Velkého Meziříčí Tomáše Halíka po tři roky. 
Vyšlo to až letos. O to víc si ho lidé v beznadějně zaplněném kinosále považovali a užili. Pochopitelně využili 
i možnosti nechat si podepsat některou z jeho knih, jak dokazuje náš snímek.                       Foto: Iva Horká
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Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 22. června 2010 ve 14.30 hodin v koncert-
ním sále Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Program:
III. Zahájení
III. Hlavní body programu:
 Kontrola plnění usnesení
 Majetkové převody
 Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2009
 Rozpočtová opatření
 Čerpání rezerv v rozpočtu města k 31. 5. 2010
 Grantový systém města Velké Meziříčí
 Program prevence kriminality
 Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2010–2014
III. Diskuze, interpelace
IV. Závěr

Ing. František Bradáč, starosta města

Velkomeziříčští chtějí více zvidi-
telnit Balinské údolí a Nesměř. Mají 
šanci získat dotaci z evropských 
peněz určenou právě na propa-
gaci turisticky zajímavých míst 
v regionu. V Balinském údolí by 
dotace pomohla k rozšíření nedáv-
no obnovené naučné stezky o další 
informační panely. V Nesměřském 
údolí by byl za získané peníze 
zřízen zcela nový okruh. Projekt 
počítá i s větším zviditelněním obou 
přírodních lokalit.

Velké Meziříčí by mohlo peníze 
na zmíněnou propagaci turisticky 
zajímavých míst získat z regio-
nálního operačního programu, 
konkrétně z jeho oblasti určené na 
rozvoj služeb v cestovním ruchu. 

Naučná stezka možná vznikne i v Nesměři
„Je to velmi zajímavá možnost, 
hlavně procentuálně – dotace by 
v tomto případě činila 92,5 pro-
centa a vlastní podíl jen 7,5 procen-
ta,“ vysvětluje starosta František 
Bradáč. Předpokládané finanční 
náklady celého projektu jsou přitom 
asi 580 tisíc korun. V případě při-
slíbení dotace by Velkomeziříčští 
platili ze svého pouze asi 43 a půl 
tisíce korun. „Teď máme poslední 
možnost evropské peníze na tento 
projekt získat,“ připomíná Zuzana 
Villertová z regionálního rozvoje 
a dotací odboru výstavby velkome-
ziříčského městského úřadu, který 
se spolu se Střediskem ekologické 
výchovy Ostrůvek podílí na přípra-
vě žádosti.

„Chtěli jsme podat projekt na 
propagaci celého města, ale to 
nejde, musí to být nějaké konkrétní 
místo,“ dodává místostarosta Josef 
Komínek.

Nesměřské i Balinské údolí 
podmínky programu splňují. Je-
jich propagace coby turistického 
cíle má navíc připomenout i jejich 
důležitost a nezbytnost ochrany 
přírodního dědictví v současné pře-
technizované době. V obou říčních 
údolích, z nichž jedním protéká Ba-
linka a druhým Oslava, se můžeme 
setkat s cennými přírodními prvky 
i s ukázkami harmonického soužití 
člověka s přírodou. Návštěvníka 
Balinského údolí k zajímavým mís-
tům dosud vede malý okruh naučné 

stezky. Ten byl obnoven před dvěma 
lety. Připravovaný projekt počítá 
s jeho rozšířením o velký okruh 
a stejné okruhy by měly vzniknout 
nově i v údolí Nesměřském. Obě 
trasy by přitom měly být vzájemně 
propojeny. Celkem projekt plánuje 
čtyřiadvacet nových informačních 
panelů a navíc i devět interaktivních 
panelů pro děti. Upoutat pozornost 
turistů stejně jako třeba i kolektivy 
dětí od mateřských po střední školy 
a přilákat je k návštěvě těchto atrak-
tivních míst našeho regionu by měly 
i informační letáky jak pro dospělé, 
tak pro dětské turisty a současně 
i př írodní portál na webových 
stránkách města.

Martina Strnadová

Sté výročí otevření školní budovy si 
Oslavičtí připomněli minulý víkend. 
Oslavy začaly ráno mší svatou v míst-
ní kapli, poté probíhaly v kulturním 
domě, kde přítomné přivítal starosta 
obce Ladislav Vafek, a odpoledne pak 
pokračovaly přímo v budově školy. 
Prostředí typické vesnické školy či dění 
v malotřídce s mottem Tvořivá škola 
pro život zaujaly nejednoho návštěv-
níka. Podle údajů v almanachu, škola 
v Oslavici vznikla kolem roku 1750 
v selské chalupě, kde fungovala zhruba 
padesát let. (Samotná obec je poprvé 
zmiňována v roce 1320. V současné 
době má kolem 650 obyvatel.) Rostoucí 
počet žáků si vyžádal postavení budovy 
nové v roce 1830. Během stovky let 
prošla budova modernizací mimo jiné 
v sedmdesátých a osmdesátých letech 
minulého století, kdy byla provedena 
oprava elektroinstalace, rozvodů vody 
a sociálního zařízení, bylo zavedeno též nové ústřední topení, které na-
hradilo klasická kamna. Neméně významná byla výměna střešní krytiny, 
nová venkovní fasáda či zhruba před třiceti lety výměna oken. Opome-
nuto nebylo ani vnitřní vybavení. To ředitelka školy hodlá dovybavovat 
i nadále, především novou počítačovou technikou. Co lze ale považovat 
za historický úspěch, krom toho, že škola včetně družiny žije neustále 
aktivním životem a její dveře zůstávají pro děti stále otevřené, je to, že 
se letos žáci dočkali vůbec první jídelny za celých sto let. Ta vznikla 
přímo v budově školy přebudováním původního školního bytu. A co víc, 
obědy, které škola dováží z Třebíče, zaplatila obec. „Otevřeli jsme jídelnu 
začátkem června a po celý měsíc mají žáci obědy zdarma,“ potvrdila ře-

Škola v Oslavici slavila sto let. Poprvé otevřela jídelnu
ditelka školy Mgr. Jana Pivoňková. Ta je 
ve funkci druhým rokem a je jedenáctou 
osobou ve vedení. Před ní školu řídila 
Mgr. Marie Bližňáková (1993–2007). 
Vůbec prvním ředitelem byl v letech 
1910 až 1924 Václav Ždímal. Během 
druhé světové války i po ní (1939–1951) 
pak školu vedl Leopold Holánek a vůbec 
nejdéle, celých sedmadvacet let, stál 
v čele Alfréd Plachetka (1952–1979). 
Stejný počet roků – 14 – vedli školu 
první a v tuto chvíli předposlední řídí-
cí. Podle sdělení ředitelky Pivoňkové 
mají letos ve dvou třídách – první až 
páté – třiatřicet žáků. O ně se starají 
dvě učitelky na plný úvazek, jedna na 
poloviční, dále vychovatelka ve školní 
družině a dvě provozní pracovnice.

Na oslavu minulou sobotu zavítalo 
nečekané množství lidí, mezi nimiž 
byli také bývalí učitelé i žáci. Například 
někdejší ředitelky Vlasta Jeřábková 

s Marií Procházkovou či učitelka Běla Janoušková, která v oslavické 
škole působila v letech 1964 až 1978. Přišla se podívat také PhDr. Marie 
Ripperová, spoluautorka školního almanachu, jenž vydala obec v ná-
kladu pěti set kusů, ale třeba také bývalý žák, pětasedmdesátiletý Milan 
Kratochvíl z Velkého Meziříčí, shodou okolností bratr někdejší ředitelky 
Bližňákové. Ten s sebou přinesl dokonce i originál svého vysvědčení 
v němčině. To protože školu navštěvoval za války. „Všechno bylo na-
psáno prvně v němčině a potom až česky,“ vzpomněl na poměrně těžkou 
dobu M. Kratochvíl, „ale musím uznat, že se mi později v životě znalost 
německého jazyka hodila. Domluvím se jím dodneška.“

Iva Horká

Práce v ulici Hrnčířské ve Velké 
Bíteši fi nišují. Počátkem června již 
byla položena konečná asfaltová 
vrstva komunikace, doinstalová-
ny světelné body na nové sloupy 
veřejného osvětlení, které byly do-
plněny i závěsnými koši s muškáty. 
Zbývá dosázet veřejnou zeleň. Pak 
bude kompletní rekonstrukce ulice 
včetně přilehlé Peroutkovy hotova. 
„Z ulice Hrnčířské se rýsuje velmi 
pěkný kout města v rámci jeho pa-
mátkové zóny,“ zhodnotil bítešský 
starosta Miroslav Báňa.

Kompletní rekonstrukce ulice za-
čala v polovině října loňského roku 
kanalizací a vodovodem, což trvalo 
do února. V březnu začaly pokládky 
kabelů do země, protože stávající 
rozvody hlavně nízkého napětí po 
střechách byly v havarijním stavu. 
Od poloviny dubna se dokončovala 
komunikace včetně podélného par-
kování, které je vydlážděno betono-
vou dlažbou, obrubníky a chodníky. 

Celá akce si vyžádala více než deset 
milionů korun, město se na ní podílí 
asi třemi miliony.

Až budou všechny dokončovací 
práce hotovy, přesunou se ze spod-
ní části ulice Hrnčířské k vjezdu 
do horní části náměstí. Ten bude 
vydlážděn žulovou kostkou. Během 
prázdnin pak bude celá východní 
část Masarykova náměstí uzavřena. 
Jde o asi stometrový úsek, který ústí 
do křižovatky s ulicí Na Valech. 
Proběhne tam oprava komunikace 
včetně vodovodu. Silnice pak bude 
posunuta směrem k dolní části ná-
městí, aby v místě podél banky mohl 
přibýt dosud chybějící chodník. Ten 
bude dlážděn žulovou mozaikou. 
Veřejné osvětlení v historickém 
duchu a nový povrch komunikace 
završí práce, které by tak měly být 
do konce prázdnin hotovy. Finanční 
náklady jsou odhadnuty na asi dva 
a půl milionu korun.

Martina Strnadová

V Bíteši dokončují Hrnčířskou ulici Na SŠ řemesel a služeb
dělají závěrečné zkoušky podle nového

V průběhu měsíce června probíhají na Střední škole řemesel a služeb 
(SŠŘS) ve Velkém Meziříčí nové závěrečné zkoušky, a to podle projektu 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho řešitelem je Národní 
ústav odborného vzdělávání a je fi nancován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky.

„Závěrečné zkoušky se skládají z části písemné, praktické a ústní 
a v této podobě u nás probíhají již čtvrtým rokem,“ upřesnila ředitelka 
školy ing. Alena Vodová, „na jednotném zadání se podílejí pracovníci 
Národního ústavu odborného vzdělávání a odborníci z praxe. Tento tým 
vypracuje témata k písemným, praktickým a ústním závěrečným zkouš-
kám.“ Ředitelé škol pak s metodickou komisí vybírají témata z jednotné 
nabídky. Součástí praktické závěrečné zkoušky oboru vzdělání Kuchař 
– číšník pro pohostinství je vypracování odborné práce na téma, které si 
žáci vylosují. Zadání probíhá v únoru, odevzdání práce v květnu. Během 
vypracovávání ji mohou žáci konzultovat s odbornými učiteli a učiteli 
cizích jazyků. Po písemné práci probíhají třídenní praktické zkoušky. 
Jejich součástí je obhajoba odborné práce, kde žáci prezentují a obha-
jují uvařený hlavní pokrm před zkušební komisí. Dalším požadavkem 
praktické zkoušky je obhajoba slavnostní tabule na téma odborné práce, 
která probíhá rovněž před zkušební komisí i v cizím jazyce. Posledním 
je uvaření pokrmu vylosovaného z jednotného státního zadání. Výsledek 
své práce žáci rovněž prezentují a obhajují před komisí.    

Iva Horká

Zástupci 
města přijali 
cyklo-běžce, 
aby podepsa-
li prohlášení 
o př ipojení 
k myšlence 
„Město bez 
drog“. „Sa-
mozřejmě, že 
víme o dro-
gové proble-
matice v na-
šem městě. 
Nesmíme 
před tím za-
vírat oč i ,“ 
říká starosta 
města Fran-
tišek Bradáč. „Děti začínají s dro-
gami třeba už v šesté třídě, i dříve, 
a s tím musíme něco dělat,“ ještě 
jej doplňuje místostarosta města 
Josef Komínek. Oba tedy neváhali 
a k myšlence Město bez drog se 
okamžitě za celé město připojili.

„Chceme touto aktivitou upo-
zornit především na nebezpečí 
drog. V rámci prevence se toho 
děje žalostně málo. Projíždíme tedy 
republikou a navštěvujeme zástupce 
měst, aby se zapojili do této inicia-
tiv. Zároveň lektoři, kteří sami mají 
zkušenost s drogami, přednáší na 
základních školách. Zaměřujeme se 
především na děti druhého stupně 
základních škol, kde je riziko expe-
rimentování s návykovými látkami,“ 
přibližuje myšlenku akce Vlastimil 
Špalek, mluvčí projektu Řekni 
ne drogám – řekni ano životu. Ve 
Velkém Meziříčí lektor navštívil ZŠ 
Oslavická, kde dle slov lektora žáci 
se zaujetím naslouchali.

Velké Meziříčí se chce stát 
Městem bez drog

Jde o osmý ročník cyklo-běhu za 
Českou republiku bez drog 2010. 
Svým rozsahem a intenzitou je 
největší pravidelnou protidrogo-
vou kampaní spojenou se sportem. 
Tato aktivita chce poukázat na 
nedostatečnou informovanost na 
poli primární prevence a volá 
po zvýšení protidrogové osvěty. 
Cyklo-běh vede přes 35 měst Čech 
a Moravy. Celkem trasa čítá 1250 
kilometrů. Ne všichni jedou celou 
trasu. Cyklo-běžci se střídají. Je-
nom asi čtyři až pět jich jede celých 
1250 km. „Pokud už někdo drogám 
propadne, doporučujeme efektivní 
Hubbardův detoxikační program 
pro drogově závislé, výhradně 
bez použití náhražek drog,“ ještě 
doplňuje Vlastimil Špalek. Celá 
akce vyvrcholí v Praze v pátek 18. 
června. Arch s podpisy měst, která 
se připojila k uvedené myšlence 
Město bez drog, poputuje do Se-
nátu ČR.

Jaro ťuká na vrátka,
říkají děti výstavkou na radnici
Na radnici ve Velkém Meziříčí si můžete prohlédnout poslední výstavu 

projektu Jen si lidé všimněte, co je krásy na světě. Děti z Mateřské školy 
Sportovní, Nad Plovárnou a Mírová vytvořily výstavu s názvem Jaro ťuká 
na vrátka. „Výstava je prakticky i vyústěním školní činnosti dětí v roce 
2009/2010. V podobných projektech chceme pokračovat i v dalších letech 
a touto činností ukázat veřejnosti práci dětí. Můžeme říci, že se tak dospělí 
mohou seznámit s viděním světa dětskýma očima,“ přibližuje výstavu 
Božena Suchánková, ředitelka MŠ Velké Meziříčí, Čechova.

„Chtěla bych poděkovat pracovníkům radnice, kteří nám umožnili vysta-
vovat v krásných prostorách budovy radnice, Jupiter clubu, učitelkám za je-
jich práci a samozřejmě dětem, které tvorba skutečně bavila,“ dodává ještě. 
Na podzim minulého roku proběhla první dílčí část projektu nazvaná Hrát-
ky s panem Podzimem. V únoru tohoto roku byla výstava věnovaná zimní 
tematice s ná-
zvem Rado-
vánky s paní 
Zimou. Nyní 
probíhá třetí, 
poslední část 
projektu, Jaro 
ťuká na vrát-
ka. K vidění 
bude do 22. 
června 2010.
2× text a foto: 

Veronika
Poulová, 

MěÚ

Současná ředitelka školy Jana Pivoňková (vlevo) a její před-
chůdkyně Marie Bližňáková sedí v padesát let staré lavici s ka-
lamářem. Našly ji na půdě a rozhodly se ji vystavit na chodbě. 
Dlužno dodat, že mnohé návštěvníky zaujala.      Foto: Iva Horká

Pokládka fi nální asfaltové vrstvy komunikace v bítešské Hrnčířské ulici 
proběhla 4. června.                                          Foto: Martina Strnadová

Veronika Štěpničková se při přípravě svojí 
tabule inspirovala kuchyní našich babiček. 

Foto: Iva Horká
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SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU
Čtvrtý ročník Evropského fes-

tivalu fi lozofi e Krize a hodnoty se 
stal historií. V průběhu osmi dnů 
se na toto téma s opravdovými 
osobnostmi našeho fi lozofi ckého, 
ekonomického i společenského 
života uskutečnilo devět přednášek, 
jedna panelová diskuze, tři auto-
gramiády. Prostřednictvím webu 
jsme zrealizovali i on-line přenos 
z jednoho přednáškového bloku. 
Festival však nebyl jen o fi lozofi i. 
V rámci kulturně programových 
aktivit bylo zrealizováno třináct 
divadelních vystoupení, tři koncer-
ty, dvě fi lmová představení s bese-
dami, autorská čtení, dvě výstavy 
i prodej odborné literatury.

Letošní festival se dle mého 
soudu vydařil. Dobrou volbou bylo 
rozložení festivalu do více dnů, vý-
běr osobností, podařilo se i dobře 
provázat f ilozofii s kulturními 
pořady. Festivalové téma vyvolalo 
celou řadu diskuzí a polemik, ať 
již v průběhu přednášek či v ku-
loárech.

Průběh kulturně filozofického 
festivalu ukázal, že díky své spe-
cifičnosti a jedinečnosti pomalu 
ale jistě zapouští ve Velkém Me-
ziříčí své kořeny. Mám radost ze 
zvyšující se návštěvnosti i složení 
posluchačů, kde oproti minulým 
rokům vzrostlo zastoupení mladé 
generace. Zaznamenali jsme i ná-
růst zájmu o festival mezi médii. 
O festivalu podrobně informovaly 
nejen regionální deníky, ale i dvě 
rozhlasové stanice. Festival se do-
stal i na obrazovky televize Prima 
(Zrcadlo z regionů), ale i ČT 24 
(pořad Před polednem).

V průběhu festivalu mi mnoho 
návštěvníků kladlo otázku: „Bude 
mít festival pokračování?“ Z mé 
strany i ze strany mých spolupra-
covníků zní jednoznačná odpověď. 
Ano, rádi bychom zrealizovali 
i pátý ročník. Jsme přesvědčeni 
o tom, že festival si pro své pokra-
čování vytvořil dobrou půdu nejen 
ve fi lozofi cké obci, ale především 
mezi širokou veřejností. Velké 
Meziříčí se ve své historii vždy 
hrdě hlásilo k tradicím vzdělanosti. 
V současnosti máme příležitost pro-
střednictvím festivalu tento trend 
nejen zachovat, ale dále rozšířit.

Chtěl bych poděkovat vedení 
města Velkého Meziříčí za fi nanční 
podporu a možnost uspořádat tento 
kulturně fi lozofi cký festival. Můj 
dík směřujeme i k odborným garan-
tům festivalu, Filozofi ckému ústavu 
AV a Filozofi cké fakultě MU. Podě-
kování patří také kraji Vysočina za 
fi nanční i odbornou podporu.

Celý festival by nebylo možné 
zrealizovat bez práce organizační-
ho týmu. Děkuji kolegům z Jupiter 
clubu, gymnázia, muzea, základní 
umělecké školy, hotelové ško-
ly Světlá a Obchodní akademie, 
DDM, Ateliéru Michlíček, střední 
škole řemesel a služeb i rodině 
Podstatzky-Lichtenstein. Uznání 
si zasloužili všichni naši amatérští 
i profesionální účinkující a samo-
zřejmě všichni přednášející.

Jsem přesvědčen, že letošní festi-
val k vám vyslal mnoho podnětných 
signálů, poutavých námětů, moud-
rých poučení, které vedly minimál-
ně k zamyšlení nad problematikou 
krize a hodnot.   Mgr. Milan Dufek

Tomáš Sedláček:
Současná krize je pád do normálu

Vzápětí po slavnostním zahájení fi lozofi ckého festivalu následovala 
přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka. Ten je absolventem Fakulty so-
ciálních studií Univerzity Karlovy a stipendistou Yale University, která 
jej v roce 2006 zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů. 
V letech 2001-2003 pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. 
V lednu 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) 
a v současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. 
Zájemci o jeho přednášku zaplnili celý kinosál. Třiatřicetiletý ekonom 
hned na úvod předeslal, že odmítá odpovídat na otázky typu Kdy skončí 
krize? a podobné, protože to sám neví. Přičemž navrhl hned od počátku 
spíše diskuzi než přednášku. Přesto pak přece jen první půli vymezeného 
času hovořil sám, aby se držel programu a také daného tématu celého 
festivalu, tedy Krize a hodnoty.

Oba pojmy rozebral z pohledu Bible i z pohledu ekonomie. Mnohé 
možná překvapil, jak často příkladů a podobenství z Bible užíval. Sám 
k tomu uvedl, že křesťanství velmi často používá ekonomické principy. 
„Dvě třetiny podobenství Ježíšových jsou zakotveny v ekonomickém 
kontextu,“ dodal. On sám pak krizi vnímá jako šanci, protože bez krize 
se máloco změní a lidská podstata o to méně. Loňský rok a krizi ekono-
mickou přitom nevidí tak dramaticky. „Kdyby nebylo novin a médií, ani 
bychom tady v České republice nevěděli, že nějaká krize je, snad až na ty, 
kdo přišli o práci,“ tvrdí Sedláček a hned dodává, že lidstvo po několik 
staletí žilo šťastně, aniž by vědělo, jaké má HDP. Současnou ekonomickou 
krizi vysvětluje předchozími léty blahobytu, který byl v období 2001–2007 
z hlediska HDP největší, jaký kdy vůbec naše planeta zažila. „Dostali 
jsme se tak vysoko, že nás bolel pád do normálu,“ konstatuje. A přidává 
podobenství o Josefovi, jemuž se zdálo o sedmi tlustých kravách a poté 
o sedmi hubených kravách. 

(Pokračování na straně 5.)

Vysočina
posílá milion

Rada kraje Vysočina doporučila 
Zastupitelstvu kraje schválit po-
skytnutí fi nančního daru povod-
němi postiženým krajům, které se 
potýkají s velkými materiálními 
škodami. Milionový dar Vyso-
činy si rozdělí Moravskoslezský, 
Olomoucký a Zlínský kraj. „Kraj 
Vysočina tak nepřímo reaguje na 
tzv. Olomouckou výzvu určenou 
Vládě České republiky, Parlamen-
tu České republiky a politickým 
stranám s konkrétními požadavky 
a návrhy na změnu systému proti-
povodňových opatření. Vzhledem 
k současné potřebě obnovy území 
povodněmi postižených krajů jsou 
potřebné především materiální 
a fi nanční zdroje. Příjemce dotace 
ať sám rozhodne o akutnosti použití 
našeho daru,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Moravskoslezskému kraji bude 
během následujících dní, resp. po 
červnovém zasedání krajského 
zastupitelstva, na povodňové konto 
z Vysočiny odesláno 500.000 Kč, 
Zlínskému a Olomouckému kraji 
v každém případě 250.000 Kč.

Jitka Svatošová, KrÚ

Vybrali 75 mobilů
Sběrem nepoužívaných mobilních 

telefonů se během měsíce května 
zapojili krajští úředníci do projektu 
na podporu sběru a recyklace vyřa-
zených elektrozařízení. Projekt kraje 
se společností Asekol, provozující 
systém zpětného odběru vyslou-
žilých elektrozařízení, podporuje 
předcházení vzniku odpadů, recyk-
laci využitelných složek a úsporu 
primárních surovin. V „popelnici“ 
neskončí 75 mobilních telefonů.

Vedle environmentální roviny má 
projekt i rovinu sociální. Funkční 
mobily budou vyčištěny, doplněny 
o nabíječku i kredit a předány občan-
skému sdružení Pěstounské rodiny 
kraje Vysočina pro děti, které žijí 
v různých formách náhradní péče.

Regionální akce se stejným ná-
zvem „Věnuj mobil“ se mohou 
obyvatelé kraje zúčastnit během 
podzimu, kdy prostřednictvím 
měsíčníku Kraj Vysočina obdrží od-
povědní zásilku – plastový obal na 
mobil, informace o zpětném odběru 
elektrozařízení, o sdružení Pěstoun-
ské rodiny i podrobnosti k soutěži 
o nové telefony. Více informací 
najdete na www.venujmobil.cz.

Z každého mobilního telefonu 
lze znovu využít až 80 % jeho 
hmotnosti, plasty tvoří 49 %, měď 
15 %, cín 1 % a 1 % stříbro. Displej 
obsahující nebezpečné látky může 
být v případě možnosti recyklace 
ekologicky zlikvidován, kovy 
předány do hutí, plasty převezmou 
zpracovatelé jako druhotnou suro-
vinu.            Eva Navrátilová, KrÚ

Tomáše Sedláčka (vlevo) po slavnostním zahájení festivalu v kinosále 
přivítal jeho ředitel Milan Dufek.                   Foto: Martina Strnadová

 „Chci hovořit o krizi jako 
o příležitosti, šanci a času 
příhodném,“ začal svoji 
přednášku v rámci fi lozofi c-
kého festivalu v pátek 11. 6. 
Tomáš Halík, „ v řečtině 
jsou dva pojmy času jeden 
chronos, který znamená 
běžný čas, jak ho vnímáme, 
třeba kalendářní, a druhý 
kairos – čas pro něco, čas 
příhodný. Domnívám se, 
že krize může být takovým 
časem nazrání, časem pří-
ležitosti, časem pro změnu“. 
Krizi podle slov našeho 
předního kněze, profesora 
sociologie Univerzity Kar-
lovy vnímáme většinou ne-
gativně. Může být podobně 
jako bolest signálem, že je 
něco v nepořádku. Stejně 
je tomu i u strachu – hrdina 
se taky bojí, ale nenechává 
se tím spoutat. Krize nám 
ale říká i to, že je třeba se 
zastavit, zamyslet se, na 
něco reagovat. Můžeme k ní 
přistupovat různě, podob-
ně jako když dva lidé leží 
se stejnou diagnózou v ne-
mocnici. Jeden se chorobě 
poddává, druhý zápasí, což 
podstatně mění jejich situaci. A krize je jedna z lid-
ských situací, která může něco obnažit, ukázat to, co 
bylo skryto. Podle Junga, který razil tezi ‚Krize jako 
šance‘, je to s lidským životem složitější. Když běží 
bez krizí a problémů, podobá se rozbahněnému poto-
ku, který se líně vleče, ale když jsou v něm problémy 
a překážky, udávají pak jako ty kameny v řečišti dy-
namiku toku. Podobně krize může být zdynamičtěním 
našeho života.

‚Příhodným‘ časem pro zastavení mnohdy bývá 
podle Halíka také nemoc. „Při ní jsme vyloučeni z běž-
ného času (chronos), který máme naplánovaný. Zprvu 
máme obavy, co se všechno bude dít v práci, okolo 
nás, pak lehce dotčeni zjistíme, že se svět nehroutí 
a život běží dál. Na jednu stranu trochu překvapeně 
zjišťujeme, že se vše bez nás obejde, ale na druhou 
stranu vidíme, že i my můžeme žít bez mnoha věcí, které 
jsme předtím považovali za nezbytné. A naopak čeho 
jsme si dříve nevšímali, toho si začínáme považovat. 
Třeba, že nás někdo poslouchá. Čas krize nebo nemoci 
nás nutí přehodnotit stávající život. Uděláme mnohá 
předsevzetí, která bohužel, jakmile se život vrátí do 
obvyklých kolejí, vezmou za své.“ Je tomu podobně jako 
u novoročních předsevzetí. Proto by T. Halík v legraci 
navrhoval ustanovit čtvrtý leden svátkem ‚Všech věr-
ných zemřelých novoročních předsevzetí‘.

Podobně tomu ale bývá i s předsevzetími, která si 
dáme v krizi, jež je ovšem podle Halíka důležitá pro 
naše zrání. Jedna taková etapa se dostavuje v pubertě, 
kdy člověk musí přebudovat svůj vztah k rodičům, aby 
se s nimi setkal na nějaké dospělejší rovině. Toto se 
málokdy děje harmonicky, bez problémů. Stejné je to 
ve vztahu muže a ženy. Když Halík připravuje mladé 
páry na vstup do manželství, tak zjišťuje, zda jsou ve 
fázi zamilovanosti nebo lásky, jestli jejich vztah prošel 
nějakou krizí, zda akceptují toho druhého takového 
jaký je. „Pro budoucnost je důležité, aby tato krásná 
fáze zamilovanosti určitou krizí prošla, abychom lépe 
poznali toho druhého. Láska je potom to, že druhému 
člověku dáváme svobodný prostor, aby se rozvíjel,“ 
míní dvaašedesátiletý profesor.

Ten se ve své poslední knížce snaží odlišit optimis-
mus a naději. Optimismus je podle něj naivní předsta-
va, že se věci budou vyvíjet stále k lepšímu. Někdo prý 

spoléhá na techniku, někdo 
na pánaboha. Naproti tomu 
naděje je schopnost vytrvat 
i tam, kde věci k lepšímu 
nevedou. Přijmout s důvě-
rou situaci jaká je, i to, že 
současný stav má pro da-
nou osobu nějaký význam. 
Podle zjištění psychologů 
naděje zůstává i v situaci, 
kdy se hroutí optimismus. 
Halík při této příležitosti 
uvedl svoji osobní zkuše-
nost z pobytu v Antarktidě, 
kdy se se svým přítelem po-
lárníkem Pavlíčkem plavili 
na moři za větrné bouře. 
„A najednou prostě lidsky 
bylo vidět, že tuto situaci 
nemůžeme zvládnout,“ po-
pisoval okolnosti profesor, 
„byl jsem v takovém stupni 
vyčerpání, že jsem si přál, 
aby to drama skončilo. 
Najednou jsem si uvědo-
mil, že to dál už není v mé 
moci, tak jsem tu situaci 
‚odevzdal‘. Ale ne, že bych 
přestal pádlovat, zkrátka 
jsem se osvobodil od toho 
usilování, které nevedlo 
k rezignaci, ale k nalezení 
hlubší síly, které se obje-

vují v mezních situacích.“ To vede k přesvědčení, že 
i když v krizi není dosaženo nějakého cíle, zůstává 
stále naděje, že člověk může jít dál. Síla jít kupředu 
se objevuje v případě, když se původní směřování 
nachází v krizi. Tehdy vždy přijde nějaká šance, proto 
jsou krize lidsky důležité.

To přiblížil na svých zkušenostech z protialkoholic-
ké léčebny v Bohnicích, kde pracoval. Tam s kolegy 
došli k poznání, že alkoholici provádějí svoji postup-
nou sebevraždu, že jsou mezi nimi lidé, kteří svůj 
život vzdali. Ale protože nemají sílu na sebevraždu, 
likvidují se postupně. A pokud neobjeví smysl života, 
tak všechny léčby a sliby moc nepomohou. Jakmile 
život alkoholika dostane smysl, tak se tento likvidační, 
často podvědomý způsob života, který si nechce sám 
přiznat, změní. Něco podobného existuje i v případě 
nádorových onemocnění. Neplatí to obecně, ale často 
člověk, který prošel nějakou frustrací, velkou krizí, 
přestane mít chuť žít. Člověk nespáchá sebevraždu, 
ale přitom se něco stane na povědomé rovině. To se 
přenese do imunitního systému, který začne selhávat. 
Podobně tomu tak může být i ve společnosti, kdy pře-
stávají fungovat její obranné systémy.

Slovo krize se dnes objevuje i v souvislosti s nábožen-
stvím. V otázce víry je podle Halíkova oblíbeného fi lo-
zofa Pascala ve světě dost světla, aby ho kdo chce viděl, 
ale zároveň dostatek tmy pro toho, jenž si přeje opak. 
Krize a utrpení v našem životě skrývají určitou šanci, 
k podstatným věcem se dostáváme právě přes ně.

„Víra není jistota, víra je vždycky vystavena po-
chybnostem. Pokud nejsme hloupí, napadají nás určité 
pochybnosti, se kterými se musíme naučit žít. Když se 
to nenaučíme, promítáme své pochybnosti na ty druhé, 
kdy je právě obviňujeme z jejich pochybností,“ míní 
Halík, „život je tajemství a my jsme na cestě k jeho 
poznání.“ Jak řekl jeden italský fi lozof, pravda je kni-
ha, kterou nikdo z nás nedočetl až do konce. Všichni 
jsme tak nějak na cestě. Proto je důležitá solidarita 
poutníků, se kterými se během svého putování potká-
váme a kteří mají různé zkušenosti. V jejich jinakosti 
bychom neměli vidět naše potencionální ohrožení, ale 
vzájemné obohacení.

Odpovědi na některé otázky posluchačů naleznete 
na straně 5.                                                  Iva Horká

Květy opadaly, je čas vydat plody, 
řekl si Tomáš Halík a napsal knihu

Květy opadaly, je čas vydat plody, řekl si po pade-
sátce Tomáš Halík a začal psát knihy. Některé (např. 
Ptal jsem se cest) se také během jeho přednášky ve 
Velkém Meziříčí prodávaly (viz snímek). Z pultu 
zmizely závratnou rychlostí. 

Foto: Iva Horká

Kinosál Jupiter clubu, kde se přednáška Tomáše Halíka konala, byl zaplněn do posledního místa, včetně pří-
stavků v předsálí. Tak velký zájem o něho byl.                                                                            Foto: Iva Horká

Probíhá výzkum
V době od 21. do 25. června 2010 

budou studenti Katedry kulturologie 
FF UK Praha provádět ve Velkém 
Meziříčí výzkum obyvatel. Cílem 
je zjistit názory lidí na různé stránky 
života ve městě a přání, co by se mělo 
zlepšit. Bude osloveno 400 náhodně 
vybraných obyvatel města. Jména 
osob, s nimiž budou tazatelé dělat 
rozhovory, se nezapisují do dotazní-
ků a k vyplněným dotazníkům nebu-
de mít přístup nikdo z Velkého Mezi-
říčí. Město dostane pouze souhrnné 
výsledky, které může využít při roz-
hodování o řešení různých problémů 
a s nimiž také seznámí obyvatele. 
Tazatelé se musí prokázat průkazem. 
Jejich jména si můžete ověřit tele-
fonicky 566 781 047  na informač-
ním centru MěÚ VM.   Iva Horká
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

INZERCE

Tragický kufr
Byl 19. říjen 1984. Podzim. Páter Jiří byl v Bydgoszczy uprostřed Pol-

ska. Pozvali ho na modlitební setkání se zaměstnanci různých profesí. Se-
tkání skončilo pozdě večer. Všichni přemlouvali P. Jiřího, aby zůstal u nich 
na noc. On ne. Trval na tom, že se vrátí do Varšavy. Nastoupil s řidičem 
do VW Golfu a odjeli. Po zhruba třiceti kilometrech, kolem 22. hodiny, 
auto kněze řízené řidičem Waldemarem předjel neoznačený Fiat 125 p. 
Z Fiatu vystoupili tři příslušníci ze 4. správy polského ministerstva vnitra, 
která se zabývala bojem s katolickou církví. Byli převlečení do uniforem 
polské VB (Milicji obywatelskiej). Přistoupili k autu. Nejdřív chtěli vidět 
doklady řidiče, následovně mu vzali klíčky a odvedli ho do jejich auta 
na údajnou dechovou zkoušku. Tam dostal pouta. Potom přinutili kněze, 
aby vystoupil. Stačil ještě říct: „Pánové co to děláte?“ Ale bez odpovědi. 
Dostal úder obuškem do hlavy, svázali mu ruce a nohy, do úst mu strčili 
roubík a hodili ho do kufru svého auta. Odjeli. Po 300 metrech, při rych-
losti nad 90 km/h, se Waldemaru podařilo vyskočit z milicionářského auta 
a utéct. StB byli přesvědčeni, že tento pád nepřežil. A on začal vyhledávat 
pomoc. Díky němu se veřejnost o únosu dozvěděla. Auto pokračovalo 
dál. Když byli v Toruni, jeden z důstojníků uslyšel v kufru nějaký zvuk 
a pohyb. Zastavili. Vystoupili z auta, otevřeli kufr pro lepší „uklidnění“ 
oběti. Otci Jiřímu se povedlo vyskočit a křičet: „Nechte mě žít.“ Pokus 
to byl marný. Dostal obuškem do hlavy a zpátky do kufru. Auto jelo dál. 
Po cestě ještě dvakrát zastavovali, aby zkontrolovali obsah kufru. Při 
jedné z takových prohlídek přivázali ještě k živému knězi pytel s kameny. 
Zastavili u přehrady na Visle a tělo (nevíme, zda ještě živé) hodili do 
vody. Dne 30. 10. 1984 bylo tělo nalezené. Díky útěku Waldemara byli 
vrazi v té době už ve vazbě. A 3. 11. bylo tělo pohřbeno ve Varšavě. Dne 
6. 6. 2010 se konalo blahořečení otce Jerzego Popiełuszki, katolického 
kněze, kaplana Solidarity.

Byly různé teorie o smyslu této vraždy. Někteří tvrdili, že to byla velká 
chyba StB. Někteří říkají, že to byla chyba naplánovaná jako varování 
před nedodržováním komunistických zákonů. Ted už je to jedno. Ale je 
třeba říci, že tento tragický kufr a všechno co bylo spojené s touto vraždou 
ukazuje, že vláda, která se tvářila jako nejlepší přítel lidu, likvidovala 
osoby nejenom falšovanými soudními procesy v majestátu tehdejšího 
práva, ale také zbaběle a tajně. A na to nikdy nesmíme zapomenout.

P. Lukasz Szendzielorz

Program bohoslužeb od 16. do 20. 6. 2010
Středa 16. 6.
 7.00 Mše sv. za zemřelého Michala Pavelu o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 17. 6.
 7.00 Mše sv. za zemřelého Michala Pavelu o. M. P.
18.00 Mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 18. 6.
 8.00 Mše sv. za rodiče Lázničkovy, Pohankovy, 
 Ficovy, Šebkovy a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za Josefa Doležala a rodiče o. L. Sz.
19.00 Kající pobožnost pro kandidáty na biřmování 2012
Sobota 19. 6. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. za zemřelého Michala Pavelu o. M. P.
18.00 Mše sv. za Aloise Kravala, jeho rodiče, bratra,
 za rodiče Šmídovy, sestru, dva bratry, švagra
 a za duše v očistci o. M. P.
7.00 Lavičky mše sv. o.L. Sz.
Neděle 20. 6. Výročí zasvěcení kostela – Letní pouť
 7.30 Mše sv. za Ladislava Němce, dceru, syna, 
 zetě a za živou rodinu o. M. P.
 9.00 Mše sv. za farníky host
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti a mládež o. L. Sz.
17.30 Eucharistická pobožnost s požehnáním
18.00 Mše sv. za zemřelé farníky a dobrodince o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek 18. 6. 14.00–15.30 bude adorace Nejsvětěj-
ší svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V 19.00 bude první setkání kandidátů na biřmování 
v roce 2012, prožijeme společnou kající pobožnost 
s individuální svátostí smíření. Po této pobožnosti 
budou zveřejněny další informace. V sobotu 19. 6. 
v 8.00 bude setkání všech ministrantů. V neděli 20. 
6. budeme slavit výročí zasvěcení kostela – letní 
pouť. Mše sv. budou jako každou neděli. V 17.30 
bude adorace s pobožností a požehnáním. Sbírka 
bude na renovaci interiéru našeho kostela.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 18. 6.
18.00 Dolní Bory mše sv. za rodiče Březkovy, Večeřovy, 
 Stanislava Březku a celou přízeň o. M. P.
Neděle 20. 6. 12. Neděle v mezidobí
9.45 Mše sv. za rodiče Michalovy a Filipovy o. M. P
Za týden bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

-L. Sz.-

Českobratrská 
církev evangelická

17. 6.  18 hodin: biblická hodina
20. 6.  9 hodin: bohoslužby

Setkání jsou otevřena všem. Pokud 
není uvedeno jinak, konají se v Hu-
sově domě (Velké Meziříčí, U Svět-
lé 24). Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz

-pj-

ZO OS (základní organizace od-
borového svazu) Kovo Kablo ve Vel-
kém Meziříčí pořádá pro své členy 
– bývalé pracovníky fi rmy – každo-
ročně dvě velké akce. Jednou z nich 
je setkání s programem v Jupiter 
clubu na konci roku. Druhou je série 
autobusových zájezdů v květnových 
termínech. I v letošním roce byly 
uspořádány čtyři zájezdy seniorů. 
Pro členy odborové organizace jsou 
tyto zájezdy bezplatné. Letos se zá-
jezdů účastnilo 139 osob. Cílem bylo 
tentokrát historické město Tábor 
a jeho širší okolí. První zastávkou na 
cestě se stalo Sezimovo Ústí a areál 
okolí vily dr. Edvarda Beneše, kde 
se nalézá jeho muzeum. Poutavý 
výklad průvodkyně i audiovizuální 
projekce ukázaly, že tradice našeho 
druhého prezidenta je stále živá 
a jeho odkaz k nám stále promlouvá 
i po desítkách let. Ze Sezimova Ústí 
není daleko do husitského města 
Tábora s množstvím zachovalých 

Zájezdy důchodců Kabla v roce 2010
památek. Na každém kroku je zde 
vidět, že se město o tyto památky 
i jejich okolí pečlivě stará. S nejdů-
ležitějšími se seznámili účastníci 
zájezdu na prohlídkovém okruhu 
s odborným výkladem. Po polední 
přestávce byla v programu prohlíd-
ka poutního kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Táboře – Klokotech 
s poutavým a zasvěceným výkla-
dem. Technická památka Stádlecký 
řetězový most byla další zastávkou 
na řece Lužnici. Posledním navští-
veným městem se stala Bechyně 
s prohlídkou areálu bývalého fran-
tiškánského kláštera. Účastníci 

zde obdivovali sklípkové klenby 
i nejvzácnější klenbu diamantovou. 
Bechyně je rovněž lázeňské město 
a proto si mnozí účastníci zájezdu 
odtud odvezli domů Bechyňské 
lázeňské oplatky, ale i upomínkové 
předměty. Přínosný a zajímavý den 
uplynul a všem zbývala zpáteční 
cesta domů a zvláště bohaté vzpo-
mínky. V dnešní složité době je třeba 
poděkovat odborové organizaci 
Kovo Kablo za výjimečnou péči 
o bývalé pracovníky kabelovny. Za 
výběr trasy zájezdu, jeho organizaci 
a celodenní starost o účastníky je 
třeba poděkovat vedoucí Blance Kří-
žové. Účastníci ocenili i bezpečnou 
a přesnou jízdu řidičů, pánů Prokopa 
a Rožňáka. Spokojení účastníci zá-
jezdů letošního roku doufají, že se 
podaří zachovat i v příštích letech 
tuto tradici a budou se moci podívat 
i na další památky a zajímavosti naší 
krásné vlasti.            Miloš Vokoun 

a Antonín Dvořák

Charitativní koncert Muzikanti dětem pomáhal handicapovaným již 
počtvrté. Po Dětském středisku Březejc, Sdružení Slepíši a meziříčském 
stacionáři Nesa byl výtěžek z letošního koncertu určen Ústavu sociální 
péče Křižanov.

Sponzoři podporují koncert penězi…
Koncert by nebylo možné uspořádat bez účinkujících, ale ani bez 

štědrých sponzorů. Ze sponzorských darů se zaplatily nejen nejnutnější 
náklady spojené s uspořádáním samotné akce, ale podstatná část peněz 
nakonec putovala křižanovskému ústavu.

Charitativní projekt má svoje pravidelné dárce. Mezi velké příznivce 
charitativního projektu patří fi rma EnviTec Biogas, jež letos přispěla již 
počtvrté. S projektem je tedy svázána už od jeho prvního ročníku.

„Chtěl bych poděkovat vám divákům. Je skvělé vidět, kolik lidí se 
tady sešlo. Díky moc, protože bez vás by tato akce neměla žádný smysl,“ 
promluvil k publiku jednatel společnosti Hendrik van der Tol. Poděkoval 
ostatním sponzorům za fi nanční příspěvky a organizátory pochválil za 
výbornou spolupráci. „Doufám, že se tu potkáme i příští rok,“ podotkl 
před předáním prvního šeku jednatel fi rmy EnviTec Biogas.

…muzikanti pomáhají hudbou
Program koncertu se každý rok mění, ovšem někteří muzikanti se 

projektu účastní rok co rok. Stálicemi na pódiu charitativního koncertu 
jsou vokální seskupení Sextet 6 tet a kapela Pearlštejn. Obě formace letos 
vystupovaly už počtvrté.

„Pomáháme lidem, co si sami pomoci nemohou. Podpoříme je tím, 
čím se zabýváme už patnáct let, tedy hudbou,“ shrnul důvody účasti na 
koncertu člen kapely Pearlštejn Ladislav Kožený.

Naopak poprvé se na meziříčském charitativním koncertu objevila 
pražská skupina Discoballs. „Nad nabídkou jsme neváhali, je to pro 
dobrou věc. Pokud je to v rámci našich možností, vždycky takovouto akci 
rádi podpoříme,“ shodli se členové kapely.

Mezi další nováčky meziříčského charitativního koncertu patřila sku-
pina Na šikmé ploše a zpěvačka Jana Lota.

Kromě již zmíněných interpretů se během odpoledne a večera publiku 
představila kapela Niceland a známé melodie připomněli členové orches-
tru velkomeziříčské základní umělecké školy. Večerní program zpestřila 
ohňová show Společnosti historického šermu TAS.                     -luk-

Vandalové –
co jsou zač?

Již 1555 let uplynulo 2. června od 
nájezdu germánského kmene Van-
dalů na hlavní město římské říše. 
Vandalové sídlili původně v Pobal-
tí. Od počátku našeho letopočtu se 
postupně přesouvali stále jižněji. Ve 
4. století byli v Panonii (Maďarsko), 
po nájezdech Hunů se kolem roku 
370 vydali na západ. Počátkem 
5. století sídlili v Galii (Francii) 
a pak se přesunuli na Pyrenejský 
poloostrov. Jejich přítomnost tam 
dodnes připomíná název Andalusie, 
původně Vandalitia. Dostali se až 
do Afriky, kde založili svoji říši 
s centrem v Kartágu.

Pod vedením krále Geisericha 
pořádali Vandalové výpady na Řím, 
který roku 455 dobyli a po dobu 2 
týdnů ho plenili. Město zpustošili 
tak důkladně, že se označení „van-
dal“ dodnes používá pro člověka, 
který bezdůvodně ničí kulturní 
hodnoty. Sama vandalská říše byla 
zničena přibližně o sto let později 
Byzancí.

-ripp-

TOP 09
ve Velkém Meziříčí
V pondělí 7. 6. 2010 se ve Velkém 

Meziříčí sešlo pět členů přípravné-
ho výboru, aby učinili první krok ke 
vzniku místní organizace TOP 09. 
Odeslali žádost na krajský výbor 
TOP 09 a svými podpisy vyjádřili 
vůli, aby tato nová strana měla 
svoji organizaci i v našem městě. Po 
týdnech předvolební kampaně, do 
které se členové zapojili organizací 
předvolebních setkání s občany, 
propagací či osobními kontakty 
s voliči, nastal čas založit místní or-
ganizaci. Umožňuje nám to sestavit 
vlastní kandidátku do podzimních 
komunálních voleb a v případě 
podpory občanů ovlivňovat život 
v našem městě.

Za přípravný výbor 
dr. Miloš Vokoun

Ohlédnutí za charitativním koncertem

Účastníci zájezdu ze dne 26. 5. v Památníku dr. Edvarda Beneše, 
prezidenta republiky v Sezimově Ústí.                Foto: A. Dvořák
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Nepůjde elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti:
pondělí 21. 6. 2010 - od 7 do 15.30 hodin obec Oslavice, dále odběratelská 
trafostanice Šoukal, Uhelné sklady, ul. K Novému nádraží (pouze za 
železničním viaduktem směr Třebíč)
– od 7.30 do 15.30 hodin ulice U Statku 1272, 2111, 2112, parcela 
3627/21, 
čtvrtek 24. 6. 2010 – od 7 do 15.30 hodin část města Velké Meziříčí 
napájená z trafostanice s energetickým názvem Loupežník, chaty Lou-
pežník
– od 9 do 13 hodin ve Velkém Meziříčí ul. Boční, Čechova, Fajtův kopec, 
Gen. Jaroše 1526, 1925, Kolmá, Krškova, Na Výsluní, Nad Gymnáziem 
(od Krškové nahoru), Základní škola Sokolovská.                           E-ON

Zubní pohotovost
Sobota 19. 6. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko, 
566 543 287
a neděle 20. 6. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad 
Sázavou, 566 628 788. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je 
nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■ Dveře plastové vchodové masiv-
ní, 4 panty, pětibodý zámek, částeč-
ně prosklené, pravé a levé, rozměr 
90×200, 100×200 cm vč. zárubně. 
Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné 
stavby. Cena 7.800 Kč/ks. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel: 777 106 709.
■ El. motor 5,5 kW – 2900 ot. 
Dále prodám hydraulický rozvaděč, 
dětské kolo Sobi 20, šroták obilí, 
hasičskou stříkačku PS-8. Tel.: 
732 724 122.
■ Kuchyňská linka, perleť. bílá, 
moderní, rozměr 2,6×3,5 m, lze i s el. 
spotřebiči, cena dohodou, při rych-
lém jednání sleva. Tel.: 777 621 919.

■ Žebřík 5 m – 300 Kč. Dále 
prodám cirkulárku (okružní pila) – 
1.000 Kč. Tel.: 737 139 088.
■ Šatní skříň 1.500 Kč, uzamyka-
telná. Tel.: 777 873 810.
■ Truhlářské stroje, 3 ks, nástro-
je. Tel.: 604 171 964.
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87, 
levý zadní vývod, cen 3.000 Kč. 
Tel.: 733 530 356.
■ Nové a nepoužité obklady 
bílé, 20 m2, rozměr 15×20 cm 
za 100 Kč/m2, 4 m2 obklady bílý 
mramor o rozměru 20×25 cm 
za 170 Kč/m2. Dále dlažba o roz-
měru 25×25 cm – celkem 4 m2, 
barva skořice, cena 150 Kč/m2. 
Vše dohromady za 2.400 Kč. Tel.: 
776 008 310.
■ Větší množství očištěných pl-
ných cihel srovnaných na paletách. 
Tel.: 566 544 451, 731 416 011.
■ Motorový postřikovač, málo 
používaný. Cena dohodou. Tel.: 
603 429 621.   (Pokračování str. 6.)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici
Pracovníka stavebního odboru –
pořizovatele územně analytických
podkladů a územně plánovací
dokumentace
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 10. platové 
třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou – zástup za MD a RD

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
● velmi dobrá znalost práce na PC podmínkou (práce s geodaty výhodou),
● řidičský průkaz skupiny B,
● komunikativnost, časová fl exibilita,
● znalost cizího jazyka výhodou.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 30. 6. 2010 do 12.00 hodin na 
adrese: Město Velké Meziříčí
 k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy
 Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení 
skartovány.

Tomáš Sedláček:
Současná krize je pád do normálu
(Pokračování ze strany 3.) To vidí jako největší problém současné spo-
lečnosti: „Místo abychom jako naši předkové v tučných letech spořili 
a v těch hubených z toho pak utráceli, my jsme se nepoučili. Všechno v těch 
tučných letech jsme snědli a ještě jsme si půjčili.“ Tak jak byla v dějinách 
země doba ledová, ta současná podle Sedláčka vejde do historie jako 
doba dluhová. Přičemž mezi dluhem a hříchem je dle něj rovnítko. Stát 
tak v roli spasitele vykupuje banky a dlužníkům nespravedlivě odpouští 
jejich hříchy = dluhy. A to tak, že vytlouká dluh dalším dluhem.

Tím Tomáš Sedláček nadnesl mnohé otázky do diskuze. Ač v úvodu 
některé předem zamítl, stejně se jim v závěru neubránil. Odpovídal tak 
i na tu: Kudy z krize? Sedláčkova reakce byla stručná: „Doprava a rov-
ně – hodně dlouho…“ Na tuto odpověď zareagoval v následné panelové 
diskuzi pětice fi lozofů jeden z nich – Pavel Baran: „Neměli bychom ale 
zapomenout na to, že když půjdeme pořád jen jedním směrem, vrátíme se 
nazpět tím druhým.“ Po skončení debaty se ještě Tomáš Sedláček odebral 
k autogramiádě své knihy Ekonomie dobra a zla, kterou si zájemci mohli 
přímo na místě koupit.

Martina Strnadová

Hlavní přednáška sobotního 
programu filozofického festivalu 
nesla název Mezi Masarykem 
a Švejkem: Co to znamená »být 
Čech«? a již z tématu ti zasvěcenější 
možná poznají, kdože byl oním 
přednášejícím. Jistě, byl to známý 
ctitel Masaryka a jeho myšlenek, 
profesor fi lozofi e Erazim Kohák. 
Ten je již pravidelným hostem 
festivalu fi lozofi e ve Velkém Mezi-
říčí a i v předchozích ročnících se 
vždy nějakým způsobem zaobíral 
otázkou češství, národa a snad 
nikdy neopomněl v této souvislosti 
Masaryka vzpomenout. Nejinak 
tedy i letos. 

Hovořil před posluchači, jež zapl-
nili vnitřní nádvoří zámku. A stejně 
jako minule jej doprovázela jeho 
manželka, Američanka Dorothy. 
Přivezl s sebou také svoji knihu 
Kopí Dona Quiota, kterou zájemci 
doposledka rozebrali a s autorovým 
podpisem si ji odnášeli domů. 

Co tedy pro Erazima Koháka 
znamená být Čech? „Hlásím se 

k českému národu a je to moje 
vědomá volba. Mohl jsem být 
klidně Američan,“ konstatuje. Pro 
vysvětlení pojmu národ či český 
národ sáhl do historie až k Janu 
z Husince. Národ je tedy spole-
čenství lidí, které stmeluje vědomí 
sounáležitosti – společné minulosti, 
ač je problematická, společné pří-
tomnosti i společné naděje. Je to 
myšlenkové bohatství, k němuž se 
hlásíme. Neopomněl připomenout 
problém národního státu. Poté došel 
do dnešních dnů k Evropské unii, 
k níž se sám otevřeně hlásí. „Ev-
ropská unie je to, oč svým způsobem 
usiloval král Jiří a později i Josef 
II., Palacký i Masaryk,“ připomíná 
Erazim Kohák. Být Čech tedy podle 
něj znamená být Evropan, který 
ovšem zná české kulturní dědictví 
a aktivně se na tvorbě české kultury 
podílí. „ Základním českým zájmem 
by měla být Evropská unie, nikoliv 
hájit české zájmy proti Evropské 
unii,“ uzavřel Kohák.

Martina Strnadová

Erazim Kohák se cítí být 
Čechem i Evropanem

Erazim Kohák přednášel v sobotu na vnitřním nádvoří velkomeziříčského 
zámku.                                                               Foto: Martina Strnadová

Filozofi cký festival II. v příštím čísle
Vzhledem k uzávěrce našeho týdeníku a omezeným prostorovým 

možnostem, přineseme další informace včetně fotografi í z Evropského 
festivalu fi lozofi e v příštích číslech Velkomeziříčska. Mimo jiné záznam 
přednášky velkomeziříčského děkana, z panelové diskuze a některých 
dalších doprovodných programů. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku VMsko

Marie Jelínková oslavila stovku
(Pokračování ze strany 1.) Marie 

Jelínková je tak nejstarší a ve svém 
věku zcela ojedinělou občankou 
Křižanova. „Že by se tu někdo do-
žil stovky, takový záznam není ani 
v kronice městysu,“ podotkl Anto-
nín Kania. „Měli jsme tu jen jednu 
paní v takovém věku, ale ta zemřela 
čtrnáct dnů před 
svými stými na-
rozeninami,“do-
dala ještě Marie 
Smejkalová.

Marie Jelínko-
vá se v Křižano-
vě narodila jako 
M a r ie  Ve s e l á 
právě 11. června 
1910 a v městy-
su prožila i svoje 
dětství. Poté šla 
sloužit na židlo-
chovický zámek, 
kde pánům pečo-
vala coby chůva 
o dva chlapce. 
Jak známo, poměrně častým hos-
tem tamějšího zámku i zámeckého 
parku býval prezident Masaryk 
a Marie jej tam vídala. Na své 
páteční oslavě si shodou okolností 
vyslechla i jeho oblíbenou písničku 
Ach synku, synku, kterou jí zazpí-
vala absolventka hudebního oboru 
velkomeziříčské základní umělecké 
školy Iveta Špačková, a oslavenky-
ně se k ní s chutí přidala. Přitom si 
postěžovala, že už jí to zpívání tolik 
nejde. A na námitky návštěvy, že 
ano a navíc, že moc pěkně vypadá, 
podotkla: „Všechny prášky jsem 
vyhodila, je mně po nich špatně, tak 

Výjimečný hlas 
M. Beasleyho

V příštím čísle přineseme bližší 
informace o koncertu světové jed-
ničky, výjimečného italského pěvce 
Marka Beasleyho, který se před-
stavil velkomeziříčskému publiku 
v neděli v zámecké jídelně. Spolu 
s ním zahrál na cembalo Gudio 
Morini. Koncert se konal v rámci 
festivalu fi lozofi e a Concentus Mo-
raviae.         Text a foto: Iva Horká

(Navazuje na článek Květy opadaly, je čas vydat plody… ze strany 3.)
Po skončení přednášky odpověděl profesor Halík na dotazy posluchačů. 

Mimo jiné k otázce týkající se společenského významu náboženství 
řekl, že křesťanství se postupně stalo už i v Římě náboženstvím politic-
kým, a hrálo roli společného jazyka. Tuto roli přestalo mít v období osví-
cenství a roli společenského jazyka převzala v té době věda. Křesťanství 
se stalo jedním z náboženství. V dnešní době převzala roli společenského 
jazyka média – interpretují svět, nabízejí velké příběhy, ovlivňují styl 
a myšlení lidí – to je klasicky náboženská funkce. Někdy se náboženství 
stávají výrazem ochrany určité identity ohrožené skupiny obyvatel, 
to se stalo například v určitých oblastech s islámem. Když lidé nejsou 
schopni vyjádřit určité situace, sahají k náboženství. Názorně to uvedl 
na příkladu, kdy po vítězství našich hokejistů v Naganu běhali fanoušci 
po Praze a o českém gólmanovi provolávali „Hašek není člověk, Hašek 
je bůh“. Podobně tomu bylo, když při zápasech diváci klečeli a spínali 
ruce k nebi. Je to podle Halíka svérázná teologie, ale tito lidé prožívali 
něco lidsky silného, co nedokázali pojmenovat a vyjádřit. Někdy i politici, 
když je jejich protivník velmi silný, nazvou ho satanem. Právě nábožen-
ské vyjádření účinných emocí může být někdy velmi nebezpečné – což 
se ve světě právě někde stává. „Když citují příšerné věty z koránu, tak 
podobné výpovědi, pokud je vytrhnu z kontextu, najdu v Bibli také,“ řekl 
charizmatický kněz Halík. V minulosti si představitelé různých nábo-
ženství podřezávali krky a věřili, že tak oslavují svého Boha. Je třeba 
znát náboženství těch druhých. Pro Halíka bylo v tomto směru velice 
silné poznání v roce 1969, kdy byl ještě před spadnutím železné opony 
v Rakousku na jednom semináři. Setkali se tam mladí lidé různých nábo-
ženství z celého světa a debatovali o politice, lidských právech a dalších 
věcech. „Nezměnili jsme svět, ale mně to přeměnilo poznání. Uvědomil 
jsem si, že ti druzí se dívají na svět jinýma očima a že je důležité se umět 
podívat jejich očima,“ připomněl Halík a doplnil svým postřehem, „když 
jsme se s jedním černochem z Keni zabydlovali na pokoji, kde visel kříž, 
podíval se můj spolubydlící na stěnu a řekl, že mu je toho člověka strašně 
líto.“ Tehdy pětadvacetiletý Halík poznal jaké to je, když spolubydlící 
pochází z úplně jiné kultury a naše symboly nechápe. Nejspíše by tomu 
tak bylo i naopak. A právě tato zkušenost přivedla Halíka na cestu dialogu 
s jinými náboženstvími.

Na otázku týkající se poutnictví, Tomáš Halík podotkl, že má velký 
význam. Například ve Francii, sekularizované zemi, vzrostl v posledních 
letech zájem o poutě, a to mezi mladými lidmi, kteří navštěvují zejména 
katedrály. Velice ožily poutě do Santiaga de Compostely, kdy se na ces-
tu vydávají lidé, kteří nejsou nijak nábožensky zaměřeni. Po této cestě 
uznávají, že to s nimi udělalo velké změny. Není důležité jenom to, že 
vidí cizí státy, ale také se pak dívají i na svůj domov jinýma očima. Vý-
znam takového poznání ilustroval na příběhu ze středověku. V Krakově 
žil chudý žid Izák, kterému se po tři noci zdálo, že má jít do Prahy, kde 
pod kamenným mostem najde poklad. Když to bylo potřetí, tak v tom 
viděl prst Boží, a proto se vydal do Prahy. Když přišel k tehdy jedinému 
kamennému mostu, koukal pořád a poklad nikde. Uviděl ho hejtman vo-
jáků, kteří most hlídali, chytl ho a ptal se, co tam dělá. Žid mu vyprávěl 
o svém snu. Na to mu hejtman řekl: „Vidíš, jaký jste vy židi důvěřiví,“ 
a pokračoval, „mně se teď po tři noci zdálo, že někde v Krakově žije 
chudý žid jménem Izák, a ten má doma pod svým prahem poklad. Pro-
tože já nejsem takový trouba jako ty, tak nikam nejdu.“ Izák poděkoval 
Hospodinu, šel domů a pod svým prahem poklad objevil. Proto tedy, aby 
člověk ten svůj poklad pod vlastním prahem našel, musí často vykonat 
velkou cestu tam a zase zpátky.

Iva Horká

Tomáš Halík
odpovídal na dotazy diváků

proč bych je brala. A je mi líp.“ Ze 
služby na zámku v Židlochovicích 
se pak vrátila do Křižanova, kde 
se vdala a od té doby tu žije. Pra-
covala v zemědělství, v živočišné 
i rostlinné výrobě. A to až do svých 
sedmdesáti let, kdy ještě dělala 
v klínkárně družstva. A v domác-

nosti toho měla 
taky dost, protože 
manžel byl řeme-
slník a jezdíval 
přes týden praco-
vat mimo domov. 
„Pracovala jsem 
radostně,“ říká, 
„ještě teď to se 
mnou hejbe! Šla 
bych taky sušit 
seno a ráda! Tam 
bych došla, ale 
zpátky?“ 

Dnes Marie Je-
línková žije v ro-
dině své vnučky, 
která o ni pečuje. 

Od svých dvou dcer má vnoučat 
celkem šest, samozřejmě má i prav-
noučata a dokonce také několik pra-
pravnoučat. Živě se zajímá o dění 
kolem sebe. Ráda si popovídá se 
sousedy, kteří se za ní staví na kus 
řeči a ona se od nich dozví všelijaké 
novinky. Ty si všechny pamatuje. 
A nejen to, nezapomíná třeba ani na 
to, kdy má který člen rodiny nějaký 
svátek či kdo co studuje a podobně. 
A jakpak se dívá na dnešní dobu? 
„Celej svět je vzhůru nohama,“ 
mávla rukou. Při rozloučení pak 
vzkázala všechny pozdravovat.                                         

Text a foto: Martina Strnadová
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INGELD – nejen zahradní nábytek
Podniková prodejna nabízí:

► Zahradní nábytek
► Vybavení pro dětská hřiště
► Čalouněný sedací nábytek
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu fi rmy.

Provozní doba: Pracovní dny: 7 – 17 hodin
 Sobota: 8 – 12 hodin

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Tel.: 566 523 414     ■     ingeld@ingeld.cz     ■     www.ingeld.cz

Letní jazykové konverzační kurzy
angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština

Kurzy budou zaměřeny především na základní konverzační a zdvořilostní fráze 
a témata a následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Studijní materiály zdarma! 
Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.

Příjem přihlášek vč. platby do 21. 6. 2010.
Kontakt: ECO Velké Meziříčí – p. Procházková tel.: 602 325 108

email.: eco-prochazkova@seznam.cz

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

Od soboty 5. 6. 2010, 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

Potřebujete zahrát na vaší akci? 
Skupina ANO je tu pro vás!
Tel.: 737 477 773, A. Novotný

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici

Odborná pracovnice
ekonomického úseku
s místem výkonu Městská správa bytů, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů, 
s nástupem od 1. 1. 2011.

Předpoklady uchazeče:
– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

– vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou – zaměření ekonomický směr, praxe v oboru,

– znalost práce s PC (World, Excel, Internet, Outlook),
– řidičský průkaz pro skupinu B,
– iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost,

dobré vyjadřovací schopnosti.
Rámcová pracovní náplň:
– komplexní zpracování mezd (výpočet, odvody),
– vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců,
– fakturace (sledování úhrad, vymáhání pohledávek),
– platební a zúčtovací styk s bankou,
– úhrady dodavatelských faktur,
– vedení bytové agendy.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,

– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana,

– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-
ných znalostech a dovednostech,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-
ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekávám do 30. 6. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Městská správa bytů Velké Meziříčí, k rukám ředitele JUDr. Karla 
Lancmana, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Odborná pracovnice
ekonomického úseku
s místem výkonu Městská správa bytů, Náměstí 79/3,
Velké Meziříčí a zařazením do 8. platové třídy
dle platných právních předpisů, s nástupem od 1. 1. 2011.

Předpoklady uchazeče:
– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

– vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou – zaměření ekonomický směr, praxe v oboru,

– znalost práce s PC (World, Excel, Internet, Outlook),
– řidičský průkaz pro skupinu B,
– iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostat-

nost,
– dobré vyjadřovací schopnosti.
Rámcová pracovní náplň:
– výpočty předpisu nájemného z bytů a nebytových prostor, služeb 
spojených s užíváním bytu,
– roční vyúčtování služeb,
– sledování úhrad, měsíční uzávěrky předpisu nájemného,
– vyhotovování nájemních smluv, vedení pokladny.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekávám do 30. 6. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Městská správa bytů Velké Meziříčí, k rukám ředitele JUDr. Karla 
Lancmana, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Pronájem – místnost 45 m2 v 1. pa-
tře s okny vedoucími na náměstí ke 
komerč. účelům. Dům je po rekon-
strukci, přímo na náměstí. Lze vytvořit 
i 2 menší místnosti. Tel.: 728 563 697. 

tel.: 724 041 090

bubnovou sekačkou nebo 
křovinořezem.

Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových 

křovin.
Tel.: 722 718 797, 737 881 944.

pro kamionovou dopravu – 
Lidl Měřín.
Tel.:
604 860 686.

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám
■ Štěňata německého ovčáka 
bez PP. Ihned k odběru. Křižanov, 
Sychrov 229. Tel.: 733 637 584.

■ Truhlářský ponk v zánov-
ním stavu, málo používaný, 
délky 210 cm za 4.500 Kč. Tel.: 
602 739 726.

■ Nové špaletové okno, v 150 cm, 
š 120 cm, hl 20 cm, vnitřní rám 
o 9 cm vyšší i širší. Zasklení vnější, 
diterm vnitřní, jednoduché. Levně. 
Tel.: 603 769 240.
■ Toyota Yaris, r. v. 11/2002, 
pětidveřová, motor 1,0 l vvt – i, 
50 kW, barva červená, nebouraná, 
garážovaná, servisní knížka – 1 
majitel, velmi pěkná, zimní pneu 
zdarma, cena 94.000 Kč, při rych-
lém jednání sleva možná. Tel.: 
602 513 875.
■ Starší kvalitní skříň – dělená 
police a ramínka, lamino, rozměry 
176×60×115 cm, dobrý stav. Cena 
500 Kč a odvoz. Tel.: 739 673 472.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – 
čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno 
– helmy i korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 

kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.
■ Větší cestovní kufr nebo taš-
ku na kolečkách. Zachovalý, za 
př ijatelnou cenu. Spěchá. Tel.: 
732 203 787.
■ Koupím řepu i malé množství. 
Tel.: 731 572 709, 739 250 021.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Mezi-
říčí na ul. Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Prodám stodolu v obci Kochá-
nov v blízkosti silnice. Dále prodám 
chatu na Fajtově kopci v blízkosti 
centra. Tel.: 777 610 990.
■ Prodám rodinný dům, částečně 
po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí je velká ku-
chyň, obýv. pokoj, ložnice, komora, 
koupelna a splachovací WC. V pod-
kroví jsou 2 pokoje. Teplá voda z el. 
bojleru, vytápění je ústřední na 
pevná paliva. U domu je kolna na 
skladování dřeva a uhlí, dále sklep. 
Před domem je malá zahrádka, za 
domem větší. Cena 600.000 Kč. Při 
rychlém jednání možná dohoda. 
Tel. 603 179 020.
■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov ve VM, po rekonstrukci. Cena 
1.750.000 Kč. Tel.: 774 858 382.

■ Prodám byt 3+1 na ulici Če-
chova VM. Cena 1.550.000 Kč. 
RK nevolat. Tel.: 774 919 843 po 
18. hodině.

■ Vykoupíme vaši zadluženou 
nemovitost, platíme hotově. 
Tel.: 731 508 270.

Pronájem

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1. Tel.: 604 726 835.

■ Hledám pronájem garsonky 
nebo bytu 1+1 ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 737 564 996.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 
na ulici Karlov. Rekonstrukce 
v r. 2010. Garáž, zahrada, cena 
nájmu 5.000 Kč + el. energie. Tel.: 
603 183 960.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov, VM. 4.500 Kč + inkaso. Tel.: 
774 858 382.
■ Pronajmu cihlový byt 4+kk 
s balkonem ve VM. Byt je po rekon-
strukci. Tel.: 776 268 346.
■ Pronajmu byt 3+1 v rodinném 
domě blízko středu města. Tel.: 
603 415 645.
■ Pronajmu garsonku ve Velké 
Bíteši. Tel.: 739 212 902.
Daruji
■ Dvě válendy s úložným prosto-
rem, dva noční stolky. Za odvoz. 
Tel.: 603 101 355.
■ Koťata. Celá bílá, dlouhá srst. 
Tel.: 774 185 844, 608 834 913.
Seznámení
■ Úplně obyčejný kluk z vesnice, 
SŠ 26/175/75 hledá fajn dívku k váž-
nému seznámení. Tel.: 608 627 649.
Různé
■ Důchodkyně hledá slušnou 
ženu nebo kamarádku k společné 
rekreaci v Luhačovicích, začátkem 
července, na 1 týden. Podrobnosti 
domluvíme. Tel.: 604 756 519.



Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 

pouto. Všechny tři totiž milují 
jednoho muže. Každá se však 
s tímto vztahem vyrovnává 
po svém, a je na celý život 
poznamenána. Tak, jak člověka 

dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

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

22. 6. přednáška 50. výročí Technických služeb
  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB ČERVEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté (poslední) představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (pla-
tí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 23. června 2010 od 19 hodin

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
že je tu služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, 
David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová

Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna 
programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i do-
jmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 

rozuzlení. Čí muž to tedy byl? 
V divadelní komedii se řeší 
mezi př ítelkyněmi morální 
dilema jako věrnost a zbabě-
lost, přátelství, práce a peníze, 

čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Říjen 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Pozvánka

se koná v pátek 25. června 2010 na Tržišti.

Milan Uhde – Miloš Štědroň
Téměř kultovní muzikál.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. 
Prosíme přijďte včas!

Alexandrovci – European tour 2010
Turné hudebního tělesa v České republice – 12 velkých koncertů ve 12 
městech. Přijede kompletní soubor se všemi hudebníky, zpěváky a ta-
nečníky, více než 120 účinkujících. Speciální hosté: Petra Janů, Aleš 
Brichta a Jiří Klapka. 
23. 9. Jihlava – Horácký zimní stadion,
24. 9. Brno – Výstaviště, pavilon Z.
Prodej: TICKET ART, hromadné objednávky – tel. 222 897 333, ticke-
tart@ticket-art.cz. Prodejní síť 350 online prodejních míst včetně všech 
poboček CK Čedok, vstupenkový portál http://vstupenky.ticket-art.cz                 

-pp-

Pravidelné aktivity během týdne: Pondělí 8.30–11 h Montessori techniky 
pro rodiče s dětmi,  11–13 h Kavárnička – volná komunikace mezi rodiči, 
vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských starostí a radostí, 
Herna -neorganizovaná aktivita pro rodiče s dětmi, volný přístup k moto-
rickým i terapeutickým hrám, hračkám a k sportovnímu náčiní, 16–19 h 
Angličtina pro rodiče s dětmi 
Úterý 22. 6.: 9–13 h Tvůrčí dílna – skládáme zvířátka z papíru 
Čtvrtek 24. 6.: 15–18 h Keramická dílna – vyrábíme zápichy do květináče 
Úterý 29. 6.: 9–13 h Tvůrčí dílna – veselé kolíčky 
Čtvrtek 1. 7.: 15–18 h Vítáme prázdniny – akce na zahradě, za nepřízni-
vého počasí budeme malovat trička v prostorách Kopretiny, 15–16.30 h 
Savování triček – jednobarevná trička s sebou (ne bílá), 17–18 h Opékání 
špekáčků (špekáčky i chléb s sebou) 
Pondělí 5. 7. a úterý 6. 7. ZAVŘENO. Čtvrtek 8. 7.: 15–18 h. Keramická 
dílna – glazujeme Prosíme, přijďte si vyzvednout své výrobky, necháme 
je zde pouze do konce prázdnin 12. 7.–16. 7. – ZAVŘENO.
Do Kopretiny vezměte s sebou vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pra-
covní oděv na výtvarné činnosti, oblíbenou hračku, svačinku a především 
dobrou náladu. Pitný režim zajištěn. Příspěvek činí 30 Kč.

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, 
které jsi měl rád, 
tak rychle letí léta, 
co opustil jsi nás. 
A tak jen člověk v očích 
slzy marně skrývá. 
Dne 17. 6. 2010 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 
Otto Dovalila 
z Oslavice.

Vzpomíná manželka.

Dne 15. června 2010 jsme vzpomněli 50. výročí úmrtí pana
Bohuslava Kutila
z Kochánova
a 19. srpna 2010 vzpomeneme nedožitých 64 let jeho syna
Bohuslava.

Na své blízké stále vzpomíná rodina. 

Dne 4. června 2010 oslavili v rodin-
ném kruhu 50 let společného života 
Marie a Jaroslav 
Hortovi
z Oslavice.

Hodně zdraví a spokojenosti
k jejich zlaté svatbě

přejí synové s rodinami. 

Děkujeme tímto všem, kteří se dne 28. 5. 2010 přišli rozloučit a doprovodit 
na poslední cestě pana

Jaromíra Šimka
z Měřína a za projevy soustrasti. 
Poděkování patří také kolektivu Pohřební služby z Velkého Meziříčí za je-
jich profesionální přístup v těchto pro nás těžkých a smutných chvílích. 

Děkuje rodina Šimkova

Děkuji primáři
MUDr. Jiřímu Šajnarovi,
kolektivu lékařů a sester za obětavou péči, kterou mi věnovali na 
ortopedickém oddělení v Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště, kde jsem 
podstoupila komplikovanou výměnu kyčelního kloubu.

Vladimíra Buryšková

Město Velké Meziříčí, ZO Českého svazu ochránců přírody VM a Cha-
loupky o. p. s., pracoviště Ostrůvek vás zvou na

v pondělí 21. 6. 2010 v 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Velké Meziříčí.
Program: 
– informace zástupců města Velké Meziříčí o otázkách rozvoje města
– Velké Meziříčí – zdravé město
– o sanaci bývalého areálu Svit a záměrech nového vlastníka
– z činnosti Komise životního prostředí Rady města Velké Meziříčí
– z činnosti ZO Českého svazu ochránců přírody Velké Meziříčí
– z činnosti Chaloupky o. p. s., odloučené pracoviště Ostrůvek
– diskuze a náměty.
Ke každému bodu programu budou zodpovězeny vaše otázky.
Těšíme se na vaši účast. 
Ing. F. Bradáč, starosta města VM, PhDr. A. Němec, předseda ZO ČSOP VM,

Mgr. J. Audy, Chaloupky o. p. s., ved. pracoviště Ostrůvek

Středa 16. v 19.30 hodin
ROBIN HOOD
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu 
Hoodovi. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi 
tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se 
fi lm odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další 
den pro ně nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava 
se na tomto výjimečném projektu sešla… Hrají: Russell Crowe, Cate 
Blanchettová. Historický fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 76, 78 Kč, 140 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Romantický fi lm se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem, 
který je podle časopisu People jedním z nejvíce sexy mužů planety. Do 
dívčích srdcí se nesmazatelně zapsal svými rolemi ve fi lmové sáze Stmívání 
a v Harry Potterovi. Ve fi lmu „Nezapomeň na mě“ hraje rebelujícího mladí-
ka, jenž se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin. Jejich nečekaná lás-
ka musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií v obou rodinách. Role 
otců ztvárnili James Bond Pierce Brosnan a oscarový Chris Cooper. Roman-
tické drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč, 113 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ
Boj mezi muži a bohy opět začíná.
Zeus stvořil lidstvo a od té doby jsou bohové silní a nesmrtelní díky 
jejich modlitbám. Ale teď se lidé začali krutovládě bránit. Chrámy 
hoří a sochy padají. Hádes, jediný bůh, který se živí lidským strachem 
a bolestí, nenávidí svého bratra za to, že ho poslal vládnout do pod-
světí. Přichystá svoji pomstu a přesvědčí Dia, aby mu dal volnou ruku 
v nápravě lidí… Režie: Louis Leterrier. Hrají: S. Worthington, L. Ne-
eson, R. Fiennes, J. Flemyng, G. Artertonová. Dobrodružný fantasy 
fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč, 106 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin
Filmový klub
U KONCE S DECHEM
Na počátku byla krádež auta, následně vražda a útěk.
Legendární nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle 
vague – Nové vlny. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc Godard 
posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. 
Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku překvapuje 
formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním. Téměř závratné tem-
po příběhu o přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku 
představuje odvetu mladé fi lmařské generace úzkoprsé společnosti. Režie 
Jean-Luc Godard. Černobílý fi lm Francie 1959, původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč, 87 minu
Pátek 25. v 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Hrají E. Balzerová, L. Vlasáková,V. Kubařová, J. Macháček,V. Dyk, 
R. Zach. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč, 118 minut
Sobota 26. v 19.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy.
Na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. 
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová, M. Plánková, A. Stanková, B. Klepl, Z. Sla-
víková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč, 116 minut
Úterý 29., středa 30. v 19.30 hodin
KICK – ASS
Svět potřebuje nové hrdiny.
A proto přichází Kick-Ass se svými komplici! Film je nadupaný akcí, 
drsnými fóry, ironií a černým humorem. Cynismus, drzost a provokace 
jsou zde na prvním místě. Natočeno podle stejnojmenného komiksu. Akč-
ní fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 106 minut

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
pobočka VM, Ostrůvek 2, 594 01 Velké 
Meziříčí, e-mail: kopretina.velmez@
caritas.cz, www.zdar.caritas.cz, tel.: 
777 183 388, odpovědné pracovnice 
Z. Dvořáková a M. Rosická.

Velkomeziříčská pouť s Delfínem
Vážení spoluobčané, chtěli by-

chom společnými silami zpestřit 
pouť v našem městě. Připravujeme 
celodenní program na 19. června 
v sobotu. Vše se bude odehrávat 
v prostorách bufetu Zlatý Lev 
a klubu Delfín. Program: 10–12 h 
opičí dráha pro dětičky – zručnost, 
pohyblivost, zdatnost. 13–14 h 
cvičení, hry, písničky – cvičíme se 
zvířátky, pohybové hry, písničky, 
říkadla atd. 16–17.30 h minikurz 
tance – taneční škola AURA, 
vystoupí i velkomeziříčské ženy, 
Hill Dance, hlídání dětí zajištěno. 

18–22 h večer s Pohodáři – zpívá-
me, tančíme, můžete si donést hu-
dební nástroje – iniciativa každého 
vítána, lidové, moravské, country, 
moderní – cokoliv, co zvládneme. 
Nejde o to, aby bylo vše perfektní 
a dokonalé, ale abychom si společně 
jako občané užili pouť a bavili se od 
srdce, upřímně s lidmi, které denně 
potkáváme, se kterými pracujeme 
a hlavně se kterými žijeme. Občer-
stvení zajištěno.

Jakékoliv náměty rádi uvítáme 
na tel.: 608 774 713. 

-jk-

Provozní doba
Městské knihovny Velké Meziříčí v létě 2010
Červenec: 1.–16. 7. – otevřena jen půjčovna pro dospělé, pondělí, středa, 
pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý a čtvrtek: 7.30–12.30 hodin, 
19.–30. 7. uzavřena celá knihovna.
Srpen: 2.–6. 8. uzavřena celá knihovna, 9.–20. 8. otevřena jen půjčovna 
pro dospělé, pondělí, středa, pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý 
a čtvrtek: 7.30–12.30 hodin.
23.–31. 8. otevřena celá knihovna.
Měníme kotle, radiátory, koberce, PVC, malujeme a uklízíme. Děkujeme 
za pochopení.                                                                                       -iv-



Středa 23. 6., Velké Meziříčí,
nádvoří zámku, 19.30 hodin
David Dorůžka Trio
(David Dorůžka – kytara,
Michal Baranski – kontrabas,
Lukasz Zyta – bicí)
Wandering Song
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VÝSTAVYXV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE 
na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede
Iyasa – Zimbabwe Africa – Europa Tour 2010

Třináctičlenná africká skupina studentů přijíždí opět do Velkého Meziříčí 
s novým programem.
Neděle 25. července 2010 ve 20 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří (v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Předprodej vstupenek: slevy 50 Kč, dospělí 100 Kč, na místě: slevy 80 
Kč, dospělí 130 Kč. Jupiter club, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu 
vyhrazena! www.jupiterclub.cz

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: v předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, dospělí 
200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

Připravte se na mimořádně silnou sestavu, na česko-polské trio výborných 
muzikantů, jehož frontman je nejen výrazným skladatelem zásobujícím 
trio vlastními kompozicemi, ale také experimentátorem se svérázným 
přístupem k jiným žánrům. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč.

V pátek 18. 6. 2010, Ju-
piter club, vstupné 180 Kč, 
v předprodeji 220 Kč na 
místě. Předprodej: síť Ti-
cketportal, www.ticketpor-
tal.cz dále v Jupiter clubu 
VM, programové oddělení, 
tel: 566 782 004 (001), 
eM Móda, Vrchovecká 74, 
tel: 564 409 319, Žďár nad 
Sázavou: Cestovní agentu-
ra Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádražní 464, tel: 566 624 164, Tře-
bíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 603 805 908, Jihlava – CA Ježek 
–Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 567 330 034.

předprodej: Velké Meziříčí – Mu-
sic Data, vstupné v předprodeji 
250 Kč, na místě 300 Kč.

Zveme vás na pouťovou zábavu 

s  Kozénkou 
+ ½ zabíjačka.
Sobota 19. 6. od 20 hodin začíná 
taneční zábava a od 21 hodin si 
můžete pochutnat na tradičních

zabíjačkových 
dobrůtkách: 
jitrnicích, jelitech, škvarkách, 
domácích klobáskách, zabijač-
kové polévce a chlebu se sádem.       

 -jp-

do 15. července výstavní sál Městské knihovny VM

do 20. června, Galerie synagoga

užitková keramika, keramický reliéf, keramická plas-
tika, malba, kresba, grafi ka, otevřeno: po zavřeno,
út –pá 8–12, 13–17 h, so 13–17 h, ne 10–12, 13–17 h.

do 22. června, vstupní část radnice Velké Meziříčí

výstava výtvarných prací dětí z MŠ Sportovní, Nad 
Plovárnou a Mírová.
(více na str. 2)

do 30. června, Café TIME (Náměstí 12, pasáž 
IMCA)

výstava hedvábných obrázků Jany Janové

neděle 4. července v 10 hodin, výstavní síň Jupiter clubu
vernisáž výstavy

vernisáž zahájí PaedDr. Eva Kočí Valová, kulturní 
program Adam Šurda

kresby, plastiky a jiné práce Vítězslavy Operchalské

1. Základní škola na Náměstí Velké Meziříčí
a Svaz diabetiků org. Velké Meziříčí pořádají výstavu

v neděli 20. června 2010 od 10 do 16 hodin, v šatnách tělocvičny
(vchod od kostela)

srdečně zvou pořadatelé
výtěžek připadne ve prospěch tělovýchovy 1. ZŠ Velké Meziříčí

David Dorůžka začal v deseti letech hrát na kytaru a od čtrnácti let 
účinkoval s předními hudebníky na české jazzové scéně. Byl členem 
skupiny Eye of the Hurricane a tria Jaromíra Honzáka. V roce 1995 mu 
byla Českou jazzovou společností udělena cena „Talent roku“. Účinkoval 
na deskách Karla Růžičky Jr. (You Know What I Mean, 1997) a Jaromí-
ra Honzáka (Earth Life, s bubeníkem Jorge Rossym, 1998); obě desky 
získaly ocenění jako „deska roku“ v České republice. V letech 1999 až 
2002 žil Dorůžka v Bostonu ve Spojených státech, kde studoval skladbu 
a improvizaci na Berklee College of Music. Mezi jeho učiteli byli Joe 
Lovano, Mick Goodrick a George Garzone a Berklee udělila Dorůžkovi 
vedle plného stipendia také několik ocenění, např. Wayne Shorter Award 
a Jimi Hendrix Award. V létě 2000 se Dorůžka zúčastnil mistrovského 
kurzu pro mladé hudebníky v Aspen v Coloradu, kde jeho lektory byli 
mimo jiné Herbie Hancock, Brian Blade, Joshua Redman a Christian 
McBride. Dorůžka byl do tohoto kurzu vybrán jako jediný kytarista na 
doporučení Pata Methenyho. V létě 2002 se Dorůžka zúčastnil evropského 
turné s projektem Swinging Europe pod vedením pianisty Django Batese. 
Po dokončení studií na Berklee Dorůžka žil v letech 2002 a 2003 v New 
Yorku, kde natočil CD Hidden Paths, které získalo ocenění Anděl jako 
deska roku 2004 v kategorii Jazz&Blues. Od konce roku 2003 Dorůžka 
pobývá opět v Evropě a koncertuje především se svým triem a také 
s kvartetem se švédskou zpěvačkou Josefi ne Lindstrand.
David Dorůžka Trio – v březnu 2008 Dorůžkovi vyšlo u vydavatelství 
Animal Music album Silently Dawning, na kterém účinkují polský kon-
trabasista Michal Baranski a bubeník Lukasz Zyta (oba jsou známí ze 
spolupráce např. s Bennie Maupinem, Agou Zaryan, Tomaszem Stankem 
nebo Michalem Tokajem) a švédská zpěvačka Josefi ne Lindstrand. Trio 
s Baranskim a Zytou je také Dorůžkovou hlavní koncertní aktivitou. 
Převážnou část repertoáru tvoří autorské kompozice, ale nechybí ani 
skladby převzaté z popové oblasti (Björk), jazzové evergreeny (Sonny 
Rollins, Kurt Weill) či upravené písně z klasického repertoáru (Edvard 
Grieg). Hra tria je dynamická a citlivá, je pevně zakotvena v jazzové 
tradici, ale přitom se nebojí experimentů a přechodů k jiným žánrům 
současného hudebního světa.
www.concentus-moraviae.cz

Kulturní akce ve 
Lhotkách – léto 2010
26. 6. Setkání harmonikářů
3. 7. Wandr fest II – rockový fes-

tival
10. 7. Kapela Žízeň – oslava 90. na-

rozenin houslisty Ladislava 
Krevňáka

16. 7. Předpouťová zábava s luna-
parkem

17. 7. M.E.Š. – pouťová zábava s 
lunaparkem

18. 7. Pouť – pouťové atrakce
7. 8. Dechová hudba Hornobojani 

– taneční zábava

27. 6. Co čas neodvál –
 Nedělní čaj 
21.–23. 7. Camp v Slopestylu

www.skivm.cz

Pátek 18. 6. v 19 hodin Fajtův kopec

V rámci vernisáže klauzurních prací ateliéru sochařství na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni proběhne také ve Velkém Meziříčí na 
Fajtově kopci vernisáž výstavy Františka Dvořáka. Sochařské dílo 
Krása řemesla vytvořené na téma Zásadní životní zkušenost nebo 
zážitek je umístěno na Fajtově kopci (u cesty, kde bývala drakiáda). 

pondělí 28. června 2010, v 19.30 hodin

derniéra divadelního představení
malá scéna Jupiter clubu 



FOTBAL MLÁDEŽ

SPORTOVNÍ HRY ZUBŘÍ
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MSDD mladší dorost
FC Veselí nad Moravou – FC VM 
0:0 (0:0)
Rozhodčí: Zima – Paták, Jonáš. Di-
váci: 55. Karty: žlutá – Polák (72.)
Sestava: Řeháček – Procházka, 
Štefka, Weiss, Maloušek – Bradáč 
(40. Denev), Prchal, Láznička, Bár-
ta – Pól (50. Polák), Kameník.
K poslednímu zápasu jsme zajížděli 
do Veselí nad Moravou, které se 
nacházelo na posledním místě ta-
bulky s 9 body. Počasí dosahovalo 
teplot až 37 °C.
Hned na začátku prvního poločasu 
jsme měli šanci po akci Prchala 
s Kameníkem. Následovaly další 
dvě Kameníkovy střely, z nichž 
druhá skončila rohem. Do konce 
prvního poločasu jsme soupeře 
nepouštěli do nějakých výrazných 
akcí. Hráli jsme převážně středem 
hřiště. Z obou stran byla cítit velká 
únava kvůli horkému počasí.
Ve druhém poločase ve 43. min. 
po rohu Prchala hlavičkoval Weiss 
těsně nad břevno. Hned nato soupeř 
dvakrát otestoval našeho Řeháčka. 
Ve 47. min. šel Kameník sám na 
brankáře, ale vystřelil přímo do něj 
a vzápětí totéž. V 64. min. po PVK 
stříleli domácí těsně vedle spojnice 
Řeháčkovy brány. V 74. min. šel 
Kameník opět sám na brankáře, 
kterého chtěl přehodit, ale střela 
letěla příliš vysoko. V 78. min. nás 
zachránil Řeháček před prohrou, 
když zneškodnil na malém vápně 
nadvakrát střílejícího hráče.
Utkání nemělo žádný výrazný 
náboj. Opět nás zklamala střelecká 
potence. Soupeře jsme přehrávali, 
ale fotbal se hraje na góly. Cíl do 
8. místa se nesplnil, ale se sezonou 
můžeme být spokojeni. Klukům 
chci poděkovat a popřát hodně štěstí 
v dalších sezonách.                   -ls-

MSŽD D starší žáci
FC VM – Havlíčkův Brod 3:0 
(0:0)
Hlavní rozhodčí: Nádvorník. Di-
váků: 40. Střelci branek: 36. Říha 
39. Chytka a 60. Karmazín. Sestava: 
Hladík – Benda, Voneš, Nápravník, 
Špaček – Gregor (47. Karmazín), 
Ráček, Říha, Vokurka (36. Chytka) 
– Komínek, Liška
FC Vysočina Jihlava B – FC VM 
3:0 (0:0)
Hlavní rozhodčí: Nováček. Diváků: 
40. Sestava: Hladík – Benda, Vo-
neš (58. Hibš), Nápravník, Gregor 
(59. Heto) – Ráček, Říha, Vokurka 
(40. Liška) – Komínek, Zsihovics 
(36. Karmazín)
Poslední utkání sezony 2009/2010 
odehráli naši žáci ve Stonařově. 

Hned na počátku si domácí vytvo-
řili územní převahu a hosté jen brá-
nili. V 10. minutě se ke slovu dostali 
naši žáci, ale střelu Komínka bran-
kář Jícha v klidu kryl. V 19. minutě 
zahrával Říha roh, na míč nejvýše 
vyskočil Ráček, ale minul branku. 
V 23. minutě z hranice pokutového 
území vystřelil domácí záložník, 
naštěstí střela skončila nad bran-
kou Hladíka. V 25. minutě se po 
křídle uvolnil domácí záložník, ale 
vybýhajícího Hladíka nepřehodil. 
Do kabin tak mužstva odcházela 
za stavu 0:0.
První šanci druhého poločasu si 
vytvořili hosté, Komínek se uvolnil 
po křídle, nahrál do pokutového 
území, jenže nabíhající Karma-
zín trefil jen domácího obránce. 
V 47. minutě se Hladík pořádně 
zapotil, domácí záložník si všiml, 
že je na hranici pokutového území 
a snažil se do z 35 metrů přehodit, 
ale Hladík stačil míč prodloužit na 
roh. V 57. minutě se domácí dočka-
li, když po přímém kopu z pravé se 
trefi l záložník střelou bez přípravy 
– 1:0. Další dvě branky domácí 
přidali v 64. a 69. minutě. Naši žáci 
tak své vystoupení v divizi zakon-
čili porážkou. Starší žáci Velmezu 
skončili na konečném 11. místě 
MSŽD D. Tímto umístěním se 
zapsali do historických tabulek 
našeho klubu. Žádnému jinému na-
šemu týmu v žákovské kategorii se 
to nepodařilo. Naši starší žáci si za 
celou předvedenou sezonu zaslouží 
velkou pochvalu a dokázali všem, 
že jsou dobří fotbalisté a dobře re-
prezentovali klub v druhé nejvyšší 
žákovské soutěži v republice.  -dek-
Přípravka r. 2000 přeborníkem 

okresu
V sezoně 2009/2010 jsme přestoupili 
do jednotné přípravky OP, kde hrají 
hráči r. 1999 a mladší. Náš tým držel 
na podzim druhou příčku, protože 
jsme prohráli s D. Rožínkou. V jarní 

Ve dnech 31. 5.–4. 6. 2010 se 
v Zubří uskutečnil již 35. ročník 
sportovních her pro mládež se 
středním stupněm mentálního 
postižení. Hlavním organizátorem 
byl Zámeček Střelice. Těchto her 
se zúčastnilo 164 soutěžících z 10 
zařízení z krajů Jihomoravského, 
Vysočina a Olomouckého. Sportov-
ní hry zahájila ředitelka Zámečku 
Střelice za účasti zástupců Jiho-
moravského kraje, kraje Vysočina, 

ředitelky ÚSP Křižanov, zaklada-
telky sportovních her paní Výškové 
a zástupce OS Kovo Žďas, v jehož 
rekreačním zařízení se sportovní 
hry uskutečnily.
Soutěžilo se v atletických disci-
plínách a v závodivých hrách tří-
členných družstev rozdělených do 
šesti věkových kategorií. Protože 
nám celý týden nepřálo počasí, 
byl program operativně upravo-
ván na ranních poradách tak, aby 

V publikaci 100 let organizovaného sportu ve 
Velkém Meziříčí, vydané v roce 2006, autor ing. An-
tonín Dvořák píše o historii Sportovního klubu Velké 
Meziříčí v období 1921–1933, kde se na straně číslo 36 
dozvídáme: „Bylo to počátkem roku 1921, který při-
nesl změny úředního názvu Klubu pro sport a veřejné 
zdravotnictví na tehdy obvyklý Sportovní klub.” Bylo 
to provedeno jednoduše zažádáním o změnu stanov. 
Zkratkou pro Sportovní klub Velké Meziříčí se staly 
čtyři písmena SKVM. Založení klubu však SKVM 
odvozoval právem od vzniku Českého klubu veloci-
pedistů v roce 1889. Změna názvu byla oznámena na 
pravidelné členské schůzi 24. ledna 1921.

Z činnosti SKVM v tomto období se dozvídáme, že 
hlavním sportovním odborem se stává footbal s výjim-
kou let 1925 – 1928. Z ostatních sportů zanikl v roce 
1923 odbor bandy hokej. Do výborné úrovně byla 
dovedena dámská házená. Na tzv. Sportovních dnech 
SKVM se prosazovala atletika. Soutěží se účastnil teni-
sový odbor. Šachisté pořádali turnaje a místní přebory. 
Příhodná zima v roce 1929 vyvolala značnou aktivitu 
lyžařů a pořádáním závodů. Objevují se plavecké zá-
vody a v klubu je aktivní odbíjená a stolní tenis.

Značný útlum sportovní činnosti je však zazna-
menán v druhé polovině dvacátých let. K oživení 
a rozvoji sportu dochází na začátku třicátých let. Při-
spívá k němu i rivalita mezi SKVM a nově vzniklým 
sportovním klubem (v roce 1931) Jas – Jelínek a syn, 
který ukončil svoji činnost 21. března 1935.

Můžeme se tedy domnívat, že stolní tenis byl ve 
Velkém Meziříčí tzv. pěstován již v prvé polovině 20. 
let minulého století. V 30. letech získává tento sport 
(také nazývaný ping-pong nebo table tennis) značnou 
popularitu, zvláště mezi středoškolskými studenty.

V kronice škol Světlá se objevuje zpráva z roku 
1932: „Chovanky škol Světlá pilně hrají tennis ve 
dvou dvorcích, na terase ping pong a voleyball.“ Tyto 
zápisy se opakovaně zmiňují a ping pongu v dalších 
létech 1933–1939.

Autor článku „Jak to bylo s organizováním tělový-
chovy před 100 lety“ Libor Pišín vydaného ve Zpra-
vodaji města Velké Meziříčí v prosinci 1989 uvádí, 
že při klubu Jas byl vytvořen kromě kopané i odbor 
ledního hokeje, ženské házené, stolního tenisu, odbor 
šachový a kuželkový.

Nelze opomenout, že akademický klub Velké 
Meziříčí (AKVM) založený v roce 1908 se mimo 
jiné zabýval také sportem a v jedné dochované zprá-
vě z roku 1932 (Velkomeziříčsko č. 34/ str. 4) píše 
o propagačním table-tennisovém zápasu AKVM 
proti nově tvořícímu se ping-pongovému clubu (PPC).

V neposlední řadě pak v období okupace v letch 
1939–1941 se kromě SKVM ping pongem zabývají 
i tělocvičné organizace Sokol a Orel. Pořadatelství 
table tenisových turnajů v tomto období přebírá nově 
vzniklé Národní souručenství.

V roce 1941 končí vydávání Krajinského týdeníku 
Velkomeziříčsko a tím i veškeré informace o sportu 
ve Velkém Meziříčí.

Z dostupných materiálů Velkomeziříčska
uvádíme některé informace

o činnosti stolního tenisu ve Velkém Meziříčí
Rok 1931 číslo 16/4 – nově založený sportovní klub 

SK Jas u fy Ant. Jelínek a syn.
Rok 1932 číslo 34/4 – ze sportovní činnosti Aka-

demického klubu Velké Meziříčí. Propagační table 
tennisový zápas sehraje AKVM proti nově tvořícímu 
se ping pong clubu (PPC) – AKVM nastoupí v sestavě: 
Pavelka, Křepelka M., Plachetka, 
Krčmář, Michalicová V., Michali-
cová Vl. – PPC nastoupí v sestavě 
Benáček, Procházka, Macháček, 
Křepelka V., Benáčková, Micha-
licová L.

K tomu je uvedena poznámka ze 
Studentského časopisu, v kterém 
se píše, že table-tennis je dnes 
snad nejrozšířenější hrou mezi 
středoškolskou mládeží a je jisto, že 
ke zvýšení zájmu nemálo přispělo 
dobytí letošního mistrovství světa 
Čechoslováky.

Rok 1933 číslo 33/4 (srpen) – 
sportovní slavnosti SKVM pokra-
čovaly v pondělí večer u Mottlů 
utkáním SKVM a Jasu v šachu 
a ping pongu. Ve stolním tenisu 
zvítězil Jas 5:3.

Rok 1934 číslo 27/2 – sportovní 
slavnosti SKVM, program – zápas 
ping pongu mezi SKVM a SK Jas 
v hotelu Mottl (později hotel Zlatý 
lev na náměstí).

Rok 1934 číslo 28/3 – sportovní 
dny SKVM pořádané ve dnech 4. až 
8. července – utkání SKVM – SK 
Jas ve stolním tenise. Družstvo Jas 
po pěkné hře bezpečně a přesvěd-
čivě zvítězilo 9:0.

Rok 1936 číslo 12/3 z 21. 3. 
1936 – přeborníkem ve stolním 
tenisu Velké Meziříčí pro letošní 

Historie stolního tenisu (ping-pong) 
ve Velkém Meziříčí ve 20. století

proběhly všechny disciplíny. Ty, 
které nemohly proběhnout podle 
původních propozic, byly upraveny 
tak, aby si všichni účastníci her 
zasportovali. Bouřlivé fandění a po-
vzbuzování v malých prostorách 
jídelny vedlo k ještě větší snaze po 
vítězství a k dosažení co nejlepších 
výsledků.
Všichni účastníci byli odměněni 
dárky a vítězové jednotlivých dis-
ciplín medailemi. Klientům ÚSP 
Křižanov se podařilo získat osm 
medailí. Z toho dvě z atletických 
disciplín a šest ze závodivých her 
tříčlenných družstev.
Nejen sportem byl naplněn celý 
týden, ale byl obohacen i o kul-
turní a společenské akce. Zde měli 
všichni možnost si popovídat nejen 
s novými přáteli, ale utužovalo se 
i přátelství z let minulých. Každý 
večer vyplnil program připravený 
některým z přítomných zaříze-
ní. Tradiční táborák nám počasí 
nedovolilo zapálit, ale vuřty nám 
ochotně ogrilovali pracovníci ku-
chyně, kteří se o nás celý týden 
velmi dobře starali.
Sportovní hry v pátek slavnostně 
zakončila ředitelka Zámečku Stře-
lice. S odjezdem do jednotlivých 
zařízení se všichni již těší na hry 
příští. 

Text a foto: -ště-

části jsme se po zaváhání D. Rožín-
ky, která jednou remízovala a s námi 
prohrála, dostali na první místo. 
Poslední rozhodující utkání se hrálo 
v Borech 8. 6. 2010.
Bory – FC VM 0:7 (0:3)
Branky: Chalupa Patrik 2, Partl 
Pavel 2, Čech Dominik, Kaf ka 
Zdeněk, vlastní
Po tomhle zápase jsme mohli slavit 
výhru v OP skupiny B.
Náš tým bude hrát 10. 6.– 11. 6. 2010 
o přeborníka žďárského přeboru 
s týmem Nová Ves, která vyhrála 
skupinu A. Chci poděkovat všem 
hráčům a rodičům za krásný fot-
balový rok, kde se ukázalo, že naši 
kluci umí hrát fotbal.
1. místo: FC Velké Meziříčí 14 
zápasů, 13 výher, 1 prohra, skóre: 
75:16, 39 bodů
O 75 branek se podělilo celkem 10 
hráčů: Chalupa Patrik 15, Partl Pa-
vel 15, Rous Dominik 15, Koudela 
Miloš 8, Čech Dominik 8, Jůda On-
dřej 6, Kafka Zdeněk 4, Bula Lukáš 
2, Vošmera Filip 1, Sysel Matěj 1.
Utkání s týmem Nová Ves přineslo 
vyrovnané souboje, kdy za úmor-
ného vedra si oba týmy sáhly na 
dno sil. Po výsledcích 5:1 Chalupa 
Patrik 2, Kaf ka Zdeněk, Rous 
Dominik, Vošmera Filip a 2:3 
Chalupa Patrik, Pártl Pavel jsme 
se stali přeborníkem okresu. Za 
přítomnosti předsedy okresního 
svazu naši kluci obdrželi zlaté me-
daile a pohár pro celkového vítěze 
okresní soutěže.
V týmu byli brankáři: Požár Tomáš, 
Pavelec Šimon; hráči: Bula Lukáš, 
Burian Martin, Čech Dominik, 
Chalupa Patrik, Hladík Ondřej, 
Koudela Miloš, Mezlík Vojtěch, 
Mejzlík Luboš, Partl Pavel, Prchal 
Patrik, Rous Dominik, Vošmera 
Filip, Sysel Matěj, Jůda Ondřej, 
Kaf ka Zdeněk, Kudláček Petr, 
Hekrdla Pavel                    -jk, pp-

▼ Přípravka 2000.
Foto: archiv FC VM

rok se stal Mirek Doležal, též výborný brankář I. a. 
mužstva SKVM.

Rok 1939 číslo 50/5 z 16. 12. 1939 – klubovna MNS 
v Zemědělské jednotě již ožila. Pan hoteliér Mottl 
daroval MNS pingpongový stůl. Boje o mistrovství 
Vel. Mez. Začnou 17. 12. 1939, přihlášky přijímá br. 
Karel Zlonický. O mistrovství budou bojovati nejlepší 
hráči – Mirek Doležal, B. Charvát, Karel Zlonický, Jar. 
Pěchota, Lad. Doležal a jiní. Pod článkem je podepsán 
Jula Šnóbl. 

Rok 1939 číslo 3/5 z 14. 1. 1939 – hodnocení AKVM. 
Do roku 1939 připadlo také 30. výročí trvání AKVM. 
V bilanci činnosti za 1938 také je připomenut ping-
pongový turnaj.

Rok 1940 číslo 10/5 z 9. 3. 1940 – table-tennisový 
turnaj MNS, který byl zahájen koncem ledna, nebyl 
ještě dohrán, jelikož sál Obecníku k němu propůjčený 
MNS nebyl k dokončení uvolněn. Bude dohrán v klu-
bovně MNS – vítěz, i přes několik nedohraných zápasů, 
je favorizovaný Láďa Doležal.

Rok 1940 číslo 13/4 z 30. 3. 1940 – na mistrovství 
Vel. Mez je přihlášeno 7 pánských družstev a pořa-
datelem je MNS. Zemské ref. reál. gymnasium – dvě 
družstva, SKVM – dvě družstva, těl. jednota Orel – dvě 
družstva, Sokol – jedno družstvo.

Rok 1941 z 19. ledna – table-tennisový turnaj v sále 
sokolovny v Rudíkově. Vítěz turnaje Orel Třebíč, 
druhý Orel I. VM, třetí Sokol Rudíkov a na posledních 
místech se umístilo MNS v Rudíkově a Orel II. VM. 
Zápisné činilo 10 k. za družstvo.

Rok 1941 číslo 14/4 z 5.4. 1941 – uvádí, že 5. a v nedě-
li 6. dubna t. r. uspořádá MNS ve Velkém Meziříčí table 
tennisový turnaj. Turnaje se zúčastní i hráči jiných měst, 
mezi nimi mistr Moravy Hranička, býv. mistr Sloven-
ska Sedláček, mistr Třebíče Protivínský, hráči David, 
Cůlka, Kabátek, Blažek, Máca a nejlepší hráči VM Do-
ležal, Pěchota, Polák, Novák a Hašek. Jednatelem tur-
naje byl Viktor Hašek Velké Meziříčí, Vrchovec č. 772.

Rok 1941 číslo 15/4 z 12. 4. 1941 – Hranička vítě-
zem table tennisového turnaje ve Velkém Meziříčí. 
Dvojice Hranička – Hašek zvítězila ve čtyřhře pánů. 
Turnaj pořádaný Národním souručenstvím 6. dubna 
o Pohár města VM. Zúčastnilo se 40 hráčů z Vel. 
Mezu, Budišova, Rudíkova, Laviček, Třebíče, mezi 
nimi i mistr Moravy Hranička z OUO Brno, který zví-
tězil v soutěži jednotlivců ve fi nále nad Hrischem TK 
Fafejta Třebíč 3:0. V pánské čtyřhře zvítězila dvojice 
Hašek, Orel VM – Hranička OUO Brno nad Pěchota 
Sokol VM – Sedláček Sokol Budišov 3:0. V turnaji 
o nejlepšího hráče Vel. Mezu. Zvítězil Doležal Sokol 
VM nad Haškem Orel VM 3:1.

Složení tříčlenných družstev – družstvo Sokol 
VM I. Pěchota, Doležal, Polák – Orel VM I. Špaček, 
Hašek, Novák.

Po turnaji tabulka table tenistů ve Velkém Meziříčí 
následující:

1. Doležal Sokol, 2. Hašek Orel, 3. Polák Sokol, 
4. Pěchota Sokol, 5. Herblich (rrg.), 6. Obšil (rrg.), 
7. Novák Orel, 8. Špaček Orel, 9. Lavička (rrg.).

Uvedené příklady z tisku byly neupraveny.
V tomto roce 1941 končí vydávání Velkomeziříčska, 

které po roce 1945 s výjimkou několika čísel již nepo-
kračuje. Zprávy o poválečném vývoji tělovýchovného 
hnutí ve Velkém Meziříčí do období Února 1948 jsou 
dosud neprobádány. Tělovýchova a jednotlivé sportov-
ní odbory pokračují v 50. letech již pod sjednocenou 
tělovýchovou.

Zpracoval Petr Zezula (Pokračování příště.)
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FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

HÁZENÁ

MSD sk. D
FC VM – APOS Blansko 5:2 (5:1)
Střelci: Beran (7., 24., 39.), Jaroš 
(33., 45.) – Kleveta (26.), Farník 
(79.). Rozhodčí: Machát – Hrůza, 
Bártová, ž. k. Netrda (16.), Brychta 
(83.) – Zich (21.), Šíp (86.), bez č. 
k. Diváků 358. Sestava FC VM: 
Chalupa (56. Invald) – Z. Mucha, P. 
Mucha (75. L. Němec), Brychta, J. 
Krejčí – Dufek, Průša, Berka (36. E. 
Smejkal), Netrda – Beran, Jaroš.
Domácí svoji derniéru nezačali 
nijak oslnivě. V 6. min. váhali s od-
kopem od rohového praporku tak 
dlouho, až o míč přišli a následný 
polovysoký centr blanenský útoč-
ník o vlas minul. Odpověď Velmezu 
přišla naštěstí okamžitě vč. gólové-
ho vyjádření. Průša dal míč do pro-
storu rychlonohému Dufkovi, který 
svému strážci ukázal záda a jeho 
centr proměnil Beran v uklidňující 
vedení. Na druhou trefu do černého 
si příznivci Meziříčí museli počkat 
až do 24. min. Blanenští mezitím 
nic zvláštního nepředvedli. K míči 
se dostal Brychta a po výměně s Ja-
rošem vyslal do volného prostoru 
Dufka. Tím, kdo gólově profi toval 
z jeho úniku, byl opět Beran ten-
tokrát hlavou, když usměrnil míč 
ke vzdálenější tyči. Neradovali se 
však dlouho. Při odvetné akci hosté 
trefi li sice jen boční síť, jenže to 
bylo s tečí a po následujícím rohu 
dal Kleveta kontaktní gól. Blanen-
ští využili snížené koncentrace 
soupeře a v 31. Sehnal nastřelil 
břevno. To přinutilo Velmez pře-
ce jen zvýšit otáčky a tři minuty 
nato se opět měnilo skóre v jejich 
prospěch. Dufkův běžecký souboj 
s protihráčem vyzněl jasně v jeho 
prospěch a tentokrát to byl Jaroš, 
kdo po jeho centru vedení domácích 
pojistil. O chvíli později Netrda vy-
slal vstříc Štěpanovskému Berana, 
blanenský brankář se ale oklamat 
nedal. V samotném závěru se k míči 
dostal Brychta, udělal kolečko před 
hranicí šestnáctky, uvolnil Jaroše, 
a ten s jistotou zavěsil popáté. Ješ-
tě v úvodních minutách druhého 
dějství hrál Velmez první housle. 
Dobře rozjetými akcemi však jeho 
hráči pohrdli a postupně upadli 
do příjemné letargie. Toho využili 
hosté, přitlačili na pilu a střídající 
Invald v brance domácích se ně-
kolikrát vyznamenal. Začalo to 
v 58. min. po hrubici P. Muchy, 
kdy meziříčský brankář včasným 
výběhem znemožnil Němcovi 
v dresu Blanska skórovat a Farník 
v závěru akce nastřelil jen tyč. Čtyři 
minuty nato ještě Dufek vyhrál 
další běžecký souboj, našel Jaroše, 
ale Štěpanovský meziříčského ka-
nonýra vychytal. Střelecká smůla se 
hostům nevyhnula ani o něco poz-
ději (65.), kdy Němec zahrával z ne-
bezpečné vzdálenosti tr. kop a trefi l 
spojnici břevna s tyčí. Dvě minuty 
nato jej napodobil Sehnal, když 
z malého vápna nikým neatakován 
rozezvučel nad Invaldovou hlavou 
břevno. Meziříčští nadále setrvávali 
v bohorovném klidu a umožnili tak 
v 72. min. střídajícímu Jarůškovi 
poslat v gólové pozici míč pod 
břevno, naštěstí však meziříčský 
brankář vytáhl parádní zákrok 
a vytěsnil míč na roh. V 76. domácí 
střelec Beran odmítl svůj gól číslo 
čtyři, ale o tři minuty později už se 
skóre měnilo, když Farník protrhl 
svoji střeleckou smůlu a potrestal 
domácí za laxnost. Před blížícím 
se závěrečným hvizdem se do 
otevřené obrany pustil nebojácně 
osamocený Jaroš (83.), ale zakon-
čoval mimo, Farníkovu tečovanou 
střelu vytáhl Invald na roh a ani 
Netrda v dlouhém průniku se gó-
lově neprosadil. Přesto se Velmez 
rozloučil se sezonou 2009/10 nej-

vyšším počtem branek vstřelených 
v jednom utkání a dosáhl nejlepšího 
umístění za celé účinkování v MSD. 
Trenér FC VM Milan Volf k utkání 
řekl: „Do zápasu jsme vstupovali 
s vědomím, že jakýkoli bodový zisk 
nás vznese na čtvrtou příčku, která 
by znamenala nejlepší umístění 
v historii klubu. První poločas byl 
z říše snů, ovšem odevzdaný soupeř 
nám to ulehčil. Druhý poločas jsme 
dohrávali již jen z nutnosti. Chtěl 
bych na tomto místě ještě jednou 
poděkovat jak hráčům za přístup 
k trénikům i zápasům v celé sezoně, 
tak Luboši Berounovi a Andree 
Führerové a v neposlední řadě 
i vedení klubu.“                     -ber-
 1. Šardice 28 18 7 3 58:18 61
 2. Slovácko B 28 15 6 7 56:27 51
 3. Žďár n. S. 28 15 4 9 47:35 49
 4. Velké Meziříčí 28 12 6 10 35:47 42
 5. Konice 28 11 6 11 35:39 39
 6. Třebíč 28 10 9 9 40:36 39
 7. Uherský Brod 28 10 8 10 41:36 38
 8. Napajedla 28 11 4 13 38:44 37
 9. Rosice 28 9 10 9 38:42 37
10. Pelhřimov 28 9 9 10 35:40 36
11. Vikt. Otrokovice 28 8 11 9 37:32 35
12. Vyškov 28 9 5 14 28:34 32
13. Blansko 28 7 10 11 39:50 31
14. Rousínov 28 6 11 11 30:42 29
15. Boskovice 28 4 6 18 32:67 18

Nová Ves – FC VM B 1:0 (0:0)
Branka: 47. Šandera. Sestava hostí: 
Invald R. – Netolický (85. Kami-
naras), Kružík, Souček, Krejčí J. – 
Smejkal L. (53. Dufek), Pól, Ďurica, 
Kafka (65. Němec J.) – Pokorný J., 
Beran. Rozhodčí: Dobrovolný – 
Křenek, Mach. Diváků: 100
Žádné úvodní oťukávání se v Nové 
Vsi nekonalo. Hosté začali aktivně 
a záhy si vytvoř ili svoji první 
a bohužel jedinou vyloženou šanci 
v zápase, ze které napálil J. Pokor-
ný spojnici břevna a tyče domácí 
branky. Po celou první půli byla 
velkomeziříčská rezerva lepším 
mužstvem, domácí hráli zejména na 
brejky a ač navýsost aktivně, tak ze-
jména bránili. Jediným ohrožením 
branky Benfi ky byla „střela“ steh-
nem po centrovaném míči, kterou 
poslal domácí hráč atakovaný Kaf-
kou vysoko nad branku. Bohužel, 
zejména díky absenci či nepřesnosti 
fi nální přihrávky, nedokázali svůj 
tlak hosté přetavit v jakoukoliv další 
výraznější příležitost.
Ráz utkání se zásadně změnil 
brzy po přestávce, kdy nenápadná 
„standardka“ skončila propadeným 
míčem, „trmou-vrmou“, tečovanou 
střelou a gólem domácích. Od 
té chvíle museli hosté vsadit vše 
na kartu totální ofenzivy, takže 
brzy přišla situace, kdy domácí 
R. Novotný společně s dalším 
spoluhráčem zcela sami postupo-
vali na Invalda, prvně jmenovaný 
však prováhal a zázračně rychle se 
vrátivší Netolický mu skluzem na 
malém vápně sebral z kopaček jasný 
gól. I když hosté znovu dokázali 
přitlačit domácí před jejich branku, 
nedosáhli už jejího dalšího přímé-
ho ohrožení. Jedinou výjimkou 
byla pološance Berana, který po 
uvolnění se na kraji „šestnáctky“ 
volil místo postupu na domácí 
svatyni těžkou příhru pod sebe, 
kterou dokázal novoveský gólman 
Fuksa s přispěním navrátivších se 
obránců zpacifi kovat.                  -kre-
 1. Nová Ves 25 17 4 4 47:26 55
 2. Náměšť-Vícenice 25 16 3 6 54:30 51
 3. Rantířov 25 13 5 7 48:30 44
 4. Budišov-Nárameč 25 12 6 7 41:29 42
 5. Stonařov 25 10 10 5 48:32 40
 6. Kouty 25 12 4 9 45:38 40
 7. Rapotice 25 12 3 10 49:38 39
 8. Bohdalov 25 10 5 10 35:31 35
 9. Třešť 25 10 2 13 25:35 32
10. V. Meziříčí B 25 7 8 10 31:32 29
11. Přibyslavice 25 7 5 13 37:44 26
12. Štoky 25 7 3 15 35:49 24
13. Šebkovice 25 5 5 15 28:65 20
14. Křižanov 25 1 9 15 22:66 12

To byla pecka…
V Pecce u Nové Paky se konalo ve 
dnech 7. 6. a 8. 6. 2010 republikové 
fi nále ve vybíjené pro 4. a 5. ročníky. 
Svoje síly přijelo změřit celkem 16 
družstev z celé republiky. Kromě 
krásného počasí, dramatických 
utkání, plážového volejbalu a večer-
ní návštěvy hradu Pecka si odvezla 
děvčata ze ZŠ Oslavická Velké Me-
ziříčí zlaté medaile. Vítězky si tyto 
dny opravdu užily. Pohár 3. ročníku 
Preventan Cup převzala kapitánka 
družstva Iveta Sáblíková. Cesta ke 
zlatu byla lemována od školního 
kola až po republiku 14 výhrami 
a jen jednou prohrou. Vítězství bylo 
opravdu zasloužené, protože děvčata 

poctivě každé ráno před vyučová-
ním trénovala. Velká pochvala patří 
nejen jim, ale i chlapcům, kteří cestu 
„budoucích mistryň“ bedlivě sledo-
vali a každé ráno s nimi trénovali.
Jména těch nejlepších: kapitánka – 
Iveta Sáblíková, Katka Závišková, 
Agáta Uchytilová, Denisa Zezu-
lová, Kristýna Nováková, Katka 
Kovtunová, Tereza Očenášková, 
Alena Malcová, Jarka Šabacká, 
Míša Štěpánková, Karolína Jelín-
ková a Lenka Horká.
Blahopřejeme a přejeme další spor-
tovní úspěchy.           -bla,záv,ves-

► Hráčky přijal v pondělí 14. červ-
na starosta města František Bra-
dáč, aby jim osobně poblahopřál 
k úspěchu. Foto: Veronika Poulová

Krajské kolo ml. hasičů a dorostu
V sobotu 12. června 2010 se za 
slunečného počasí s teplotami 
okolo 30 stupňů uskutečnilo v are-
álu SDH Petrovice (okres Třebíč) 
krajské kolo hry Plamen ročníku 
2009–2010. Mladí hasiči z Velkého 
Meziříčí jako vítězové okresního 
kola a družstvo z Laviček z dru-
hého místa odjeli do Petrovic 
bojovat o postup na mistrovství 
České republiky. Družstvo z Vel-
kého Meziříčí ve složení Vendula 
Bartečková, Barbora Bartuňková, 
Kristýna Jágriková, Marie Ště-
pánková, Žaneta Žandová, Marek 
Chlubna, Dominik Plašil, Martin 
Šišpela, Radek Švihálek, Pavel Ze-
man a Martin Fiala měli do poslední 
chvíle naději na celkové vítězství. 
Poslední dva požární útoky však 
rozhodly o postupu družstva Pav-
lova (JI) a lepším požárním útokem 
se stejným počtem bodů skočilo 
družstvo Laviček na místě druhém, 
na velkomeziříčské hasiče zbyla 
bronzová pozice. Dovolte mi touto 

cestou poděkovat všem členům ko-
lektivu, kteří předvedli velmi dobré 
výkony.                                  -jág-
Druhý den, v neděli 13. 6. 2010, 
se ve stejném areálu, ale za zcela 
odlišných teplotních podmínek 
představila družstva dorostu. Okres 
Žďár nad Sázavou reprezentovala 
družstva dorostenců z SDH Lhot-
ky Sport a dorostenky z Velkého 
Meziříčí. Za jednotlivce nastoupil 
z Velkého Meziříčí Marek Chlub-
na. Dorostenci ze Lhotek obsadili 
celkové druhé místo v kraji. Jako 
starší žáci i dorostenky z Velkého 
Meziříčí sahaly po přihlášce na mi-
strovství republiky. Bohužel tech-
nická závada na terčích a pochy-
bení rozhodčích přineslo děvčatům 
„pouze“ bronzové medaile. Složení 
družstva: Vendula Bartečková, Bar-
bora Bartuňková, Aneta Bernatová, 
Michaela Bernatová, Kristýna 
Jágriková, Pavlína Kašparová, 
Monika Konečná, Lucie Mertová 
a Žaneta Žandová. Vedoucí druž-
stva Stanislav Kratochvíl mladší. 
Všem soutěžícím i jejich vedoucím 
blahopřejeme.       Výbor SDH VM

Okresní přebor mužů II. třída
Vír – Bobrová 1:1 (0:1)
Diváků 130. Branky: Čech Edu-
ard – Plhal Ivo; Rozhodčí: Mareš 
František, Beneš Viktor; ŽK: 0:2; 
ČK: 0:1
Jimramov – Radostín 1:2 (0:1)
Diváků 50. Branky: Sedlák Pavel 
– Kozel Josef, Fňukal Radek; Roz-
hodčí: Novák Vladimír, Harvánko-
vá Iveta, Pajkr Jaroslav; ŽK: 2:0
O. Bítýška – Rovečné 1:3 (1:1)
Diváků 80. Branky: Navrátil Ma-
rek – Pelikán Ondřej, Jančík Karel, 
Kozáček Lukáš; Rozhodčí: Porupka 
František, Mikyna Jaroslav; ŽK: 2:3
Svratka – Ujčov 3:2 (2:0)
Diváků 50. Branky: Sádovský Mi-

19. 6. 2010 VYSOČINA CUP
Action Racing Team Velké Meziříčí

Jezdci: 221 Barbora Laňková, 21 Vítězslav Dvořák, 25 Patrik 
Stupka, 96 Petr Stupka, 284 Martin Chalupa

Sportovní klub Vídeň zve všechny příznivce zdravého pohybu na

Jihomoravská divize dorostenci
TJ Sokol Dolní Cerekev – Sokol 
VM 21:30 (11:14)
Utkání mělo zvláštní charakter, 
jejž mu dalo předchozí slavnostní 
otevření nové sportovní haly. Do-
mácí příznivci tak na sportovišti již 
předepsaných rozměrů mohli vidět 
v akci velkomeziříčské družstvo, 
které zatím suverénně vévodí di-
vizní tabulce. Od prvních minut měl 
také náš tentokrát hodně prořídlý 
kádr více ze hry a již v poločase 
si získal tříbrankové vedení. Po 
změně stran účelnou útočnou hrou, 
podepřenou dobrým výkonem 
brankáře a obrany, navýšil až na 
osmigólový rozdíl (12:20). To se 
nakonec ukázalo jako rozhodující 
moment, který stačil na „pohodové“ 
vítězství.
Hráli: Poul O. – Strašák Pa. (8), 
Krištof M. (7), Pospíšil Ma. (4), 
Juránek Jak. (4), Bílek A. (3), 
Kubiš D. (3), Pavliš D. (1). Trenér 
Janíček M.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – HK Ivančice 8:6, 
19:13 (8:7), nájezdy 16:13
Naše družstvo konečně předvedlo 
kolektivní výkon, který dirigoval 
Tomáš Stupka. Dobrá obrana a pře-
devším zdařilá útočná souhra měly 

od prvních minut větší sílu než sna-
ha Ivančických. V celkovém součtu 
pak náš celek získal poprvé v jarní 
části maximální počet bodů.
Hráli: Drápela Vojtěch – Stupka 
Tomáš (7), Fiala Martin (6), Janíček 
Martin (5), Blaha Tomáš (5), Holub 
Jakub (4), Ambrož Michael, Pažou-
rek Tomáš, Svoboda Filip, Zelinka 
Jiří, Kratochvíl František. Trenér 
Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci
Sokol VM – HK Ivančice 19:34 
(9:16)
Tentokrát se náš celek předvedl 
v docela jiném světle, než jak „zá-
řil“ v předchozích třech soutěžních 
kolech. Pomalá rozehrávka plná 
nepřesností, příliš individuálně 
vedené akce. Dalším viditelným 
rozdílem byla zejména „děravá“ 
obrana, která nedokázala odolávat 
přímočarým akcím soupeře větši-
nou s brakovým efektem. Ani zása-
hy do sestavy po přestávce nevedly 
ke změnám ve vývoji souboje. Ivan-
čičtí hráči jednoznačně dominovali 
a připravili tak domácímu celku 
dosti hanlivou porážku.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(8/2), Horák Petr (4), Juránek Jakub 
(3/1), Pospíšil Jan (2/1), Veselý Jan 
(2), Pavliš David, Fiala Martin, Janí-
ček Martin, Holub Jakub, Blaha To-
máš. Trenér Janíček Martin.   -záv-

Krajský přebor žactva v Jihlavě
Z našeho kraje se zúčastnili atleti 
z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, 
Pacova, Nového Města na Moravě, 
Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sá-
zavou a Velkého Meziříčí.
K nejúspěšnějším atletům celého 
přeboru patřili Jakub Havlíček 
(4 medaile) a Martina Homolová 
(1 přebornický titul a 2 druhá 
místa).

Mladší žákyně
A d é l a  C h e v a l i e r ov á  d á l k a 
411 cm – 1.; míček 40,75 – 3.
A g á t a  U c h y t i l o v á  8 0 0  m 
2:51,29 – 1.
K a t e ř i n a  Z áv i š kov á  m íč e k 
41,50 m – 2.

Starší žákyně
Martina Homolová 60 m 8,43 s 
– 2.; 150 m 20,29 s – 2.; dálka 
477 cm – 1.
Hana Kratochvílová vrh koulí 
8,73 m – 3.; oštěp 23,60 m – 2.

Starší žáci
Jakub Havlíček 60 m 7,63 s – 
2.; 150 m 19,03 s – 2.; vrh koulí 
13,26 m – 2.; oštěp 37,45 m – 3.

Martin Perutka 100 přek. 15,26 s – 2.; 
200 m přek. 29,85 s – 2.
Michal Kyus 1500 m 5:27,30 – 1.
B o h u s l a v  H o r k ý  1 5 0 0  m 
6:15,19 – 2.
Štafeta 4 × 60 m (Kyus, Švihálek, 
Perutka, Havlíček) 30,49 s – 2.  -vill-

chal, Maštalířský Filip, Štěpánek 
Petr – Čuhel Radek 2; Rozhodčí: 
Dostál Petr, Beneš Jiří, Večeřa Pa-
vel; ŽK: 1:3    Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Žďár B 24 20 3 1 98:18 63
 2. Bobrová 25 16 3 6 54:34 51
 3. Rad. Svratka 24 14 4 6 64:43 46
 4. Radostín 25 13 4 8 60:49 43
 5. Nedvědice 24 11 6 7 51:44 39
 6. V. Bíteš B 24 11 5 8 56:44 38
 7. Rovečné 25 11 5 9 39:34 38
 8. O. Bítýška 25 11 2 12 47:50 35
 9. Bory 24 9 5 10 51:49 32
10. Bystřice B 24 8 4 12 59:65 28
11. Ujčov 25 7 2 16 41:69 23
12. Svratka 24 7 1 16 42:59 22
13. Vír 24 5 6 13 33:68 21
14. Jimramov 25 1 4 20 20:89 7

který se koná v sobotu 19. června 2010.
Prezence pochodníků v KD Vídeň od 8 do 9.15 hodin.

Délka trasy 16 km, dětská trasa 7 km, cyklotrasa 31 km.
Občerstvení po celý den zajištěno.

V 16 hodin začíná již 14. ročník Vídeňské lávky.

Adéla Chevalierová si mezi mlad-
šími žákyněmi doskočila pro první 
místo.      Foto: Zuzana Villertová

Družstvo starších žáků.                                          Foto: archiv SDH VM


