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DNES
Dvoustránková příloha o při-
pravovaném Evropském fes-
tivalu fi lozofi e 2011 s podrob-
ným harmonogramem.
Více na stranách 5 a 6

Vernisáž výstavy 
Vysočina okem 

Golemovým
Středa 25. 5. v 16 hodin v Mu-
zeu Velké Meziříčí.

Koncert Sluníčka, 
Smajlíků 

a Harmonie
Středa 25. 5. od 17 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu.

Noc kostelů
V pátek 27. 5. začíná od 
16.30 hodin v kostele sv. Miku-
láše ve Velkém Meziříčí pro-
jekt Noc kostelů. Více o pro-
jektu na www.nockostelu.cz.

Slavnostní otevření 
dětského 

dopravního hřiště
Soutěže a zábavný program 
pro děti připravilo město VM 
s domem dětí na dopravním 
hřišti na ulici Oslavická v so-
botu 28. 5. od 10 do 15 hodin.
Více na straně 2

Muzikanti dětem 
2011

Sobota 28. 5. na Náměstí ve 
Velkém Meziříčí od 14 hodin.
Více na stranách 3 a 7

DDM – přehlídka 
zájmových útvarů

Neděle 29. 5. ve velkém sále 
Jupiter clubu od 15 hodin.

Den otevřených 
dveří ve Wellmezu
„Překročte nízký práh“ – pro-
hlídka nízkoprahového klubu 
Wellmez, seznámení s týmem 
odborných pracovníků pre-
zentace Wellmez – NZDM, 
možnost navázání pracovních 
kontaktů a další spolupráce. 
Pondělí 30. 5. od 10 do 17 ho-
din ve Wellmez – NZDM, 
Hornoměstská, Velké Mezi-
říčí. Těší se tým pracovníků 
Wellmez – NZDM

Setkání se starostou
Další setkání se starostou 
města Radovanem Necidem se 
uskuteční ve čtvrtek 2. června 
2011 na malé scéně Jupiter clu-
bu v 16 hodin. Kromě jiných 
témat se bude toto setkání za-
bývat ekologickými otázkami 
našeho města. Jak pečujeme 
o městskou zeleň? Jak je mož-
né využít opuštěné objekty 
v našem městě? Co může 
město udělat pro větší objem 
vytříděného odpadu? A může 
město podpořit využívání še-
trných způsobů dopravy jako 
jsou veřejná doprava, cyklisté 
či chodci?                     -MěÚ-

Pátý ročník Evropského festivalu fi lozofi e ve Velkém 
Meziříčí tentokrát na téma Věda a víra je za dveřmi. 
Bez nadsázky jediná akce svého druhu v České re-
publice začne v neděli 5. června dětským divadlem 
na zámku a poslední v jejím rámci bude koncert, 
který proběhne v neděli 12. června v koncertním sále 
Jupiter clubu. Veškeré přednášky i kulturní pořady 
jsou soustředěny do prostor zejména zámku a Jupiter 
clubu, zčásti i do budovy gymnázia.

Festival bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 9. června 
v kinosále Jupiter clubu a hned vzápětí proběhne i před-
náška jedné z nejvýraznějších osobností letošního roč-
níku Václava Bělohradského, fi lozofa a sociologa. Hned 
po něm se představí Velkomeziříčským již dobře známý 
ekonom Tomáš Sedláček a další. Právě ve čtvrtek, 
v pátek a v sobotu proběhnou hlavní fi lozofi cké bloky. 

Podrobnosti o celém fi lozofi ckém i kulturním pro-
gramu festivalových dní i o všech osobnostech, které 
letos přijaly pozvání do Velkého Meziříčí, najdete 
v dnešní příloze našeho týdeníku na stranách 5 a 6. 
Veškeré přednášky jsou zdarma, jen některé z kul-
turních akcí jsou s placeným vstupem. Na tři z nich 
– dvě divadelní představení a muzikál – si lze zakoupit 
zvýhodněnou permanentku za 299 korun.
Zapojuje se celá řada partnerů

Evropský festival fi lozofi e v našem městě odstartoval 
prvním ročníkem 2007. Evropský proto, že tehdy byl 
realizován ve spolupráci s italskou Modenou a fran-
couzským Saint Emilionem. Další ročníky pak již byly 
organizovány jen v našem měřítku, i když ani na nich 
nechyběli někteří zahraniční hosté. Hlavním garantem 
festivalu je Město Velké Meziříčí, hlavním pořadatelem 
pak Jupiter club. „Máme celou řadu partnerů, v odbor-
né rovině jsou to Filozofi cký ústav Akademie věd Praha 

a Filozofi cká fakulta Masarykovy univerzity Brno. 
Největšími partnery místními jsou muzeum, gymnázi-
um a další složky, jako jsou třeba dům dětí a mládeže 
či základní umělecká škola…,“ uvádí ředitel festivalu 
Milan Dufek. Festival se postupně vyprofi loval nejen 
ve fi lozofi cké rovině, ale i v kulturní. Vedle fi lozofi e 
navíc propaguje i literaturu. Zpočátku probíhal ve třech 
hektických dnech. Až vloni pořadatelé poprvé rozložili 
akce do celého týdne, což návštěvníci přijali s povdě-
kem. Nejinak tomu tedy bude i letos. Fakt, že se do akce 
zapojují i místní složky, neziskové organizace a další 
aktéři, ji o to více přibližuje místním lidem. Vloni si 
cestu na festival našly dobré tři tisícovky návštěvníků. 
Je tedy zřejmé, že vešel do povědomí lidí a našel si svoje 
příznivce. Snahou organizátorů je také přitáhnout na 
festival mládež, což není zcela jednoduché, ale začíná 
se to dařit. „Právě teď i v souvislosti se situací kolem 
středních škol ve městě je tato akce pro nás příležitostí 
ukázat krajskému vedení, že naše město, ke kterému 
se hlásíme, je městem středních škol. A Velké Meziříčí 
vždycky bylo centrem vzdělání a lidé k tomu vztah mají,“ 
podotýká M. Dufek.
Festival má mezi fi lozofy ohlas

Témata jednotlivých ročníků jsou pokaždé jiná – to 
loňské bylo Krize a hodnoty, což bylo tou dobou velmi 
aktuální. Letos je to Věda a víra. Vždy jde o to, aby obě 
části tématu nabízely jak určitou spojitost, tak i rozpor. 
Téma je výzvou i pro zúčastněné fi lozofy, kteří mají 
příležitost v rámci festivalu přednášet i na jiné půdě, 
než akademické, jak jsou zvyklí. A mezi akademiky už 
začíná mít festival svůj zvuk. Sami, ač vesměs velmi 
pracovně vytíženi, se pořadatelům snaží vyjít vstříc, 
aby se mohli festivalu zúčastnit. 

(Pokračování na straně 3.)

Evropský festival fi lozofi e 
láká osobnostmi i kulturou

O rozruch v ulicích 
se minulý týden posta-
rali hasiči. Vyjížděli ke 
cvičnému zásahu do no-
vého domova pro seniory 
v Čechových sadech. 
Námětem prověřovacího 
cvičení Hasičského zá-
chranného sboru (HZS) 
kraje Vysočina, ÚO Žďár 
nad Sázavou, stanice Vel-
ké Meziř íčí byl podle 
slov ředitelky zařízení 
Bc. Heleny Chalupové 
požár vzniklý zkratem 
na elek t rospot řebič i 
v kuchy-
ni. „Akce 
proběhla 
ve  č t v r -
tek 19. 5. 
a byla plá-
novaná,“ 
upřesnila 
ředitelka 
domova. 
Cvičení se 
zúčastni-
ly kromě 
HZS sta-
nice Vel-
ké Mezi-
říčí i dvě 
jednotky 
Sboru 
dobrovol-
ných hasi-
čů (SDH) 
Velké 
Meziříčí a MSDH Měřín. I přesto, že šlo o simulaci, pro některé lidi 
byla nepříjemná a byli rádi, že to není realita.     Text a foto: Iva Horká

Nabízíme
špičkové truhlářské výrobky, dokončování staveb na klíč, montáže

Truhláři
pokud máte zájem pracovat na zajímavých zakázkách za férové ohodnocení

www. .eu

Kontakt: rddrevo@rddrevo.eu  ▀  Tel.: 566 523 663, mob.: 602 754 963

Velké Meziříčí

Výuka hudby mladé komtesy u dobového klavíru v zámecké jídelně, 
rokokový tanec v tanečním sále, souboj rytířů s meči. To a spoustu jiného 
mohli vidět návštěvníci nočních prohlídek na velkomeziříčském zámku. 
Ten se zájemcům otevřel v sobotu 21. května. První skupina odešla na 
exkurzi úderem osmnácté hodiny, poslední zájemci se na trasu vydali 
o několik hodin později. Všichni museli být přitom předem objednaní. 
Podle informací pracovníků zdejšího muzea, kteří akci uspořádali, pro-
šlo v onen večer příslušnými prostorami 385 dospělých a dětí. Ti mohli 
v zámeckých pokojích nahlédnout do života šlechty v podání divadelní 
a kaskadérské společnosti Štvanci. Příchozí uvítal zámecký pán, který je 
poté spolu se svojí dámou provedl zámeckými komnatami. Tak se přítomní 
stali svědky událostí vážných i humorných. Například, když urozený pán 
doslova omlátil malíři o hlavu svoji podobiznu zvěčněnou na plátně proto, 
že se mu nelíbila. Tím pobavil zejména děti. 

(Pokračování na straně 3.)

Zámek v noci si prohlédlo 
téměř 400 lidí

Půvabnou komtesu a jejího moudrého učitele hudby mohli návštěvníci 
nočních prohlídek vidět v zámecké jídelně, kterou zdobí vzácné historické 
malby na zdech z osmnáctého století.                              Foto: Iva Horká

Hasiči cvičně zasahovali v domově pro seniory
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 18. 5. 2011
Rada města vzala na vědomí:
● informace zástupců fi rmy ENDIS, a. s. k předloženému návrhu do-

hody o narovnání mezi městem Velké Meziříčí a fi rmou ENDIS, a. s. 
Velké Meziříčí

● předložené zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových 
organizací města za 1. čtvrtletí 2011

● informaci o problematice mytí kontejnerů ve městě
Rada města souhlasila:
● s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení práva věcného břemene ve 

prospěch E.ON ČR, a. s. k tíži pozemku parc. č. 2042 v k. ú. Olší nad 
Oslavou s právem uložení zemního kabelového vedení, provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● s provedením úpravy části pozemku parc. č. 2839 na ul. Nová říše před 
rodinným domem vydlážděním zámkovou dlažbou za účelem parková-
ní osobního automobilu. Bude provedeno na náklady žadatele

● s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozem-
ku parc. č. 5695/1 v majetku Správy železniční a dopravní cesty, s. o. 
Praha, který bude zatížen umístěním ochranné protipovodňové zídky 
na tomo pozemku v rámci akce „Velké Meziříčí – protipovodňová 
opatření“. Budoucí smlouva o zřízení práva věcného břemene bude 
uzavřena na dobu neurčitou

● s umístěním znaku města na propagační materiály pro akci „Realizace 
netradičních letních prohlídek na zámcích a hradech v kraji Vysočina 
v letech 2011–2012“

Rada města doporučila:
● Zastupitelstvu města schválit spolufi nancování projektů dle žádostí 

v grantovém systému města Velké Meziříčí
Rada města schválila:
● rozpočtové opatření: Zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary; 

Rozdělení: 3 tis. Kč – § 3312 dotace pro Magna Diesis, o. s. se sídlem 
Velké Meziříčí, Náměstí č.p. 16/18; Účel: pořádání jarního koncertu 
dne 26. 6. 2011 v Jupiter clubu

● rozpočtové opatření: Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
Rozdělení: 20 tis. Kč – § 3631 výměna sloupu veřejného osvětlení na 
ul. Oslavická po dopravní nehodě

● rozpočtové opatření: Zdroj: 18 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty; Roz-
dělení: 18 tis. Kč – § 3412 projekt na zřízení WC na dětském dopravním 
hřišti ul. Oslavická (nabídka BUILDINGCentrum HSV VM)

● rozpočtové opatření: Zdroj: 70 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Lhotky; 
Rozdělení: 70 tis. Kč – § 3392 oprava střechy na kulturním domě Lhotky

● Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá 
nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného ma-
jetku příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvidací 
předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí přílohy, 
této příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách: Základní škola 
Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 – majetek školy 144.122,50 Kč 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 – majetek školní 
družiny 16.817,14 Kč

Rada města neschválila:
● provozování soukromě pořádaných prodejních trhů v roce 2011

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zákon 254/2001 Sb. o vodách 
o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen vodní zákon), který 
nabyl účinnost 1. 1. 2002, ukládá 
v ustanovení § 59 vlastníkům vod-
ních děl mnoho povinností.

Jednou z nich je provádět na 
vlastní náklad u vodního díla 
(vodní nádrže) TBD, pokud tomuto 
dohledu vodní dílo podléhá. Této 
povinnosti podléhají do 31. srpna 
2011 všechny vodní nádrže, od 
1. září 2011 pak všechny vodní 
nádrže, jejichž výška hráze od paty 
po její korunu je vyšší než 1 metr 
a celkový objem vzduté (zadržova-
né) vody přesahuje 1 000 m3.

U vodních děl zařazených do 
IV. kategorie má jejich vlastník 
povinnost provádět TBD 1 × za 10 
let. Pro vodní díla vybudovaná před 
1. lednem 2002 tento termín uplyne 
31. prosince 2011.

TBD na těchto vodních dílech 
může provádět sám vlastník, ale 
k prohlídce je povinen přizvat vo-
doprávní úřad (§ 62 odst. 4 písm. b) 
vodního zákona). Vodoprávní úřad 
zváží svoji účast na prohlídce, ale 

vlastník díla mu vždy zašle zprávu 
o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4 písm. 
c) vodního zákona), tj. zápis o pro-
vedení TBD, který bude obsahovat 
i záznamy o obchůzkách, které se 
provádí nejméně jedenkrát měsíčně 
viz § 9 odst. 2 vyhlášky 471/2001 
Sb., o výkonu technicko bezpečnost-
ního dohledu nad vodními díly, ve 
znění pozdějších předpisů.

Na internetových stránkách kraje 
Vysočina je zveřejněn v dokumen-
tech odboru lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství vzor for-
muláře zápisu o prohlídce v rámci 
TBD podle § 11 uvedené vyhlášky 
(viz. http://www.kr-vysocina.cz/
prezentace-k-ochrane-pred-po-
vodnemi/d-4033878/p1=5409). 
Příslušným vodoprávním úřadem 
pro vodní díla IV. kategorie jsou 
odbory životního prostředí na 
obecních úřadech obcí s rozšíře-
nou působností (vybrané městské 
úřady, kterých je kraji Vysočina 
15), kde lze rovněž získat uvedený 
vzor formuláře zápisu a podrobné 
informace k provádění TBD.

Vodoprávní úřad
Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí, DDM Velké Meziříčí
a BESIP

zvou širokou veřejnost na

Kraj Vysočina přestane fi nanco-
vat některé ztrátové dopravní spoje. 
V současné době se to dotkne ně-
kterých autobusových linek, neboť 
drážní spoje byly zredukovány již 
v minulosti. Podle informace ve-
doucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství kraje Vysočina Hany 
Strnadové vybrané autobusové 
linky s největší fi nanční ztrátou na 
Vysočině přestane kraj fi nancovat 
ze svého rozpočtu od 12. června. 
Dotkne se to i několika linek a spojů 
souvisejících s Velkým Meziříčím.

Kraj Vysočina dodal jejich se-
znam. Konkrétně jde o linky č. 
720010 z Velké Bíteše do Velkého 
Meziříčí ve 23.59; č. 760420 z Vel-
ké Bíteše do Velkého Meziříčí ve 
20.27; č. 760421 z Velkého Mezi-
říčí do Měřína ve 21.40, z Velkého 
Meziříčí do Velké Bíteše ve 22.15, 

Některé dopravní spoje v půlce června skončí
z Měř ína do Velkého Meziř íčí 
ve 20.45 a z Měřína do Velkého 
Meziříčí ve 4.15; dále č. 840203 
z Pavlínova do Velkého Meziříčí 
ve 21.00 a z Velkého Meziříčí do 
Pavlínova ve 22.15; č. 840206 z Vel-
kého Meziříčí do Tasova ve 22.15 
a z Tasova do Velkého Meziříčí ve 
21.10 a konečně č. 840216 z Velkého 
Meziříčí do Arnolce ve 22.15. Tyto 
linky nebudou krajem Vysočina již 
dále fi nancovány, neboť vozí třeba 
jen jednoho cestujícího za tři až pět 
spojů, což je fi nančně neúnosné. 
V přibližně stejnou dobu však jedou 
i jiné linky, které mohou cestujícím 
ty zrušené nahradit. Z Velké Bíteše 
do Velkého Meziříčí tak lze využít 
autobus ve 21.00, tedy přibližně 
v době mezi dvěma zrušenými spo-
ji. Z Velkého Meziříčí jede náhradní 
spoj do Měřína ve 22.15, z Velkého 

Meziříčí do Velké Bíteše ve 21.35 
a třeba z Měřína do Velkého Mezi-
říčí v 18.19 či ráno ve 4.26.

Připravované změny v dopravní 
obslužnosti krajští zástupci předem 
projednali s dotčenými obcemi 
v průběhu měsíců ledna až března. 
Se zástupci sedmačtyřiceti obcí 
se sešli také ve Velkém Meziříčí, 
a to počátkem února. Argumenty 
pracovníků krajského odboru do-
pravy ve věci ukončení fi nancování 
některých linek přítomní starostové 
či jejich zástupci vesměs uznali. 
Neboť tržba některých spojů je 
nižší než tři koruny. Právě tako-
vých spojů bylo otestováno na tisíc 
a z nich vzešlo více než 250 spojů, 
které byly navrženy ke zrušení, 
respektive k ukončení fi nancování 
krajem. Krajští úředníci se přitom 
vyhnuli těm spojům, jež vozí školní 

děti či lidi do zaměstnání.
Jen za loňský rok kraj hradil ze 

svého prokazatelnou ztrátu v do-
pravní obslužnosti v linkové dopra-
vě ve výši 280 milionů a v drážní 
260 milionů korun. Jde o rozdíl 
mezi náklady a výnosy, který 
vzniká jednotlivým dopravcům. To 
v praxi znamená, že na každý ujetý 
kilometr kraj doplácí 17 korun.

Základní dopravní obslužnost 
v kraji Vysočina je př iměřené 
zajištění dopravy po všechny dny 
v týdnu z důvodu veřejného zájmu 
– především do škol, úřadů, k sou-
dům, do zdravotnických zařízení 
poskytujících základní zdravotní 
péči a do zaměstnání včetně dopra-
vy zpět, a to prostřednictvím vlaků 
po regionálních tratích či linkami 
veřejné dopravy.

Martina Strnadová

Během Mezinárodního dne muzeí ve středu 18. května si přišlo expozice 
velkomeziříčského muzea prohlédnout sto jedna návštěvníků. Na zámek 
zavítali nejen žáci mateřské, základní a střední školy, ale také jednotlivci 
z řad velkomeziříčských obyvatel.

Ti si mohli prohlédnout kupříkladu zámeckou jídelnu, jež se pyšní mimo 
jiné vzácným lustrem a malbami na stěnách, dále expozici Ve znamení 
sedmi per či Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím. Kromě toho je 
zaujaly též předměty a osobní věci Jana Čermáka, který byl prvním 
Čechem vlastnícím mezinárodní pilotní diplom, stejně jako například 
místnost s původní postelí, v níž během císařských manévrů v roce 1909 
přespal samotný císař. Zájemci o historii si nepochybně přišli na své, neboť 
zajímavostí velkomeziříčské muzeum nabízí nespočet.           Iva Horká

Muzeum bezplatně 
navštívila stovka lidí

Návštěvníci si prohlížejí vystavené japonské předměty a obrazy v jedné 
z expozic. Odborný výklad zajistili zaměstnanci muzea, na snímku vlevo 
Mgr. Lucie Kučerová z velkomeziříčského muzea.         Foto: Iva Horká

Cyklostezka z Velkého Meziříčí 
do Mostišť byla prodloužena v roce 
2009 za podpory dotace z Evropské 
unie. Šlo o téměř sedmisetmetrový 
úsek kolem areálu bývalého Mo-
torpalu, dnes fi rmy Endis, až k ry-
bářským sádkám. Realizace akce 
město vyšla na 2,6 milionu korun 
a dotace z toho pokryla pětašedesát 
procent.

Vzhledem k účasti evropských 
peněz město ještě dnes řeší některé 
podmínky dotace, mezi nimiž je 
i uspořádání vzájemných vztahů 
mezi městem a fi rmou Endis, která 
s výstavbou cyklostezky v jejím 

Město řeší své vztahy 
s fi rmou Endis

těsném sousedství dala souhlas. 
Vedení města jde zejména o most 
u vjezdu do areálu Endisu, který je 
v jejím vlastnictví. „S fi rmou dál 
jednáme, neboť máme na zřeteli to, 
aby most byl v pořádku, spravovaný, 
měl všechny nutné revize dle zákona 
atd.,“ popisuje starosta Radovan 
Necid zmiňovanou problematiku. 
Podle něj by město například mohlo 
přispět na jeho údržbu za to, aby 
občané měli na most neomezený 
přístup a podobně. Vzájemná jed-
nání o možných podmínkách ještě 
budou pokračovat.

Martina Strnadová

Základní školy mají málo peněz
Velkomeziříčské základní školy bojují s nedostatkem peněz. Po úpravě 

zákona, který dělí fi nanční prostředky pro školy na pedagogické a nepe-
dagogické pracovníky, teď ředitelům chybí peníze pro nepedagogy. Tento 
problém se týká zejména těch vzdělávacích zařízení, která mají více budov 
a hlavně méně žáků. Neboť fi nancování se odvíjí od počtu žáků.

Problém řeší i vedení města, protože to je zřizovatelem zdejších zá-
kladních škol.

„Máme vyloženě dvě základní školy – na Oslavické a v Mostištích –, 
kde v podstatě už dnes jsou ve druhém případě na nule, v tom prvním 
případě v mínusu. Nejsou schopni udržet stávající stav nepedagogických 
pracovníků, proto už muselo několik lidí odejít,“ popsal situaci starosta 
Radovan Necid. Radní proto hledají návrh řešení, který hodlají předložit 
zastupitelům 21. června k projednání.                       Martina Strnadová

Přípravu protipovodňových opatření
komplikoval majetkový problém

Velkomeziříčští dořešili snad poslední majetkový problém v souvislosti 
s přípravou výstavby protipovodňových opatření ve městě. Konkrétně 
šlo o souhlas se smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene na drážní 
pozemek. Ten daly České dráhy jako jeho vlastník.

„České dráhy jako státní podnik jsou neuvěřitelný moloch. Se získáním 
souhlasu nám musel pomoci i osobně ředitel Povodí Moravy. Dostat z nich 
takovou banalitu, jako je souhlas s tím, že tady budeme ochraňovat i jejich 
majetek, byl nadlidský úkol,“ vyjádřil se starosta Radovan Necid.

Příprava protipovodňových opatření ze strany města je tím kompletní 
včetně stavebního a vodoprávního povolení. Investor akce, jímž je Povodí 
Moravy, uzavřel trojstrannou dohodu s městem Velké Meziříčí a minis-
terstvem zemědělství. Nyní již může na ministerstvo podat svou žádost 
o fi nancování ze státního rozpočtu. Podle generálního ředitele Povodí Mo-
ravy Radima Světlíka tak učiní pravděpodobně ještě do konce června.

Samotná realizace akce za asi 170 milionů korun by tak mohla být 
zahájena letos na podzim a dokončena na jaře 2013. Poté by mělo být 
Velké Meziříčí ochráněno před stoletou vodu.

Martina Strnadová

Oprava fasády vnitřního nádvoří 
zámku začala. Jde o poslední část 
tohoto druhu prací, neboť všechny 
čtyři vnější stěny historického ob-
jektu prošly postupnou rekonstruk-
cí již v předchozích devíti letech.

Ze všech stran vnitřního nádvoří 
je v nejhorším stavu ta východní 
s arkádami, kde je omítka opadaná 
až na cihlu. Součástí prací bude 
i obnova kamenných šambrán, 
krakorců, ostění a soklu.

Akce vyjde asi na více než dva 
miliony osm set tisíc korun. Její 
fi nancování posílí státní podpora 
z programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón ministerstva kul-
tury ve výši jednoho milionu dvou 
set sedmdesáti tisíc korun. K tomu 
připadne ještě povinný desetipro-
centní podíl města, což činí dvě stě 
osmdesát tisíc korun.

Martina Strnadová

Přišla o peněženku
Dosud neznámý pachatel využil v bufetu ve Velkém Meziříčí nepo-

zornosti ženy, která si na chvíli odložila svoji tašku a nevěnovala ji do-
statečnou pozornost. Pachatel ženě z tašky ukradl peněženku s fi nanční 
hotovostí ve výši 6 500 korun.

Zloděje zadrželi na místě
Devětadvacetiletý zloděj přelezl kovovou branku a vnikl na dvůr 

rekreační chalupy v Dobré Vodě. Nezjištěným předmětem vypáčil 
vstupní dveře do chalupy. Uvnitř všechno prohledal a sebral kuchyňský 
nůž a rtěnku. Poté vynosil z domu na dvůr dvě křesla, dva stolky, rádio 
a elektrický přímotop. Na místě byl ale zadržen policejní hlídkou. Zloděj 
svým jednáním způsobil majitelce domu krádeží a poškozením věcí škodu 
v celkové výši 600 korun.                                                                    -pčr-

Upozornění na povinnost vlastníků 
vodních děl IV. kategorie provést 

technicko bezpečnostní dohled (TBD) 
na vodních dílech IV. kategorie 

(rybnících):

k Mezinárodnímu dni dětí
v sobotu 28. května 2011, areál dětského dopravního hřiště na 

ulici Oslavická, Velké Meziříčí
od 10 do 15 hodin. Soutěže, atrakce, hry pro děti. Cyklistické helmy 
s sebou (dopravní prostředek bude k zapůjčení).                   -měú-

Obnova fasády nádvoří 
již probíhá

Snímek zachycuje stav k 18. 5.                                        Foto: Iva Horká
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(Pokračování ze strany 1.) Ty ale už moc dobře 
nenesly – hlavně ty malé – věrohodný souboj dvou 
rytířů v místnosti, která připomíná císařské manévry 
z roku 1909, a některé se rozplakaly. Na to ale velice 
rychle zapomněly v prostorách druhého patra, kde si 
přišli na své hlavně milovníci staré hudby. Skvělou 
atmosféru tam navodila brněnská kapela Tabard, která 
nabídla přítomným skladby renesance a baroka. Podle 
kapelníkových slov hráli ve Velkém Meziříčí poprvé 

Evropský festival fi lozofi e 
láká osobnostmi i kulturou

(Pokračování ze strany 1.)
„V prvních ročnících jsme měli obavy, zda fi lozofové přijedou do 

našeho malého města. Ale teď jsem poznal sám, že ve fi lozofi cké obci 
mají lidé o naši akci zájem. Ohlasy jsou dobré,“ dodává Dufek s tím, že 
například loni Tomáš Sedláček přeložil svoji akci v Praze na jinou dobu 
proto, aby mohl vystoupit ve Velkém Meziříčí. Neboť mu prý na Hradě 
řekli, že festival ve Velkém Meziříčí je „bezvadný“. Ne vždy se to však 
podaří takto zařídit. Pořadatelé oslovují pravidelně celou řadu osobnos-
tí, ale všichni se uvolnit nemohou. Letos tak pozvání na festival dostal 
třeba exprezident Václav Havel, ale omluvil se zejména ze zdravotních 
důvodů. Nevyšlo ani jednání s nejvyšším představitelem naší církve 
Dominikem Dukou, který se zabývá dlouhodobě otázkami vědy a víry. 
Jeho pracovní program je totiž v současnosti zaplněn. Mnoho zvaných je 
v době festivalu pracovně v zahraničí, jako třeba astrofyzik Jiří Grygar, 
nebo fi lozof Erazim Kohák, který je na konferenci v Irsku, religionista 
a teolog Tomáš Halík zase v Austrálii.

Ale další řada osobností si čas našla. Václav Bělohradský přijede 
z Itálie, opět zde bude Tomáš Sedláček, Antoň Otakar Funda, Jaroslav 
Peregrin, Josef Šmajs, Tomáš Hříbek, který hodně píše v Lidových novi-
nách a často diskutuje s Tomášem Halíkem. Těšit se návštěvníci mohou 
třeba i na Marka Orko Váchu, cestovatele, jenž dvakrát přešel Antarktidu 
a který jako kněz působil i v našem městě a nyní u sv. Salvatora i na lé-
kařské fakultě. Neméně zajímavé budou i doprovodné kulturní pořady, 
jako divadelní hra Sluha dvou pánů s Janem Potměšilem. „Ale dáváme 
prostor i zdejším amatérským souborům,“ připomíná M. Dufek Tyjátr 
z Křižanova, nebo soubor A.I.D.S. z Velkého Meziříčí. Nezapomíná ani 
na studenty Janáčkovy akademie múzických umění, mezi nimiž najde-
me také Vendulu Příhodovou z Tasova. Václav Havel nebude přítomen 
osobně, ale aspoň skrze svoji knihu, a to ve zpracování formou Listování 
Lukáše Hejlíka.

Příští ročník pořadatelé začínají plánovat pravidelně po skončení toho 
posledního. Vyberou téma a začnou hledat osobnosti s ním spojené. Pro 
rok 2012 je téma dosud neznámé, ale možná, že rok následující 2013 by 
mohl být věnován venkovu a ekologii za účasti zástupců z Irska, Finska, 
Německa a samozřejmě i našich fi lozofů.                  

Martina Strnadová

Slovo hejtmana
Před rokem mě potěšila zpráva, že 

byla zpřístupněna evidence váleč-
ných hrobů umístěných v kraji Vy-
sočina a dále v celé České republice 
i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje 
nejen místa, kde jsou pohřbeny 
ostatky osob, které zahynuly v dů-
sledku aktivní účasti ve vojenské 
operaci nebo v důsledku válečného 
zajetí, ale i pomníky a pamětní des-
ky nebo jiné symboly připomínající 
válečné události. V kraji Vysočina 
je nejvíce evidovaných válečných 
hrobů a pietních míst na Jihlavsku 
(713), dále pak na Třebíčsku (295), 
na Havlíčkobrodsku (256), na Žďár-
sku (255) a na Pelhřimovsku (193). 
Vzpomněl jsem si na to, když jsme 
začátkem května u mnoha památní-
ků a pomníků i v našem kraji uctívali 
památku obětí druhé světové války 
– jedné z nejstrašlivějších událostí 
v historii lidstva.

V této souvislosti bych se rád 
vyjádřil k diskuzi nad pováleč-
nými násilnostmi proti civilnímu 
německému obyvatelstvu – napří-
klad i v našem kraji v Dobroníně. 
Tyto násilnosti včetně mnoha 
vražd bezbranných Němců jsou 
neomluvitelné a jejich iniciátory 
byli nejednou ti, kteří měli určitý 
sadismus v sobě a využili příleži-
tosti k jeho vybití. Můj táta se ak-
tivně zúčastnil v Praze květnového 
povstání proti okupantům, v němž 
zahynulo mnoho českých vlasten-
ců. Ale zažil taky ty „bojovníky“, 
kteří se zapojili až do represí těch 
bezbranných ve chvílích, kdy už 
jim nic nehrozilo. A pak si za „zá-
sluhy“ obsadili byty po Němcích 
a úspěšně se hlásili o odbojářský 
důchod a výhodná místa ve stát-
ních službách. Když to můj otec 
viděl, obojí odmítl.
Často ovšem tyto excesy vznikly 

také jako výbuch chvíle, nashro-
mážděného hněvu a dlouhodobého 
života pod tlakem a ve strachu. Je 
třeba vnímat tyto časové souvislosti. 
Nebyly to za okupace jen ty viditelné 
šílené akce, jako bylo vyhlazení Li-
dic. Za více než šest let okupace byli 
Češi v protektorátu svědky krutého 
tyranského zacházení s jednotlivci 
i skupinami svých spoluobčanů, 
kteří končili v koncentrácích nebo 
pod katovou sekyrou. To bohužel 
za mlčení nebo dokonce nadšeného 
přitakání velké většiny německé ko-
munity. A ještě pár dní před koncem 
války museli čeští občané přihlížet 
nemilosrdným masakrům, které 
nevznikly ze zloby a letité křivdy, 
ale z chladné hlavy a rozpálených 
samopalů esesáků a nejednou i jejich 
civilních německých pomahačů. 
Desítky mrtvých z konce války 
v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou 
jednou z těch posledních připomínek 
nesmyslného vraždění.

Každá krutá smrt jakéhokoliv 
nevinného člověka je odsouzení-
hodná. Ale je nutné vidět i tyto 
věci v kontextu doby vyváženě 
a ne podle dobových tendencí pre-
ferovat jen jednu stránku historie. 
A to ve všech směrech a v každé 
době. Je nutné, abychom vnímali 
příčiny a důsledky, souvislosti 
dějů . Abychom nenahrazovali 
jedno zjednodušení historie zase 
zkreslením opačným. A konkrétně 
je jednoznačné, kdo druhou světo-
vou válku rozpoutal a kdo byl tedy 
viníkem milionů zmařených životů. 
Poválečné útrapy civilních občanů 
německé národnosti byly někdy 
zbytečné, mnohdy nespravedlivé, 
ale byly přímým důsledkem dřívěj-
ších fašistických zvěrstev.

Už řecká bohyně spravedlnosti 
Diké držela mimo jiné v levé ruce 
váhy. Jako symbol nutnosti peč-
livého vážení viny a neviny – i té 
rovnováhy pohledů na činy. Nic 
se nedá hodnotit bez vyváženosti 
posuzování. 

Jiří Běhounek, 
hejtman Vysočiny

Soubor více 
než dvace t i 
černobílých 
snímků autorů 
Antonína Ha-
vláta a Zdeň-
ka Procházky 
z Velkého Me-
ziříčí je k vi-
dění v před-
sál í k ina ve 
velkomeziříč-
ském Jupiter 
clubu. Autoři 
se podle svých 
slov rozhodli 
vystavit pou-
ze černobílé 
záběry. „Na 
minulé výsta-
vě se nás totiž 
něk teř í  pta-
li, zdali ještě 
vůbec fotíme 
černobíle,“ vysvětlil A. Havlát 
důvody rozhodnutí, „a tak jsme si 
řekli, že barevné fotky zkrátka teď 
vyřadíme.“ Podle Havlátových slov 

Zámek v noci si prohlédlo téměř 400 lidí
a v současné době se v repertoáru objevují i jejich 
vlastní věci.

Muzeum se touto večerní akcí zapojilo již do sed-
mého ročníku Festivalu muzejních nocí, v rámci něhož 
kulturní instituce nabízejí nočním návštěvníkům kro-
mě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu 
doprovodných programů. Festival se stal ojedinělým 
společenským fenoménem, který nemá svým rozsa-
hem v Evropě obdoby.                                 Iva Horká

Hudební skupina Tabard z Brna zpříjemnila noční prohlídky zámku dobovou hudbou.           Foto: Iva Horká

Uzavírky silnic začaly
Řidiči ve Velkém Meziříčí narazí na uzavírky Příkopů, Vrchovecké, 

Františkova a také místních komunikací v Mostištích. Důvodem jsou 
výkopové práce při výstavbě veřejné kanalizace.

Na místní komunikaci v ulici Příkopy už částečná uzavírka probíhá, 
a to až do 9. července 2011. Výkopové práce jsou rozvrženy postupně, 
takže obyvatelé ulice se částečně ke svým domovům dostanou, pro ostatní 
má být ulice uzavřena.

Na Vrchovecké ulici už dopravní omezení také začalo a potrvá do 
16. srpna 2011. Uzavírka je částečná v celkové délce asi 600 metrů – od 
mostu u Motorpalu až 300 metrů za křižovatku na Mostiště. Jeden jízdní 
pruh vozovky zůstává průjezdný a provoz je řízen světelnou signalizací.

I v místní části Mostiště začala uzavírka a zvláštní užívání místních 
komunikací. Veškerá omezení mají skončit 17. listopadu 2011. Výkopy 
budou prováděny po úsecích maximálně padesátimetrové délky, celkem 
pak na třech a půl kilometrech silnic.

Výstavba veřejné kanalizační sítě v uvedených ulicích probíhá v rámci 
druhé etapy projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje.

Na Františkově potrvá částečná uzavírka cca šedesátimetrového úseku 
silnice č. II/392 do 29. června 2011. Důvodem je rekonstrukce kanalizace.

Silnice z Borů do Rousměrova bude zavřená
Ani z Borů do Rousměrova řidiči neprojedou. Na silnici č. III/36049 se 

připravuje uzavírka od 27. května do 12. června. Důvodem je oprava ko-
munikace. Uzavírka se týká tříkilometrového úseku z Borů po křižovatku 
se silnicí první třídy č. I/19, což je hlavní tah do Žďáru nad Sázavou.

Objízdná trasa je nařízena po silnici I/37 – Rousměrov – Sklené nad 
Oslavou – Jívoví – Křižanov odtud po silnici III/36051 – Dobrá Voda – 
Vídeň a dál po komunikaci III/36049 do Borů.         Martina Strnadová

Výtěžek z pátého ročníku cha-
ritativního koncertu Muzikanti 
dětem bude určen pro osobní asi-
stenci. Jde o novou terénní službu 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, 
která je poskytována od začátku 
minulého roku ve Velkém Meziříčí 
a okolních obcích.

„Za získaný výtěžek bychom rádi 
koupili osobní auto, díky kterému 
bychom mohli zkrátit trvání cest 
k našim uživatelům a pružněji rea-
govat na jejich požadavky,“ vysvět-
lila vedoucí Osobní asistence Velké 
Meziříčí Jaroslava Pavlíčková.

Osobní asistenti pomáhají přímo 
v terénu. Poskytují rovněž dopro-
vodné služby, takže často klienty 
dopravují také k lékaři nebo tam, 
kde si potřebují vyřídit svoje osobní 
záležitosti.

„Pro tento ročník nás kontak-
tovali sami pořadatelé koncertu. 
Jejich zájem o naši organizaci je 
bezpochyby velmi příjemný. Má-
lokdy se setkáte se situací, kdy se 
ozve někdo sám, aby nám pomohl,“ 
sdělila Jaroslava Pavlíčková.

Služba osobní asistence doposud 
neměla možnost se do žádné jiné 

charitativní akce zapojit, jelikož 
jde o začínající službu. Prezentace 
doposud probíhala na akcích po-
řádaných městem či ve formě dne 
otevřených dveří.

„O to více se na koncert těšíme 
a věříme, že tato benefiční akce 
nebude jediná,“ poznamenala Ja-
roslava Pavlíčková.

Přínosem koncertu, který se 
ve Velkém Meziř íčí uskuteční 
poslední květnovou sobotu, je pro 
osobní asistenci nejen samotná 
peněžní částka, ale také možnost 
propagace samotné služby a celé 
organizace.

Návštěvníci koncertu se se služ-
bou osobní asistence a dalšími 
projekty žďárské charity budou 
moci seznámit díky informačním 
panelům umístěným v blízkosti 
Jupiter clubu. Na náměstí si budou 
moci prohlédnout nástěnky s in-
formacemi jak o osobní asistenci, 
tak o dalších projektech žďárské 
charity. Charita bude také prodávat 
výrobky, které klienti vytvořili 
v pracovních dílnách.      

 -luk- 
Další informace na straně 7.

Koncert Muzikanti dětem 
podpoří osobní asistenci

Často se vám stává, že zapome-
nete něčí jméno? Nevíte, proč jste 
vlastně šli do vedlejší místnosti? 
Jste překvapeni přesností své pamě-
ti u nepodstatných věcí? Máte také 
pocit, že si rok od roku hůře pama-
tujete? Pak právě pro vás budou tyto 
tréninky paměti přínosem.

Projekt Nedovolte mozku stár-
nout využívá literaturu a čtení při 
mozkovém tréninku. Posluchači se 
dozví, jak lidská paměť funguje, 
co její kvalitu ovlivňuje, jak o ni 
pečovat a efektivně procvičovat. 
Součástí programu budou praktická 
cvičení koncentrace pozornosti, 
zvyšování kapacity krátkodobé 
paměti, techniky ukládání a vyba-

SDH Lavičky děkuje členům sboru za podpoření 
celorepublikové akce „Daruj krev“. Této akce se 
zúčastnilo sedm členů s převahou prvodárců. Od-
běru této vzácné tekutiny se podrobili v Třebíčské 

transfuzní stanici 19. května 2011. I tímto bezplat-
ným dárcovstvím naplnili hasičské heslo Bližnímu 
ku pomoci.

Miroslav Tesař, velitel jednotky SDH Lavičky

Darovali krev

Vystavují jenom černobílé fotografi e

vování dlouhodobých informací, 
plánování každodenních činností, 
biblioterapie. Paní lektorka Jana 
Vejsadová, členka České asoci-
ace trenérů paměti a mozkového 
joggingu, má bohaté zkušenosti 
s prací se seniory.

Setkávat se budeme od 6. září 
2011 osm úterků od 13.30 do 
15.30 na galerii půjčovny pro děti 
a mládež městské knihovny. Zá-
pis do tohoto bezplatného kurzu 
probíhá již nyní do jeho naplnění 
ve všední dny dopoledne od 7.30 
do 11.30 v půjčovně pro dospělé 
čtenáře. Je určen 25 naprostým 
začátečníkům s vážným zájmem 
o absolvování kurzu, kteří se k zá-

pisu musí osobně dostavit. Další 
informace vám ráda podá ředitelka 
instituce Mgr. Ivana Vaňková

(e-mail: vankova@knihovnavm.
cz, tel.: 566 781 900).

Rozhodně není na místě ostych 
nebo obavy. Věříme, že půjde 
o prospěšné a příjemné společné 
chvíle. Projekt, zaměřený na vy-
užití literatury a čtení k tréninku 
paměti, je podpořen dotačním 
programem ministerstva kultury 
„Kulturní aktivity zdravotně posti-
žených občanů a seniorů“. Kurzy 
proběhnou v Krajské knihovně 
Vysočiny Havlíčkův Brod a dalších 
šesti městských knihovnách.

Ivana Vaňková

jde o nové snímky. Soubor zahrnuje 
záběry jak z přírody, zvířat, ptáků, 
tak osob. Zhlédnout tuto zajíma-
vou kolekci můžete do posledního 

Jeden z vystavených snímků autora Zdeňka Procházky.                                Foto: Iva Horká

květnového dne od pondělí do 
pátku (8 – 16 hodin) anebo během 
fi lmových představení.

Iva Horká

Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 
1392/22, 594 01 Velké Meziříčí připravuje

kurz pro seniory Nedovolte mozku stárnout
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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.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Peníze v třetí řadě
„O peníze dnes jde až na prvním místě…,“ slyším občas. Nic proti 

penězům, ale mám za to, že o ně jde až v řadě třetí. Za prvé jde totiž – 
křesťansky viděno – o „život s Bohem“, tedy o otázky existenciální. Jak 
život chápu, jak k němu přistupuji, jaký mám vztah ke světu, v čem vidím 
smysl života… To, že jsme si život sami nedali, ale dostali darem, nás má 
zavazovat a provokovat. Jen člověk chorobně pyšný věří pouze sám v sebe 
a vůbec na nic se neohlíží! Moudří lidé kultivují svou vděčnost a úctu. 
Dá se tedy říci, že na prvním místě je kultivace, kultura, čímž nemyslím 
samozřejmě jen zábavu, ale celou oblast lidského ducha, zejména umění 
a náboženství, které se existenciálními otázkami speciálně zabývají.

Na to první navazuje milosrdenství a pravda vůči druhým lidem, tedy 
otázky sociální. Jak se k lidem chovám, co od nich čekám, jak se k sobě 
máme či nemáme… Odpovědi na tyto otázky vycházejí z předchozího, 
totiž čemu věřím, jak k životu přistupuji. Jestli mě má někdo rád nebo 
jestli mě nenávidí, to si nemohu koupit ani prodat. Chudák, kdo by si 
chtěl třeba přátelství koupit za peníze. Etika prostě není měřitelná penězi, 
lidská vzájemnost a blízkost je víc než obchod.

Teprve potom přicházejí na řadu peníze jakožto starost o živobytí, 
o pomyslný „chléb náš vezdejší“. Nemyslím si, že ekonomika a peníze 
nejsou důležité. Pouze mám za to, že jsou tady i věci mnohem důležitější, 
které dělají člověka člověkem a penězi se zaplatit nedají. Neměli bychom 
v naší relativně bohaté společnosti právě o tyto důležitější otázky lépe 
pečovat a pro ně se víc namáhat? Možná bychom pak s penězi dokázali lépe 
hospodařit – ať už jako jednotlivci nebo celá společnost.     Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 25. do 29. 5. 2011
Středa 25. 5.
 7.00 mše sv. za Julii Hájkovou a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze
 7.00 mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Jahodovy 
 a Hlavovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče, manžela 
 a celou rodinu Strašákovu o. L. Sz.
17.30 Vídeň mše sv. o. M. P.
18.15 Mostiště mše sv. o. M. P.
Pátek 27. 5. – Noc kostelů
8.00 mše sv. za bratra, rodiče Hnízdilovy, 
 celou rodinu a rodiče Podsedkovy o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za dvoje zemřelé rodiče, dceru,
  manžela, švagra a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 28. 5.
 7.00 mše sv. za rodiče Chmelovy a Kovaříkovy, 
 za všechny živé a zemřelé členy těchto rodin, 
 za prarodiče Klimešovy a za duše v očistci  o. M. P.
18.00 mše sv. za Stanislava Svobodu, za rodiče 
 Navrátilovy, sestru Ludmilu a za duše v očistci o. L. Sz.
Neděle 29. 5. – 6. velikonoční neděle
 7.30 mše sv. za Františka Konečného, celou rodinu 
 Konečnou a Nebohovu a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za zemřelé rodiče Bartuškovy a syna, 
 za zemřelé rodiče Novotných a syna a za duše 
 v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti na poděkování Pánu Bohu o. L. Sz.
17.30 májová pobožnost
18.00 mše sv. za Jaroslava a Andělu Chlubnovy, 
 jejich rodiče a duše v očistci o. L. Sz.
11.00 Lavičky poutní mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši 
sv. na faře bude teologická hodina. V pátek od 14 do 15.30 bude adorace 
nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek 
celý večer bude v našem kostele probíhat akce Noc kostelů. Podrobný 
program je na nástěnce. V sobotu v 19.30 bude 2. příprava na manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
V neděli po večerní mši sv. bude setkání spolku Ludmila.

Plán bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 27. 5.
17. 30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Blahoslava Kabrdu a rodiče, 
 rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých o. M. P.
Neděle 29. 5. – 6. velikonoční neděle – 1. svaté přijímání
 9.30 Horní Bory mše sv. za děti které poprvé přistoupí
 k eucharistii o. M. P.

-P.LSz-

V rámci mezinárodního projektu 
Comenius se ve dnech 6.–10. dubna 
uskutečnilo již třetí společné setká-
ní všech sedmi zúčastněných zemí 
(Severní Irsko, Itálie, Německo, 
Finsko, Španělsko, Rumunsko 
a Česká republika), tentokrát ve 
fi nském městě Turku. Společným 
tématem byla opět „voda“. Základní 
školu Křižanov ve Finsku zastupo-
vali tři učitelé.

Ve středu před polednem jsme 
společně odletěli do fi nského hlav-
ního města Helsinky, odkud nás 
čekal už jen krátký přelet do Turku. 
Turku je nejstarší finské město, 
které bylo založeno ve 13. století 
a až do roku 1812 bylo hlavním 
městem Finska. Leží na jihozápadě 

Finska na pobřeží Baltského moře. 
V letošním roce se Turku stalo 
evropským Městem kultury. Na 
letišti na nás již čekala fi nská koor-
dinátorka projektu Lenni, která nás 
odvezla do hotelu přímo v centru 
města. Po celodenním cestování 
jsme se večer všichni sešli v hote-
lové restauraci na večeři, kde jsme 
se vzájemně seznámili a dohodli 
plán na další den, kdy nás čekala 
prohlídka školy.

Ráno jsme se společně vydali 
do okrajové části Turku, kde se 
nacházela hostující škola Varissu-
on Koulu. Zde nás přivítal ředitel 
a ostatní učitelé a společně jsme 
se přesunuli do tělocvičny. Tam se 
shromáždili i všichni žáci školy. 
Přivítání bylo opravdu neobvyklé, 
neboť žáci nás přivítali svými 
rodnými jazyky. Tato škola je totiž 
nejvíce multikulturní ze všech 
v celém Finsku, fi nských dětí je 
zde pouze 33 %. Dalších 67 % 
tvoří děti imigrantů. Nejpočetnější 
zastoupení mají Albánci, Rusové, 
Estonci, Kurdové, Srbové, Arabové, 
Somálci a Vietnamci. Po krátkém 
vystoupení nejmenších se všechny 
školy představily dětem. Kaž-
dá měla přichystanou prezentaci 
s fotografi emi a nejdůležitějšími 
informacemi o své zemi a škole. 
Pak se všichni rozešli do tříd a my 
jsme se podívali, jak probíhá výuka. 

Hodně nás překvapilo, že děti chodí 
po škole bosé, nepoužívají žádné 
přezůvky, dokonce ani v jídelně. Při 
prohlídce školy jsme se dověděli, že 
ve Finsku mají děti veškeré pomůc-
ky do výuky zdarma, jediné, co po-
řizují rodiče, je penál a taška. Také 
stravování je ve škole zdarma. Zají-
mavostí bylo, že ve školní jídelně se 
děti obsluhují samy, mají na výběr 
vždy dvě jídla, z nichž jedno je vždy 
bezmasé. My jsme ve školní jídelně 
ochutnali lasagne se zeleninovým 
salátem. Výuka na škole probíhá 
denně od 8 do 14 hodin. Děti se učí 
na 1. stupni fi nský jazyk, anglický 
jazyk, vlastní jazyk podle národ-
nosti a na 2. stupni všichni povinně 
ještě švédský jazyk. Ten využijí 

hlavně při hledání práce v dospě-
losti, neboť pro většinu pracovních 
míst je švédština nezbytná. Rozdíl 
proti české škole byl také v tom, že 
děti mají již od 1. třídy pracovní 
činnosti v dílnách, kde opracovávají 
dřevo, kovy, plech. Od 4. ročníku 
mohou pokračovat v dílnách, nebo 
si vyberou předmět šití. Základní 
škola má 9 ročníků, pokud se žáci 
nedostanou na střední školu, mohou 
ještě pokračovat v 10. ročníku. 
Do 1. třídy žáci nastupují v sedmi 
letech, od šesti let je nepovinná 
příprava do školy. Na škole byla 
také jedna speciální třída, ve které 
bylo celkem 9 žáků 4. a 5. ročníku 
s poruchou učení nebo chování. Ne-
mají ale žádné úlevy, učí se stejné 
učivo jako žáci v běžných třídách, 
pouze je jim věnováno více indivi-
duálního přístupu. Po rozloučení 
s učitelským sborem i s žáky jsme 
se vydali na úřad za prezidentkou 
všech 41 základních škol v Turku. 
Ta nám vysvětlila celé schéma 
fi nského vzdělávání a nezapomněla 
podotknout, že učitelské povolání 
je ve Finsku velice vážené. Je zde 
velmi těžké dostat se na vysokou 
školu na obor učitel, zájemci sice 
nedělají žádné zkoušky, ale musí 
projít velmi přísnými psychotesty, 
testy sociálního chování i vyjad-
řování, samozřejmostí je výborný 
prospěch.

Den jsme zakončili v muzeu lodí 
Forum Marinum. Tam nás čekala 
prohlídka starých i moderních lodí 
a jejich modelů. Muzeum se nachází 
v budově bývalých sýpek na břehu 
řeky Aury. Večer jsme zakončili ná-
vštěvou italské restaurace, kde byly 
srdečně a vřele přivítány zejména 
naše italské kolegyně.

Další den ráno jsme se všich-
ni opět sešli v hotelové recepci 
a společně jsme odjeli do přístavu. 
Odtud nás čekala plavba lodí Mari-
ella lodní společnosti Vikind Line 
na souostroví Alandy. Alandy se 
skládají z více než šesti set ostro-
vů v Baltském moři na jihozápad 
od Finska. Leží mnohem blíže ke 
Švédsku, snad i proto se zde mluví 

švédsky, přestože jsou oficiálně 
součástí Finska. Hlavním městem 
souostroví je Mariehamm. Přestože 
cesta na Alandy trvala téměř šest 
hodin, byla velmi zajímavá. Moře 
bylo zamrzlé a všude kolem spousta 
ostrovů. Občas do moře zasahoval 
Golfský proud, proto bylo místy 
i rozmrzlé. Výlet byl ale také spojen 
s prací nad projektem. Pro tyto úče-
ly jsme měli pronajatou konferenční 
místnost. Zhodnotili jsme práci 
předešlého období a naplánovali 
úkoly do dalšího setkání. Tématem 
dalšího období bude „Voda v našem 
regionu“. Konečné výsledky budou 
zcela jistě velmi zajímavé, neboť 
každý zúčastněný stát má ve svém 
regionu jiné vodstvo. Naše škola 
se zaměří samozřejmě na rybníky, 
kterých je v okolí Křižanova velké 
množství. Po přestupu na zpáteční 
loď Isabella jsme znovu pokračo-
vali v práci nad projektem, každá 
země si již připravila konkrétní 
úkoly pro jednotlivé třídy. Cesta 
byla zpříjemněna také pozdním 
obědem ve formě bufetu, kde jsme 
ochutnali různé dobroty fi nských 
kuchařů. Po 12hodinové cestě jsme 
se prošli večerním městem a plni 
dojmů jsme šli spát.

Sobotní ráno jsme se vydali do 
muzea Waino Aaltonen na břehu 
řeky Aury, kde byla 8. dubna ote-
vřena výstava Voda. Vystavovalo 

zde 18 nejznámějších umělců z Fin-
ska, Švédska a Estonska. Smyslem 
výstavy bylo vnímání vody všemi 
lidskými smysly. Mohli jsme tedy 
vidět obrazy, fotografi e, videa, ale 
také vnímat zvuky vody. Zejména 
ztvárnění prostřednictvím videa 
bylo velmi zajímavé.

Po výstavě jsme měli volné 
odpoledne s vlastním programem. 
Někteří ho využili k nákupům, 
my jsme se ale vydali objevovat 
krásy města, o kterém jsme si 
předem přečetli dostatek informa-
cí. Přestože je to nejstarší fi nské 
město, námi očekávané množství 
historických budov a památek jsme 
bohužel neobjevili. Cestou kolem 
řeky Aury jsme došli na historické 
náměstí s katedrálou Tuomiokirk-
ko. Pochází ze třináctého století 
a byla vystavěna při křesťanských 
taženích proti pohanským Finům. 
Uvnitř je spousta sarkofágů bojov-
níků a jeden manželky jednoho ze 
švédských králů. Velkou podívanou 
při cestě zpět byly pro všechny 
plující kry, které se valily korytem 
řeky a zastavily se až o most. Celý 
břeh byl obstoupen přihlížejícími 
turisty i místními.

Poslední společné odpoledne 
bylo pro všechny velkým překva-
pením. Ve 4 hodiny pro nás přijeli 
učitelé a auty nás odvezli nejprve 
k řece, kde jsme se projeli na míst-
ním přívozu. Slouží pouze pěším 
a cyklistům. Po krátké projížďce 
jsme pokračovali v cestě na ostrov 
Ruissalo, kde škola vlastní letní 
dům na pobřeží. Tam už čekali další 
učitelé a připravovali občerstvení 
na venkovním grilu. Shodli jsme 
se, že nikdo z nás nezažil grilování 
u zamrzlého moře při teplotě kolem 
bodu mrazu. Uchvátila nás také 
fi nská příroda, od procházky po 
pobřeží nás neodradil ani ledový 
vítr. Po výtečné večeři jsme se za-
poslouchali do zpěvu pana ředitele 
a poté jsme si společně zazpívali 
několik anglických písniček. Atmo-
sféra byla velice příjemná, všichni 
jsme se neradi loučili, neboť tímto 
společné setkání končilo.

Od večera jsme se postupně 
navraceli zpět do svých zemí. Nás 
čekal návrat domů až v neděli 
odpoledne, kdy jsme opět nased-
li na letadlo a odletěli společně 
s německou kolegyní do Helsinek. 
Tam už se naše cesty rozešly a my 
jsme se těšili na chvíli, kdy zase 
uvidíme z okénka letadla naši 
krásnou stověžatou Prahu. Setkání 
bylo pro nás velkou zkušeností, ale 
také poznáním systému vzdělávání 
v jiné zemi.
Čtvrté společné setkání se usku-

teční koncem května v České re-
publice. Také naše škola má pro 
hostující učitele a děti připraven 
bohatý program, kterým jim chce-
me představit krásy naší vlasti. Pro 
naše žáky je to především motivace, 
jak využít znalosti angličtiny.

Text a foto: 
Mgr. Iveta Doležalová, 

ZŠ Křižanov

Ve čtvrtek 5. května na-
vštívili žáci 4. ročníku naší 
školy nové dopravní hřiště 
ve Velkém Meziříčí. Poté, 
co ve škole absolvovali te-
oretickou přípravu, čekala 
je praktická část dopravní 
výchovy. Nejprve byly děti 
seznámeny s celým areá-
lem. Potom byly poučeny 
o bezpečnosti silničního 
provozu a vyzkoušely si 
jízdu na kolech v souladu 
s dopravními předpisy. 
Na závěr je čekal písemný 
test, který měl prověřit je-
jich znalosti. Všichni žáci 
potom obdrželi průkaz 
cyklisty.

Text a foto: ZŠ Mostiště

Bydlení v satelitu a současný trend
V posledních patnácti letech máloco zažilo takový boom jako příměst-

ská rezidenční výstavba. Satelitní bydlení vzniklo pod vlivem inspirace 
ze zahraničí a na základě představ určité skupiny lidí o ideálním pří-
městském bydlení. To mělo splňovat kritéria poklidného žití ve vlastním 
domečku na venkově v těsném sepětí s přírodou, v kombinaci s dobrou 
dostupností města, centra pracovních příležitostí a zábavy. Když se 
s odstupem podíváme na výsledek společné činnosti developerů, bank, 
investorů a obecních samospráv, je to tristní pohled. Většina neutekla 
z betonových paneláků do domků v zeleni, ale do nových sídlišť někde 
na louce za městem, s hustě situovanými pěti typy katalogových domků, 
odříznuti od okolního světa, bez dopravního spojení, občanské vyba-
venosti, pracovních příležitostí, daleko od přátel, s hypotékou na domě 
a leasingem na dvě auta. Děti odrostly, musí do školy, do kroužků a mnozí 
si uvědomují, že změna bydlení z paneláku do satelitu jim přinesla jen 
problémy a začínají se stěhovat zpět do městských bytů.

Budoucnost bydlení v samostatných rodinných domcích s větším po-
zemkem vidím jen tam, kde nechybí práce, školka, škola, prodejna potra-
vin, místo pro setkání sousedů a jejich kulturní vyžití. Teď jde jenom o to, 
aby města byla na tento trend připravena a nové bytové domy odpovídaly 
modernímu bydlení. Zatím tomu tak není.              Ing. Bořivoj Pejchal

Českobratrská 
církev evangelická

29. 5.: 9 hodin bohoslužby
Zveme k účast i na bohosluž-
bách a dalších setkáních v Huso-
vě domě (U Světlé 24). Více na 
www.velke-mezirici.evangnet.cz   -PJ-

Třetí setkání projektu Comenius, tentokrát ve fi nském Turku

Děti na hřišti
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Apoštol Pavel nás vybízí: Buď-
te jako děti. Chce tedy po nás, 
abychom k nejhlubším otázkám 
okolního světa přistupovali prostě 
a svět přijímali jednoduše? Nebo 
po nás naopak chce, abychom se 
s dětskou zvídavostí snažili přijít 
věcem na kloub?

Věda a poznání se v historii 
s prostou vírou vždy rozcházely, 
aby se po čase opět setkaly a našly 
společnou řeč. Věda byla odpůrcem 
i oporou víry a víra byla základem 
a nakonec i nejlepší společnicí 
vědy. Navzájem se protínaly na 
křižovatkách.

Proto je Velké Meziříčí nejlepším 
místem pro setkání fi lozofů nad tématy vědy a víry. Město je takovou kři-
žovatkou, a to nejen geografi cky, ale i duchovně. Stejně jako evropské cesty 
se zde setkávají židovské a křesťanské ozvěny minulosti a přítomnosti.

Začal jsem otázkami, které přeji také účastníkům festivalu. Čím víc jich 
bude, tím víc bude odpovědí.                                           Radovan Necid

Vážení čtenáři,
letos již popáté připravujeme 

Evropský fi lozofi cký festival. 
Co se událo během předchozích 

čtyř ročníků festivalu?
Především se zvýšila jeho prestiž 

ve fi lozofi cké obci. Padly totiž pů-
vodní nejistoty a otázky typu:  Je 
vůbec možné, aby se takové malé 
město bez univerzity věnovalo to-
muto oboru?  Přijdou na přednášky 
vůbec nějací posluchači? Průběh 
minulých ročníků tyto dohady 
úplně vyvrátil a spokojenost fi lo-
zofi ckých osobností s návštěvností 
i diskuzí nás přesvědčila o tom, že 
naše cesta je správná. Dle vašich 
ohlasů bylo dobrou volbou rozložení festivalu do více dnů, festival nabízí 
setkání s významnými osobnostmi, podařilo se i dobře provázat fi lozofi i 
s kulturními pořady. Festivalová témata vyvolávají celou řadu diskuzí a 
polemik, ať již v průběhu přednášek či v kuloárech. 

Osobně si myslím, že fi lozofi e je věda, která prostupuje celým naším 
každodenním životem. Nabízí odpovědi, otázky i zamyšlení nad různými 
tématy našeho žití. Určitě není schopna podávat zcela konkrétní řešení. 
Právě proto usilujeme o to, aby se lidé v dnešním světě plném komerce 
a konzumu zastavili a zamysleli nad těmito otázkami, dá se jednoduše 
říci nad svým každodenním způsobem života. 

Ve Velkém Meziříčí má láska a úcta k vzdělanosti hluboké kořeny. 
Již v roce 1578 založila zdejší majitelka panství latinské luteránské 
gymnázium. V dnešní době se nás všech citlivě dotkla otázka týkající se 
budoucnosti středních škol. Právě mladí lidé jsou zárukou kvalitního žití 
ve městě. Festival fi lozofi e je jedním z nástrojů, který přispívá k tomu, že 
naše město bylo, je a chce být i nadále městem škol, městem vzdělanosti. 
Připojte se i vy, svojí účastí na festivalu, k podpoře této myšlenky.

Žijeme v době hektického rozvoje vědy, která se snaží objasnit vše, 
co na této zemi zakoušíme. Přesto si mnozí z nás kladou otázky, na 
něž, jak se zdá, přírodní vědy dávají nedostatečné, a proto neuspokojivé 
odpovědi. A tak se přímo vtírá otázka: Podávají přírodní vědy celistvý 
obraz o realitě? Odpovědi na toto nabízí rozhovor spisovatele Miloslava 
Krále (Věda a víra) a astrofyzika dr. Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu 
Akademie věd České republiky.

Ten na výše uvedenou otázku odpovídá:
„Myslím si, že nikoliv. Přírodní vědy mají svůj specifi cký způsob, jak 

poznávají svět. Ten je na jedné straně velice účinný, ale na druhé straně 
právě tím je omezený. Přírodní vědy, velmi populárně řečeno, jsou velice 
dobrým nástrojem, když chceme odpovědět na otázky ‚jak‘ (jak něco fun-
guje?). Tam dosáhly velkého úspěchu a v tomto smyslu jde o dobré poznání. 
Nicméně přírodní vědy překvapivě nejsou úspěšné, když chtějí odpovídat 
na otázky, kterým říkám dětské a které začínají klasickým slůvkem ‚proč‘ 
(proč to tak je?). V tu chvíli přírodní vědy obvykle mlčí a nebo, pokud vůbec 
podávají nějakou odpověď, tak nás nikdy příliš neuspokojí.“

Kde tedy hledat odpovědi na otázky – proč?
„To je právě těžké,“ říká Grygar a pokračuje, „když se podíváme na 

lidskou historii, odpovědi na tyto otázky přirozeně zajímaly naše předky 
už v dávnověku, stejně tak jako v dalších historických obdobích.

Lidé na ně odpovídali zprvu velmi naivně. Celá řada mýtů, které se nám 
uchovaly a které jsou historicky velmi zajímavé a vzrušující, jsou právě 
důkazem toho, že lidstvo na ně hledalo odpovědi od nepaměti. Postupem 
doby se ukázalo, že existují možnosti, jak na tyto otázky odpovědět.

Podle mého soudu tak vznikla disciplína, které se možná původně ří-
kalo přírodní fi lozofi e a která potom přešla ve fi lozofi i v moderním slova 
smyslu, ale přirozeně také v teologii.“

Vážení přátelé,
přijměte naše pozvání a využijte diskuzi k vyjádření svého názoru 

k věcem důležitým, či naopak zcela nicotným, formou své přítomnosti 
na přednáškách nebo na stránkách festivalu.

Milan Dufek, ředitel Evropského festivalu fi lozofi e (EFF)

Zamyšlení nad festivalem

Slovo starosty Velkého Meziříčí
Koná se 5. ročník fi lozofi ckého festivalu – Věda a víra

5. 6. neděle
15.00, zámek

Dětské divadlo – ČAROSTŘED 
A ČERNÁ PANÍ. Strašidelná 
pohádka o mocném mágu Čaro-
středovi, s písničkami, šermem 
a žertovnými kousky. Pro všechny 
ty, kteří se nebojí přiznat si, že se 
rádi bojí.

16.30, zámek
Dětský den – soutěže a hry 

pro dětí. Organizačně zajišťuje 
DDM Velké Meziříčí.

20.00, velký sál JC
Divadelní představení – Sluha 

dvou pánů, Divadlo Kašpar. 
Pojďte a navštivte s námi Be-

nátky, místo rušných karnevalů 
a šumných tržišť. Místo nesmrtelné 
komedie Carla Goldoniho. Staňte 
se svědky toho, jaké to je sloužit 
dvěma pánům zároveň. Kdože má 
tu drzost? No přece Truffaldino, 
prohnaný, lstivý a vtipný sluha. 
Chlapík, který baví diváky na ce-
lém světě už skoro tři století. 

Hrají: Jan Potměšil, Markéta 
Coufalová, Ivo Theimer, Jana 
Kreuzmannová, Rostislav Trtík, 
Ivan Remta, Petr Herold, Lucie 
Julínková, Milada Čechová. 

Vstupné 250 Kč, platí perma-
mentka.

6. 6. pondělí
18.00 přednáška, zámek

Demiurg. Pokud bychom vzali 
hypotézu o stvoření vážně, co by 
bylo možno o stvořitelském bož-
stvu z jeho děl soudit? – Stanislav 
Komárek. Přírodovědec, fi lolozof, 
esejista, básník a prozaik se narodil 
v roce 1958 v Jindřichově Hradci. 
Vystudoval biologii na Přírodově-
decké fakultě Karlovy univerzity, 
krátce působil v Parazitologickém 
ústavu ČSAV v Českých Budějo-
vicích, ale roku 1983 emigroval 
do Rakouska a pracoval ve vídeň-
ském Naturhistorickém muzeu 
či Zoologickém ústavu Vídeňské 
univerzity. Od roku 1990 přednáší 
na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze. Získal titul profesora fi lo-
zofi e a dějin přírodních věd.

Z jeho díla: Sto esejů o přírodě 
a společnosti nebo Mír s mlo-
ky, román, jemuž dal poněkud 
fa nt a sk n í  nebo spí še  vel m i 
postmoder ně  i ronický název 
Opšlstisova nadace, kronikářsky 
laděném románu Černý domeček. 
Více informací naleznete na: 
http://www.stanislav-komarek.cz/

19.30 přednáška, zámek
P o r t u g a l s k ý  v e č í r e k  – 

Jan Burian. Folkový písničkář 

a spisovatel, syn českého avant-
gardního divadelníka E. F. Buriana. 
Je autorem několika cestopisů a ces-
topisných dokumentárních fi lmů.

7. 6. úterý
17.00 přednáška, zámek

Pocta Jakubu Demlovi – Pavel 
Sytař, Ústav české literatury a kni-
hovnictví, FF MU v Brně

Úvod studenti A.I.D.S

20.00 divadelní představení, malá 
scéna JC

„Přicházení“ A.I.D.S., tedy Au-
torské Invenční Divadlo Studentů 
při Jupiter clubu pod vedením Jiřiny 
Kácalové. Hrají: Radim Svoboda, 
Anička Hrubanová, Janča Sklená-
řová, Kája Čechová, Honzík Žilák, 
Víťa Slabý, Pája Šoukalová

8. 6. středa
13.00 přednáška, gymnázium

Věda a víra – dvě strany téhož? 
Radek Kalousek, Ústav fyzikál-
ního inženýrství, Fakulta strojního 
inženýrství VUT v Brně. Projdeme 
se některými okamžiky v historii, 
kdy se věda a víra setkaly, ať již 
to bylo setkání v dobrém či za ne 
zcela šťastných okolností. Budeme 
si klást otázky, kde je v lidském 
vnímání místo pro víru a kde by 
měla promlouvat věda, a zda-li jsou 
věda a víra dvě strany téhož.

14.00 studentský panel, gymná-
zium

Otevřená, mírně moderovaná 
diskuze mezi studenty FF a stře-
doškolskými studenty.
Ř ídí Marek Picha, FF MU 

v Brně. „V roce 1995 jsem hledal 
nějaký nenáročný druhý obor k češ-
tině – asi proto teď učím fi lozofi i. 
Začal jsem fi lozofi i studovat s tím, 
že budu rozervaně křičet do světa 
poetické hlášky – asi proto je teď 
mým hlavním odborným zájmem 
přísná filozofická metodologie. 
Během studia jsem přečetl jen 
pár tenkých brožovaných knih 
od žijících autorů – asi proto teď 
nutím studenty respektovat novo-
věké fi lozofy. Život je prostě plný 
paradoxů“.

Autorské čtení „Jak to vidíš 
ty?“ Představení autorských prací 
studentů k tématu festivalu.

Nejlepší práce získá cenu Bohu-
slava Mikuláška.

17.30 Autorské čtení s besedou, 
zámek

„ D a l š í  b á j e čn ý  r o k “  – 
Michael Viewegh. Vystudoval 

češtinu a pedagogiku na Filozofi cké 
fakultě Univerzity Karlovy. Již od 
začátku studia v roce 1983 publi-
koval povídky v Mladé frontě. Po 
dokončení vysoké školy krátce učil 
na základní škole v Praze 5 – Zbra-
slavi, ale už v roce 1993 učitelské 
povolání opustil. Stal se na dva 
roky redaktorem v nakladatelství 
Český spisovatel, pak defi nitivně 
spisovatelem z povolání.

Povídání o životě, díle. Povídky 
o lásce, Biomanželka, Román pro 

muže, včetně květnové novinky 
Další báječný rok.

18.30 přednáška, zámek
Evoluce nebo stvoření – Luboš 

Bělka – český buddholog a religio-
nista. Po krátké ukázce z fi lmu Bible 
proti Darwinovi budou účastníci 
seznámeni s dějinami a současným 
stavem sporu evolucionistů a antie-
volucionistů v USA a Evropě.

19.30 divadelní představení, zá-
mek

Pro dobrou věc – Kočovná fi -
lozofi cká divadelní společnost při 
katedře fi lozofi e FF MU v Brně pod 
vedením Josefa Petrželky.

Hra pojednává o dobru a jeho 
různých pojetích – oduševněle 
náboženských, matematicky exakt-
ních i živelně světských. Kamil, 
hlavní postava hry, musí v jediné 
hodině mezi životem a smrtí zjistit, 
která interpretace dobra je ta nej-
lepší, jinak jej Ďábel (nejmocnější 
postava hry) pošle do pekla.

9. 6. čtvrtek
16.00 slavnostní zahájení festiva-
lu, Jupiter club, kinosál

16.30 přednáška, Jupiter club kino-
sál, (40 min. + diskuze)

Postsekulární společnost 
a postantropocentrické nábo-
ženství – Václav Bělohradský. 

Významný současný český fi lozof 
a sociolog, žijící od roku 1970 
v Itálii a působící od roku 1989 též 
v Česku. Lze ho považovat za po-
kračovatele Jana Patočky. Je před-
stavitelem tzv. biocentrické fi lozo-
fi e, kterou rozvinul až k odmítnutí 
antropocentrického přeceňování 
moci symbolů a kultury a k potře-
bě odstupu od „my“ jako základu 
nového svobodnějšího společen-
ství. Vystudoval na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
češtinu a filozofii. V roce 1970 
po sovětské okupaci odešel do 
emigrace a působil postupně jako 
pedagog na Filozofi ckém institutu 
v Janově, od roku 1973 byl tamtéž 
profesorem sociologie. Dlouhá léta 
spolupracoval s českými exilový-
mi časopisy a nakladatelstvími 
a českým domácím disentem.

17.40 přednáška (30 min. + disku-
ze), Jupiter club, kinosál

Věda a víra v ekonomii – 
Tomáš Sedláček. 

Hlavní makroekonom hospo-
dářských strategií v největší české 
bance, ČSOB. Ekonomický porad-

ce bývalého prezidenta ČR Vác-
lava Havla. Člen NERV, Národní 
ekonomické rady vlády, poradního 
orgánu pro premiéra ČR v boji 
proti fi nanční krizi a při vedení 
předsednictví EU. Na jaře 2009 
publikoval knihu Ekonomie dobra 
a zla, která se stala nečekaným 
bestsellerem a otevřela řadu disku-
zí. V roce 2004 přijal post expert-
ního poradce ministra fi nancí, kde 
se věnoval reformám a snižování 
schodku veřejných rozpočtů. Za-
ložil Ekonomický klub, je členem 
programového výboru nadace 
Fórum 2000 a členem poradních 
či dozorčích rad mnoha dalších 
neziskových organizací.

18.30 přednáška (20 min.), Jupiter 
club, kinosál

Teismus a ateismus v postse-
kulární době – Michael Hauser. 
Působí ve Filozofickém ústavu 
Akademie věd a přednáší na Pe-
dagogické fakultě UK v Praze. Je 
předsedou občanského sdružení 
SOK, které se zabývá současným 
sociálně kritickým myšlením a jeho 
popularizací. Je autorem knih 
Adorno: moderna a negativita, 
Prolegomena k fi lozofi i současnosti 
a rozhovorů se Slavojem Žižkem 
Humanismus nestačí.

19.15 přednáška (20 min.), Jupiter 
club, kinosál

Věda a víra: Stanovení hranic 
– Josef Krob, děkan, Filozofi cká 
fakulta, MU Brno a

Luboš Bělka, český buddholog 
a religionista. Roku 1983 vystudo-
val fi lozofi i a biologii na Masaryko-
vě univerzitě v Brně.

21.00 divadelní představení, Jupiter 
club, kinosál, vstupné 80 Kč

Prosím stručně. LiStOVáNí 
– cyklus scénických čtení uvádí 
knihu Václava Havla. Hrají Lukáš 
Hejlík , Alan Novotný. Kniha 

Václava Havla na sebe strhla vlnu 
pozornosti. Potrefené husy se 
ozvaly, nezasažené stále mlčí. My 
na tuto vlnu nasedáme a uvádíme 
Havlovu knihu, která je ztrhující 
jako drama, v našem scénickém 
seriálu.

10. 6. pátek
17.30 fi lozofi cký přednáškový blok 
s diskuzí, nádvoří JC

Věda a víra – jiné světy. Mo-
deruje Martin Burgr, člen medi-
álního a komunikačního výboru 
Slovenské diskuzní asociace, pod-
předseda a mluvčí Mládežnického 
parlamentu Prešova.

(Pokračování na straně 6.)
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Koná se 5. ročník fi lozofi ckého festivalu – Věda a víra
(Pokračování ze strany 5.)

Víra a věda, dvě odlišné sféry 
– Otakar Antoň Funda. Český 
filozof, religionista, překladatel, 
bývalý evangelický pastor. Řešení 
vztahu víry a vědy je podmí-
něno názorovým východiskem 
referujícího. Mým východiskem je 
humanitní ateismus, který přísně 
odlišuje teologii od religionistiky. 
Studuji náboženství (především 
křesťanství) jako rovnocenné jevy 
dějin a kultury a v rámci fi lozo-
fické ref lexe kladu otázku, jaké 
pojetí světa, života a člověka to 
které náboženství svými mýty, 
rity a naukou artikuluje. Hlavním 
důvodem mého ateismu je dějinnost 
náboženství.

19.30 Věda a náboženství v kon-
fl iktu – Tomáš Hříbek. Speciali-
zuje se na fi lozofi e mysli a jazyka, 
fi lozofi e vědy (biologie), estetiku, 
etiku, moderní filozofii (Hume 
a Kant), ranou analytickou fi lozofi i, 
fi lozofi i náboženství, středoevrop-
ský modernismus.

Podle dosti rozšířeného názo-
ru nejsou věda a náboženství ve 
vzájemném rozporu. Já s tímto 
názorem nesouhlasím – přesněji 
řečeno, souhlasím s pouze vel-
mi minimálním pojetím takové 
bezrozpornosti, která obhájcům 
náboženství není moc platná. Na-
vrhuji pobavit se, podle časových 
možností, o třech názorech, s nimiž 
já osobně nesouhlasím.

Historické pokusy o syntézu 
rozumového vědění a víry – Petr 
Dvořák. Vystudoval fi lozofi i v Ka-
nadě, v Brně a Praze. V současné 
době vede oddělení pro studium 
dějin starší české a evropské fi lo-
zofi e na FLÚ AV ČR, přednáší na 
CMTF UP v Olomouci a externě 
rovněž na FF UK v Praze. Zabývá 
se dějinami logiky a komparací 
středověké a raně novověké scho-
lastické tradice s dnešní analytickou 
fi lozofi í.

Přednáška stručně nastíní syn-
tézu rozumu a víry ve vrcholném 
středověku v návaznosti na antické 
pojetí rozumového vědění a důvody 
rozpadu tohoto spojení v raném no-
vověku. Cílem historického exkur-
su je ovšem přesah do současnosti 
a snaha osvětlit možnosti vztahu 
vědy a víry v dnešní době.

Věda a víra – jiné světy – 
Ondřej Štěch. Zkoumá legitimitu 
mechanismů sociální integrace 
s ohledem na politické a kulturní 
souvislosti. Analýza se zaměřuje 
jednak na pojetí spravedlnosti 
a demokracie v komunitaristických 
teoriích, dále na zkoumání význa-
mu pospolitosti pro hodnotovou 
a sociální integraci, a také na místo 
náboženství v řádu současných 
společností.

21.00 hudební vystoupení, zámek, 
vstupné 80 Kč, platí permanentka

Muzikál pod hvězdami – 2. roč-
ník muzikálového herectví na 
JAMU, ateliér Jany Janěkové.

Vystoupí Vendula Příhodová 
se svými spolužáky a kamarády: 
Ján Filip, Natália Hatalová, Jitka 
Jackuliak, Lucia Jagerčíková, Lu-
káš Jedlička, Marek Kolář, Peter 
Pecha, Barbora Remišová, Adam 
Rezner, Kateřina Sedláková a On-
dřej Studénka.

11. 6. sobota
16.30 přednáška, nádvoří JC

Příroda a kultura – dvě evoluce 
– Josef Šmajs. Působí na katedře fi -
lozofi e Filozofi cké fakulty MU jako 
profesor fi lozofi e. Od roku 1987 do 
roku 1989 působil jako proděkan 
FF, v letech 1989 – 1996 byl čle-
nem akademického senátu FF MU. 
Dva roky působil jako člen Rady 
vysokých škol MŠMT. Na pět let 

se stal vedoucím katedry fi lozofi e 
a byl členem vědecké rady FF MU. 
V roce 1990–1992 byl členem po-
radního sboru Ministerstva ŽP ČR.

17.30 přednáška, nádvoří JC
M o r á l k a  a  b ů h  – 

Jaroslav Peregrin. Logik a fi lozof; 
napsal celou řadu knih, mimo jiné 
populární Filozofi i pro normální 
lidi (Dokořán, 2008). Vystudoval 
matematiku a během komunismu 
se živil jako programátor. Po roce 
1989 působil na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, kde se 
propracoval k profesuře. V součas-
né době pracuje ve Filozofi ckém 
ústavu Akademie věd a na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Hradec 
Králové. K jeho koníčkům patří pití 
piva, čtení knih a odmítání názoru, 
že už by ve svém věku měl skončit 
se stolním tenisem.

18.30 přednáška, nádvoří JC
Věda a víra v evoluční biologii 

– Marek Orko Vácha. Vystu-

doval Přírodovědeckou fakultu 
Masarykovy univerzity v oboru 
molekulární biologie a genetika. 
Teologického vzdělání nabyl stu-
diem v Olomouci a Bruselu. Ve své 
doktorské práci na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity se zaměřil 
na etickou problematiku poznání 
lidského genomu a na genetiku 
chování. Zúčastnil se dvou expedic 
do Antarktidy (1997 a 2000) na zá-
kladnu Eco-Base na ostrově Nelson 
v Jižních Shetlandách společně s Ja-
roslavem Pavlíčkem. Je přednostou 
Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě 
Karlovy univerzity v Praze.

V prosinci 2010 se stal předsedou 
Akademického senátu 3. lékařské 
fakulty UK.

19.30 přednáška, kinosál JC
Život a víra Asie – Juraj Kaman. 

Nezávislý publicista, fotograf 
a cestovatel, získal řadu ocenění. 
Za všechny jmenujme alespoň 
1. místo v mezinárodní fotosoutěži 
organizované prestižním nakla-
datelstvím Lonely planet. Svým 
vyprávěním s podporou obrazové 
projekce zavede návštěvníky do 
Barmy, Indie a Jemenu. Přiblí-
ží buddhistickou, hinduistickou 
a muslimskou kulturu, představí 
místní svatyně a chrámy, sjednocu-
jící i rozdělující prvky jednotlivých 
náboženství.

21.00 divadelní představení, velký 
sál JC, 80 Kč, platí permanentka
České nebe – Ochotnický spo-

lek Tyjátr Křižanov sehraje zná-
mý Cimrmanův dramatický kšaft 
podle Zdeňka Svěráka a Ladislava 
Smoljaka.

12. 6. neděle
18.00 přednáška, malá scéna JC
Opera a oratorium v začát-

cích své existence jako výsledek 
potridentské nové devocionality 
– Miloš Štědroň. Profesor FF MU 
Brno, muzikolog, skladatel, editor, 
pedagog, kritik a hudební popu-
larizátor. Jeho hudební směřování 
nejvíce ovlivnil jeho strýc Bohumír 

a ve skladbě později V. Blažek. Hu-
dební vědu a bohemistiku studoval 
v letech 1959–64 na Filozofické 
fakultě UJEP v Brně a pak skladbu 
a hudební teorii na JAMU v Brně. 
Zde absolvoval i postgraduální stu-
dium experimentální a elektroakus-
tické hudby. Zúčastnil se stáží a stu-
dijních cest do Belgie a Holandska, 
Darmstadtu, Mnichova a Vídně. 
V letech 1963–72 vedl Malé divadlo 
hudby a poezie. Přednášku doprovo-
dí ukázky z DVD projekce.

19.30 koncert, koncertní sál JC, 
vstupné 200 Kč

16. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu 13 měst Con-
centus Moraviae

Zuzana Lapčíková Kvintet – 
Balady a janáčkovské parafráze. 
Hrají a zpívají: Zuzana Lapčíková 
– cimbál, zpěv, Josef Fečo – kontra-
bas, Kamil Slezák – bicí nástroje, 
Ondrej Krajňák – klavír, Rostislav 
Fraš – saxofon

www.concentusmoraviae.cz

Doprovodný program:
výstava fotografi í Juraje Kamana 

– od 1. června – výstavní síň JC
prodejní výstava f ilozofické 

literatury.

PROGRAM EFF 5.–12. 6. 2011 Z HISTORIE FESTIVALU
Město Velké Meziříčí připravuje Evropský festival 

fi lozofi e již popáté v řadě a je jedinou akcí svého druhu 
v České republice.

Myšlenka na jeho uspořádání se zrodila v severoi-
talské Modeně. Festival si klade za cíl oslavit fi lozofi i 
a literaturu. Vyjít s ní z akademických prostor na ná-
městí, do parků, do ulic, oslovit a zaujmout vnímavé 
posluchače, zvláště mladé lidi. V roce 2007 poprvé 
překročil hranice Itálie a jeho obdoba se uskutečnila 
také v malebném francouzském městečku Saint Emi-
lion a ve Velkém Meziříčí na Vysočině.

Ve Velkém Meziříčí má láska a úcta k vzdělanosti 
hluboké kořeny. Již v roce 1578 založila majitelka 
zdejšího panství latinské luteránské gymnázium.

V rámci uplynulých čtyř ročníků ve Velkém Meziříčí 
vystoupila celá řada významných osobností ze světa 
fi lozofi e, literatury i kultury. Posluchači měli mož-
nost diskutovat na daná témata například s profesory 
Erazimem Kohákem, Ivanem M. Havlem, Tomášem 
Halíkem, Janem Zouharem, Petrem Horákem, Iliosem 
Yannakakisem z Lille, Peterem Nicklem a Karl-Fried-
richem Kiesowem z Hannoveru, Vlado Miluničem, 
Milošem Štědroněm či děkany fi lozofi ckých fakult 

Josefem Krobem, Martou Fattori z Říma, ekonomem 
Tomášem Sedláčkem a mnoha dalšími.

Zaujala i autorská čtení Petry Hůlové, Petry Dvořáko-
vé či Sylvie Richterové. Atmosféru festivalového dění 
vhodně dotvořily četné výstavy, koncerty, divadelní, fi l-
mová a taneční představení, fl oristická show a další.

Zamyšlení nad mottem festivalu
Dočkáme se někdy toho, že věda všechno vysvětlí? 

Vznikl náš svět náhodou nebo je dílem Stvořitele? 
Když se ptali Martina Luthera, co dělal Bůh před tím, 
než stvořil svět, odpověděl: „Seděl pod břízou a řezal 
si proutky na ty, kdo kladou všetečné otázky.“ Svědčí 
to o tom, jak velkým životním dotazováním prošel. 
Podobně tomu bylo například u Giordana Bruna, jenž 
se vyznává: „Nevěřím, že Bůh, který nám dal rozum, 
po nás chce, abychom jej nepoužívali.“

Z těchto citací je zřejmé, že napětí mezi věděním 
a vírou vzrušovalo člověka odjakživa.

Týdenní program festivalu fi lozofi e nabídne mnoho 
poutavých námětů, moudrých poučení, předloží účast-
níkům nespočet podnětů k zamyšlení nad tématem 
festivalu.                                                               -md-

Slavnostní zahájení prvního ročníku EFF na zámku ve Velkém Meziříčí v roce 2007.

Tomáš Halík, host 4. ročníku EFF. Jeho přednáška byla jednou z nejnavštívenějších.
Foto: Iva Horká, Martina Strnadová / týdeník Velkomeziříčsko

Filozof Erazim Kohák v salonním voze T. G. Masaryka 
při 2. ročníku EFF.

Ivan Havel, bratr bývalého prezidenta, na zámecké 
přednášce 3. ročníku EFF.

Více na www.festivalfi losofi e.webnode.cz                                          Přílohu k EFF připravila: Iva Horká
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Návštěvníci 
zvou

Těší mě, že mohu být při tom, 
když každý rok v červnu do našeho 
krásného města přijíždějí výjimeč-
né osobnosti, které se zabývají fi lo-
zofi í, ekonomií, muzikologií. Je to 
jedinečná příležitost setkat se zblíz-
ka a prožít zajímavé zážitky, jaké 
jiné město nenabízí. Přijďte i vy!

PharmDr. Helena Švecová

Filozofi cký festival už neodmys-
litelně patří k Velkému Meziříčí. 
Za pět let své existence se dostal 
do povědomí nejen samotných 
fi lozofů a učitelů, ale i široké ve-
řejnosti. V prvním roce se přišlo 
ze zvědavosti podívat jen několik 
odvážlivců, ale s každým ročníkem 
jich přibývalo. Velký podíl na tom 
má určitě přítomnost osobností 
zvučných jmen – T. Halíka, T. Sed-
láčka, P. Bližkovského a dalších. 
Já osobně jsem nevynechala ani 
jednu přednášku pana profesora 
E. Koháka, který má ten dar, že věci 
zdánlivě složité dokáže pojmout ve-
lice srozumitelně a zajímavě. Jeho 
příspěvky tak přinášejí nejen pou-
čení, ale jsou i zábavné. K úspěš-
nosti festivalu jistě přispívá i bohatý 
doprovodný program, ze kterého 
si vybere každý. Mě velice oslo-
vily květinové vazby B. Rabušice, 
módní přehlídka a autorská čtení. 
Letos se velice těším na setkání se 
spisovatelem M. Vieweghem. 

A co říci závěrem? Už několik let 
si červnový program plánuji s ohle-
dem na filozofický festival, aby 
mi nic z jeho akcí neuniklo, takže 
letos mám 5.–12. červen vyhrazen 
„Vědě a víře.“

Mgr. Zuzana Titzová



■ Prodám nadstandardně vyba-
vený byt 4+kk, 98 m2, v osobním 
vlastnictví na ulici U Světlé. Prodej 
včetně vybavení. Tel.: 777 025 847.

■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřední to-
pení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■  Pronajmu nový byt 1+kk 
od 1. 8. 2011. Tel.: 608 602 209, 
777 237 729.
■ Pronajmu byt po rekonstrukci 
1+kk s balkonem v Jihlavě. Cena 
dle dohody, volný ihned. Tel.: 
608 366 189.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Míro-
vá ve VM. Tel.: 605 861 198.
■ Hledám za rozumnou cenu 
podnájem 2+kk ve Velkém Me-
ziříčí, Měříně a okolí. Nabídněte 
prosím. Tel.: 773 019 672.
■ Pronajmu zařízený byt 1+kk ve 
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.

Pronajmu byt 3+kk v novostav-
bě u školy od 1. 7. 2011, částeč-
ně zařízený, nájem 8.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 774 747 808.

■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v lokalitě nad gymnáziem 
v klidné části Velkého Meziříčí, 
10 min. do centra. Jde o zděný, 
slunný byt ve velmi dobrém stavu 
ve 3. NP, o velikosti 58 m2. Byt není 
zařízen, možnost okamžitého nastě-
hování. Cena 4.000 Kč + inkaso. 
Informace na tel.: 777 158 797.
■ Pronajmu byty 3+kk a 2+kk na 

2002, modrošedá metalíza, udržo-
vaná v dobrém tech. stavu. Tel.: 
777 775 092.
■ Cihly 30x24x24, 1400 ks. Lev-
ně. Tel.: 602 782 393.
■ Novou travní sekačku bez po-
jezdu – typ Nexus 450 (Mountfi eld). 
Záruka 7 let. Původní cena 7.800 Kč, 
nyní 6.000 Kč. Tel.: 739 995 445.
■ Škodu Octavia 1,9 TDi, r. v. 
1999, hatchback, plná výbava bez 
klimy, modrá metalíza, střešní 
okno, vše v el., pravidelně ser-
visováno, stav výborný. Cena 
65.000 Kč. Tel.: 608 745 750.
■ Renault 5, r. v. 1987, 1,4 cm3, 
52 kW, stříbrná metalíza, střešní 
okno, centrální zamykání, litá kola, 
bez viditelné koroze, garážovaný, 
nový olej + kapaliny, pěkný stav, 
STK 8/2012. Cena 8.700 Kč. Tel.: 
777 272 790.
■ Cirkulárku tovární výroby – 
stůl + kolébka, cena 5.500 Kč. Dále 
prodám nové letní pneu 165/70/13 R 
79  R Su m me r  r a d ia l ,  c e n a 
400 Kč/kus. Tel.: 776 211 809.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Plechové sudy 5 ks – 200 l, 
velmi zachovalé, 1 ks/50 Kč. Dále 
prodám 220 dlažebních kostek – 
použité, 10×10 cm za 500 Kč. Tel.: 
776 168 715.
■  Skútr Yamaha 250. Tel:. 
604 305 220
■ Zahradní zeminu. Dovoz zajiš-
těn. Tel:. 604 305 220
Koupím
■ Vykoupím odhlášená auta. Tel.: 
739 720 050.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti
■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
s výraznou slevou dům na ul. Obůr-
ka, Novosady, Vrchovecká, dům 
v Jabloňově, Měříně a Krásněvsi. 
Reality Vysočina. Tel: 777 636 157.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem v osobním vlastnictví ve 
VM. K bytu je možné prodat i ga-
ráž vzdálenou 10 m od domu. Tel.: 
608 126 545.
■ Prodám garáž na ulici Druž-
stevní. Elektrika 220 V, pěkná. Tel.: 
737 884 346.

a spodek, pěkná, bez koroze. Cena 
19.900 Kč. Tel.: 775 054 444.
■ Veškeré náhradní díly na Maz-
du 323F a BMW E 36, vše levně. 
Tel.: 608 034 567.
■ Domácí vejce. Cena 2 Kč/kus. 
Do Velkého Meziříčí dovezu. Tel.: 
737 577 195.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27 000 km. STK do 9/2012. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Nabízím okrasné rostl iny. 
Levně. Tel.: 732 406 751.
■ Plechové roury na senomet 10 m 
a spony na spojení. Dále prodám 
kovová vrata vjezdová 350×180, 
lištovou sekačku Tera, šířka lišty 
95 cm. Tel.: 606 157 522.
■  Prase 130 –140 kg.  Cena 
30 Kč/kg. Tel.: 775 363 879, 
561 023 474.
■ Škodu Fabia combi, rok výroby 
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Prodám
■  K o m p l e t  m o t o r  D a i wo , 
80 000 km najeto, 2× L dveře na 
Felicii, motocykl 200 cm3, el. motor, 
mini pračku, el. bojler 80 l – Tatra-
mat, 2 roky v provozu, 2 zachovalá 
čalouněná křesla tmavé barvy, 
konferenční stolek, skříň z chlad. 
dodávky d 4 m, š 2,5 m, v 1,7 m. 
Levně. Tel.: 739 902 188.
■ Menší zrnomet včetně rour 
o  průměru 150 mm. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 725 892 606.
■ Škodu Felicii, nově po STK, 
nové brzdy, výfuk, stříkané dutiny 

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

přijme

prodavače –
prodavačku.

Tel.: 776 115 776.

STOP
exekucím a finanční tísni! 
Pracuji pro 1. věřitele.

Tel: 733 224 414, 732 547 490.

Zubní pohotovost
Sobota 28. 5. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel.: 566 533 092. Neděle 29. 5. MUDr. Ondřej Bartoš, 
Dolní 22, Nové Veselí, tel.: 566 667 236. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda 
nebyly služby prohozeny.              Zdroj: http://www.nnm.cz

JOPP Automotive s. r. o., Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí 
Tel.: +420 566 522 425
e-mail: jopp_cz@jopp.com

Hledá pracovníky
na následující pozice:

Nástup možný ihned!

Náplň práce:
– organizace práce a chodu směny
– seřizování, údržba, opravy montážní linky, práce s lidmi
– práce v třísměnném provozu na plný úvazek.
Požadujeme:
– střední odborné vzdělání (maturita výhodou),
– technický rozhled, znalost standardů norem TS 16949, ISO 14001
– praxe na obdobné pozici v automobilovém průmyslu výhodou
– uživatelská znalost práce na PC; zodpovědnost, samostatnost, kreativita.
Nabízíme:
– působení v úspěšné zahraniční společnosti v dobrém kolektivu
– zajímavé fi nanční ohodnocení, osobní a platový růst
– dlouhodobou spolupráci a zaměstnanecké výhody/benefi ty.

– práce v jednosměnném provozu na plný úvazek
Požadujeme:
– SŠ vzdělání s technickým zaměřením, ukončené maturitou
– 2 roky zkušenosti s obsluhou 3D souřadnicového stroje, tvorba programů 

výhodou
– schopnost číst výkresovou dokumentaci
– základní orientace v normách TS 16949 nebo ISO 9002
– NJ, popř. AJ výhodou
– ŘP skupiny B, samostatnost a spolehlivost

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka 

na pozici:

Požadujeme:
* SŠ vzdělání ukončené maturitou * komunikativní znalost AJ 
(NJ výhodou) * pokročilá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, 
Internet) * komunikativnost, samostatnost * odpovědný přístup 
k plnění úkolů * časovou flexibilitu * ŘP sk. B * znalost celní 

problematiky a zpracování Intrastatu výhodou
Náplň práce:

* přijímání objednávek * vystavování dodacích listů, faktur 
* zadávání dat do IS * zpracování základních podkladů pro 
vývozní celní řízení * zpracování měsíčních výkazů Intrastatu 
* telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky v cizím jazyce

Nabízíme:
* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy * 5 týdnů 
dovolené * příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, 

posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 734 557 607, e-mail: kamil.krejci@lisovnavm.cz

jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

REFERENT/KA LOGISTIKY

ulici Hornoměstská od 1. 8. 2011. 
Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu garáž na Františko-
vě ve VM. Tel.: 608 635 476.
■ Pronajmu dlouhodobě byt  2+1 na 
ul. Krškova (nejlépe mladému páru). 
Byt je bez zařízení. Volný od polovi-
ny června. Tel.: 724 771 763 po 18. h. 
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel:. 604 305 220.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. červ-
na 2011. Tel.: 604 375 645.
Vyměním
■ Vyměním pěkný prostorný byt 
2+1 v OV na ulici Krškova ve Velkém 
Meziříčí. Byt se nachází v přízemí 
cihlového domu, soc. zařízení po re-
konstrukci, bez balkonu, CP 68 m2. 
Vyměním za byt 2+1 v OV s balko-
nem, min. v 1. patře. Volejte kdy-
koliv během dne. Tel.: 775 687 601.
Různé

VŠ učitelka německého jazy-
ka hledá od září zaměstnání, 
tel.: 737 439 784.

■  Př ijmu tesaře s ŽL. Tel:. 
604 305 220

Daruji
■ Za odvoz hlínu. Velké Meziříčí. 
Tel.: 736 167 017.
Seznámení
■ Dva kamarádi 47 a 49 let hledají 
dvě kamarádky. Občasné schůzky. 
I jednotlivě. Křižanovsko. SMS na 
tel.: 775 527 862.
■ Už nechci stále být sám. Z ne-
dostatku příležitosti hledá 38letý 
svobodný muž ženu akorát postavy 
s vyřešenou minulostí k vážnému 
seznámení. Dítě není překážkou. 
Tel.: 604 413 706.

ECO Velké Meziříčí
Intenzivní víkendová konverzace

německého jazyka
Termín 1.:

9., 16. a 23. července 2011 6× 120 min.
Čas výuky: 9 – 11 hodin.

Termín 2.:
13., 20. a 27. srpna 2011 6× 120 min.

Čas výuky: 9 – 11 hodin.
Cena: Kč 1.500/os/
pro termín 1 nebo 2

V jednom kurzu max. 4–6 účastníků!
Příjem závazné přihlášky vč. platby 

do 24. června 2011.
Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108.

Manuální lymfodrenáž těla (PI)
Manuální lymfodrenáž je speciální jemná masážní technika ovlivňující 

lymfatický systém. Má hluboce sedativní, analgetický a spasmolytický 
efekt (zmírnění pocitu napětí) na krevní a lymfatický oběh. Lymfatický 
systém je tvořen lymfatickými cévami, mízními uzlinami a některými 
vnitřními orgány. Odvádí z lidského těla škodlivé látky, viry, bakterie 
a infekční zárodky. S pomocí lymfy (bezbarvá, čirá, někdy nažloutlá 
tekutina) se distribuují vstřebané živiny do krevního oběhu a současně 
se do ní absorbují nahromaděné toxiny a další odpadní látky, které pak 
odvádí z těla ven. Je-li lidský organismus dlouhodobě vystaven stresu 
a škodlivému prostředí, tělo se oslabuje a stejně tak i imunitní systém. 
Proudění lymfy se zpomaluje, lymfatické cévy jsou zaneseny škodlivi-
nami a organismus kolabuje. Na začátku je vždy únava, které mnohdy 
nevěnujeme pozornost, postupně se přidávají otoky obličeje, nohou, tělo 
zadržuje tekutiny v těle, objevují se migrény, celulitida, zhoršuje se kvalita 
kůže a dochází k oslabení imunity.

Při kterých potížích je vhodné aplikovat manuální lymfodrenáže?
Jsou to: žilní a lymfatické otoky ● drenáž otoků po úrazech a ope-
racích ●  prevence a úprava žilní insufi cience ● bércové vředy, akné, 
spasmatické a chabé parézy u různých neurologických chorob ● 
obezita ● lipedém (tukové otoky) ● otoky dolních končetin v těho-
tenství ● migrény, bolesti hlavy ● sportovní medicína ● regenerace 
a zvyšování imunity organismu a zlepšení metabolismu.
Kosmeticko – regenerační indikace manuální lymfodrenáže: péče 
po liposukci ● zpomalení stárnutí kůže ● otoky obličeje, váčky pod 
očima ●  otoky dolních končetin – nadměrná zátěž nohou (pracovní 
a sportovní aktivity, dlouhé stání, sezení, cestování) ● prevence při 
pozitivní rodinné anamnéze (celulitida, křeč. žíly, varixy) ● užívání 
hormonální antikoncepce – celulitida ● lipedém

                  Eva Loučková, terapeut

Bc. Eva Loučková – masáže
nad lékárnou U Černého orla, Velké Meziříčí

LYMFATICKÉ MASÁŽE –
manuální lymfodrenáž těla

(žilní a lymfatické otoky, drenáž otoků po úrazových stavech 
a operacích, migrény, celulitida, obezita, zadržování vody v těle, 

křečové žíly a dal.).

Objednávky na tel.: 731 027 027, 728 272 652.

Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Velké Meziříčí:
► hudební a výtvarný obor: 30. 5.–2. 6. 2011 od 14 do 17 hodin
► taneční obor: 30. 5. od 12.30 do 14.45 hodin
► literárně dramatický obor (LDO) 3. 6. od 15 do 18 hodin
Na základě vykonání talentové zkoušky a splnění kritérií pro přijetí 
bude rodičům žáka vydána přihláška na šk. rok 2011/2012.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

AKCE V JUPITER CLUBU

VÝSTAVY

KINO JC – KVĚTEN, ČERVEN

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na 
červen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

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

14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Otevřeno do konce června 2011. 

…vidíme svět tak trochu jinak…

Do 27. 5. 2011 ve výstavní síni 
Jupiter clubu.

Černobílé fotografi e

ve vestibulu kina Jupiter 
club do 31. 5., pracovní dny 
8–16 hodin a během fi lm. 
představení.

► Foto: Zdeněk Procházka

Řezbáři Velkomeziříčska
Obrazy Luboše Procházky

Dne 31. 5. 2011 bude tomu 10 let, 
co zemřel pan 
Miroslav Navrátil 
z Velkého Meziříčí. 
Nikdy nezapomeneme na jeho 
starostlivost, dobrotu, laskavost 
i obětavost a lásku. 

Manželka, děti, vnoučata 
a pravnoučata

Dne 30. 5. 2011 vzpomeneme 11. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky, paní 
Anny Valíkové
a 19. června 2011 pak 4. výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana
Jana Valíka
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.                              Děti s rodinami 

Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Zítra, 26. 5. 2011 si s bolestí v srdci 
připomeneme 3. smutné výročí 
úmrtí a 30. 5. 2011 by se dožil 69 
let náš drahý manžel, tatínek a dě-
deček, pan
Josef Urban
ze Stránecké Zhoře.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Kdo ho znal,
vzpomene,
kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dne 24. května uplynulo 6 let, co 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek a dědeček, pan
Bohumír Koudela
ze Lhotek.

S láskou stále vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Celý život tvrdě jsi pracoval,
Boha, život a rodinu miloval. 
Jednou tak nad ránem,
Boží hlas zavolal,
Tebe náš dědečku
k sobě si povolal.
Oči tvé uhasly,
odešly síly,
teď už jen vzpomínky
na Tebe zbyly.
Dne 21. května uplynul 1 rok, co 
navždy opustil rodný Měřín pan 
Jaromír Šimek.

S úctou a láskou vzpomíná
rodina Šimkova.

Dne 27. 5. se dožívá 80 let paní 
Marie Stránská.

Hodně zdraví do dalších roků jí přejí 
manžel Leoš, dcera Ivana s rodinou a rodina Škodova. 

Pátek 27. 5. zábava se skupinou 
 START 02
Sobota 28. 5. zábava se skupinou 
 M.E.Š.
Neděle 29. 5. pouťové odpoledne 
 s tanečním vystoupe-
 ním a poslechem 
 hudby

Srdečně zve SDH Lavičky

Programové oddělení Jupiter clu-
bu oznamuje, že šesté závěrečné 
představení divadelní sezony 2010 
– 2011 Horáckého divadla Jihlava 
pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 
22. června 2011 od 19 hodin.

– hudba Jerry Herman – Libre-
to a dialogy Michael Steward, 
vtipná hudební adaptace divadelní 
hry Thornthona Wildera „Doha-
zovačka“.
Upozornění: Odjezd autobusu 
od Jupiter clubu v 17.45 hodin. 
Prosíme přijďte včas!              -prog-

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, divadlo Ungelt

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: 
Linda Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto 
roli dostal Cenu Thálie v roce 2004)
říjen 2011 v 19.30 hodin, agentura Hanzlíček

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.
listopad 2011 v 19.30 hodin, agentura Jaroslavy Svobodové

Hraje: Hana Maciuchová
listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Příběh o lásce a válce. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Více v příštím čísle. Změna programu vyhrazena!                            -zh-

Muzeum Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na vernisáž 
výstavy Vysočina okem Golemovým která se uskuteční ve středu 
25. května v 16 hodin v pro-
storách muzea.

Muzeum Velké Meziříčí 
25. 5. – 30. 6. 2011

Středa 25. 5. v 17.30 a 19.30 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA – Nová pohádka Zdeňka Trošky. Vstupné: 76, 
78 Kč, 101 minut
Filmový klub
Čtvrtek 26. 5. v 19 hodin
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV – Strhující kriminální drama 
Austrálie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupné od 
15 let. Vstupné: 49, 75 Kč, 113 minut
Pátek 27. 5. v 19.30 hodin
DILEMA – Komedie USA, původní znění, české titulky. Režie Ron 
Howard. V hlavní roli V. Vaughn, K. James, W. Ryder, J. Connelly, 
Ch. Tatum. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč, 111 minut
Středa 1. 6. v 19.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ – Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vy-
strašený člověk potřebuje pravého přítele. Historické drama Velké 
Británie, Austrálie. Mládeži přístupný od 12 let, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 72, 74 Kč, 118 minut
Pátek 3. 6. v 19.30 hodin
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ – Romantická komedie USA, původní zně-
ní, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. Vstupné: 72, 74 Kč, 112 
minut
Úterý 14. 6., středa 15. 6. v 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA – Dobrodružná 
komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 78, 80 Kč, 
137 minut

Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kdo přispěli jakoukoli 
fi nanční částkou do sbírky Český den proti rakovině, která proběhla ve 
středu 11. 5. 2011. Vybráno bylo téměř 275.000 Kč. Peníze budou použity 
na zlepšení kvality života onkolog. pacientů, prevenci, výzkum a vybavení 
onkolog. center. Sbírku zajišťovali studenti středních škol: HŠ Světlá a OA 
a Gymnázia Velké Meziříčí, ŠECR Žďár n. S., SOU Jana Tiraye Velká 
Bíteš, SUPŠ Helenín u Jihlavy, Gymnázia Tišnov, žáci zákl. škol Křižanov, 
Měřín, Radostín n. Osl., Tasov, Budišov, Junáci Polná, Skauti Žďár n. S., 
členky Českého svazu žen z Velkého Meziříčí, Rožné a Havl. Brodu, obec 
Bory, SDH Bystřice n. P. a členky onkolog. klubu Naděje Velké Meziříčí.
Všem, kdo byli ochotni vyjít do ulic a nabízet za krásného počasí kvítek 
měsíčku lékařského spolu s informačními letáčky, patří rovněž veliký dík!

Za LPR Praha koordinátorka sbírky Milada Špačková

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí pořádá:

Někdo to rád 
v kině
tanečně zábavná filmová show 
s Uršulou Klukovou a Vlastimilem 
Harapesem v hlavní roli.
Pátek 17. 6. od 19.30 hodin

Komorní 
koncert 
Lucie Bílé
v úterý 21. 6. od 19.30 hodin

Concentus 
Moraviae
mezinárodní hudební fest ival 
13 měst
neděle 12. 6. – Zuzana Lapčíková 
Kvintet v 19.30 hodin v JC
pátek 24. 6. – komorní seskupení 
ve složení Martina Bačová (housle), 
Petr Verner (viola), Tomáš Jamník 
(violoncello), Slávka Pěchočová (kla-
vír) v 19.30 hodin v zámecké jídelně

Rezervace, prodej vstupenek a více informací na program. oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001), 724 399 474. 
Podrobnější informace o akcích naleznete v příštím čísle.



Číslo 21 25. května 2011 strana 9

HÁZENÁ MLÁDEŽ

HASIČSKÉ ZÁVODY SPORTOVNÍ STŘELBA

FOTBAL MLÁDEŽ

ORIENTAČNÍ BĚH

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

PRAŽSKÝ MARATON

Zlatý double velkomeziříčských 
mladých hasičů

V sobotu 21. května se za slunečného 
počasí uskutečnilo v Novém Městě 
na Moravě okresní kolo hry Plamen 
ročníku 2010/2011 pro mladé hasiče.
Nejmladší benjamínci po suverén-
ním podzimním vítězství trochu 
ztratili, ale celkové vítězství s ná-
skokem 4 bodů z celkového počtu 
15 družstev uhájili. Toto družstvo 
startovalo ve složení: Eliška Hosne-
dlová, Kateřina Chlubnová, Adam 
Jágrik, Karolína Jelínková, Jan 
a Petr Kutlvašrovi, Radek a Tomáš 
Pavelcovi, Patrik Prchal, Jan Rajm 
a Jan Švihálek. Vedoucími mladších 
žáků jsou Eva Mikišková a Lenka 
Jágriková. Na dalších místech se 
umístili mladší hasiči z Hamrů nad 
Sázavou a Jabloňova.
Starší žáci z Velkého Meziříčí byli 
po podzimním závodě na průběžném 
2. až 3. místě a po dobré přípravě 
doufali v udržení postupové pozice 
na krajské kolo v Petrovicích (okres 
Třebíč), kde budou okres Žďár nad 
Sázavou reprezentovat dva kolektivy 

starších žáků. Vyrovnanými výkony 
vyhráli dílčí disciplíny a celkově 
zvítězili o pět bodů před vítězem 
podzimní části mladými hasiči 
z Dobré Vody, kteří díky lepšímu 
požárnímu útoku při rovnosti bodů 
obsadili 2. místo a budou jako druhý 
tým reprezentovat okres Žďár nad 
Sázavou na krajském kole. Bronzové 
medaile za 3. místo si odvezli další 
zástupci velkomeziříčského okrsku 
mladí hasiči z Laviček. V katego-
rii starších soutěžilo 28 družstev 
mladých hasičů. Družstvo MH 
Velké Meziříčí startovalo ve složení: 
Barbora Bartuňková, Dan Brychta, 
Martin Fiala, Lukáš Hekrdla, Lucie 
Hudečková, Mirek Chlouba, Katka 
Kutlvašrová, Marie Štěpánková, 
Martin Šišpela, Radek Švihálek, 
Michal Troščák a Žaneta Žandová. 
Vedoucí kolektivu Kristýna a Mi-
rek Jágrikovi, Pavel Rajm a Marek 
Chlubna.
Všem soutěžícím i jejich vedoucím 
blahopřejeme a postupujícím přeje-
me tu důležitou trošku sportovního 
štěstí v Petrovicích.           -sdhvm-

Jihomoravská liga mladší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 3:6, 
5:27 (1:14), nájezdy 3:6
Naši hráči i tentokrát nenechali 
nikoho na pochybách o svých 
herních kvalitách a přetavili vý-
bornou jarní „fazónu“ v bodové 
maximum. Směle tak kráčí soutěží 
za druhým místem tabulky. V sou-
boji osobních obran měli naši hráči 
problémy s pohyblivým týmem 
snaživých domácích. V dalších 
částech souboje pak již jasně domi-
novali. Střelecky se dařilo Tomáši 
Stupkovi, velice efektivní byla hra 
křídel. Na hráčích byla vidět herní 
pohoda a elán, se kterým se pouští 
do soubojů s protihráči. V průběhu 
druhé části hry dostali příležitost 
začínající hráči, kteří tak postupně 
získávají „hráčské ostruhy“.
Hráli: Drápela Vojtěch – Stupka 
Tomáš (11), Blaha Tomáš (9), Svo-
boda Filip (6), Janíček Martin (5), 
Ambrož Michael (1), Pažourek 
Tomáš (1), Kratochvíl František, 
Buchta Dominik, Babáček Kamil, 
Macoun Filip. Trenéři ing. Šidlo 
Ladislav, Janíček Martin.

Jihomoravská liga starší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 
58:16 (30:8)
Jasným cílem před tímto soubojem 
bylo kompaktní defenzivou odolat 
útočným akcím herně zkušeného 
a vyzrálého týmu domácích. To se 
nakonec nepodařilo. Brněnští po 
zásluze vévodí soutěžní tabulce 
a jenom díky skóre jim unikl postup 
do fi nálového turnaje žákovské ligy 
– boje o mistra ČR. Jejich hra za-
ložená na střelbě fyzicky dispono-
vaných spojek dostává soupeře pod 
velký tlak. To bylo výrazně vidět 
i v souboji s naším výrazně věkově 
mladším týmem, v jehož řadách je 
nutné vyzdvihnout snad jen výkon 
Jana Lečbycha. Ten z postu spojky 
překvapoval domácí defenzivu svo-
ji troufalostí v zakončování.
Hráli: Drápela Vojtěch – Lečbych 
Jan (8), Blaha Tomáš (4), Stupka 
Tomáš (3), Fiala Martin (1), Macoun 
Filip, Klapal Vojtěch, Svoboda 
Filip, Janíček Martin, Pospíšil Mar-
tin, Frejlich Tomáš. Trenéři Janíček 
Martin, ing. Šidlo Ladislav.

1. liga mladší dorostenky
Sokol Karviná – Sokol VM 16:40 
(7:17)
V dohrávce posledního ligového 
kola pouze vítězství mohlo našemu 
věkově mladému družstvu zajistit 
obhájení loňského úspěchu – celkově 
pátého místa tabulky. Od prvních 
minut se dařilo soupeři vnutit náš 
herní styl. Důrazná defenziva, 
za níž vynikala svými zákroky 
brankářka Inna Hleba a rychlý 
přechod do protiútoku postupně 
znamenal zklidňující náskok (2:2, 
2:7, 4:13). Již do poločasu jsme si 
z domácí branky „udělali střelnici“ 
a Karvinské nepustili do vážnějšího 
ohrožení naší svatyně. Po změně 
stran se podařilo udržet vysoké 
tempo hry a na dlouhých deset 
minut jsme „zavřeli zadní vrátka“ 
(8:18, 8:28). Výrazný brankový 
odstup jsme pohlednou útočnou 
souhrou a střeleckou chutí navyšo-
vali a domácí tým zcela deklasovali 
(11:29, 11:37). V tomto utkání se 
s kategorií mladšího dorostu roz-
loučila Kristýna Necidová, které 
přejeme hodně úspěchů v dalším 
pokračování její sportovní kariéry. 
7 m – hody 6/2:2/2, vyloučení 3:0.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(12/1), Závišková Iva (8/1), Partlová 
Markéta (8), Studená Kateřina (4), 
Sedláčková Klára (4), Necidová 
Kristýna (1), Zezulová Kristýna 
(1), Rosová Terezie, Koudelová 
Eliška (2). Trenéři ing. Záviška, 
Mgr. Vidláková.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 28. května: 13.30 divize 
mladší žáci – Nové Bránice; 15.00 
divize starší žáci – Nové Bránice; 
17.00 jihomoravská liga muži B – 
Dolní Cerekev
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
1. liga mladší dorostenky Morava
 1. Olomouc 20 0 0 669:380 40
 2. Zlín 17 1 2 636:432 33
 3. Bohunice 14 2 4 566:496 30
 4. Otrokovice 13 1 6 579:480 27
 5. Velké Meziříčí 9 0 11 532:575 18
 6. Vlčnov 7 1 12 510:561 15
 7. Veselí n. Mor. 8 1 11 441:458 15
 8. Poruba 7 1 12 544:551 15
 9. Zábřeh 6 2 12 480:527 14
10. Karviná 4 1 13 408:546 9
11. Kunovice 0 0 20 256:615 0

Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziř íčí uspořádal dne 
7. května 2011 již 32. ročník stře-
lecké soutěže o Cenu osvobození 
ve střelbě z libovolné a sportovní 
malorážky. Střílelo se 60 ran na 
vzdálenost 50 metrů vleže na kru-
hový terč.
Soutěž se konala na klubové střelni-
ci v Martinicích a sešlo se na ní 21 
střelců ze sedmi střeleckých klubů. 
Počasí zpočátku moc nepřálo, na 
střelnici byl bílý mráz. Ale ke konci 
závodu již hřálo slunce.
Soutěž byla vyhlášena jen pro jed-
notlivce, uvádíme první tři z obou 
kategorií.

Kategorie I. – muži a junioři
Kaman Petr (1973)  588 bodů
(SSK Žďár n. S.)

Dne 18. května 2011 se za krás-
ného počasí uskutečnilo okresní 
kolo Atletického čtyřboje žáků 
základních škol praktických a spe-
ciálních. Závodů se zúčastnili žáci 
škol z Bystřice nad Pernštejnem, 
Nového Města na Moravě, Velké 
Bíteše, Velkého Meziříčí a Žďáru 
nad Sázavou. Sportovní klání za-
hájil místostarosta města Velkého 
Meziříčí Josef Komínek. Nejlepší 
závodníci, mezi nimi i žákyně naší 

školy, postoupili do krajského kola, 
které pořádá naše škola a proběhne 
26. května 2011 od 9.45 ve sportov-
ním areálu 3. základní školy Velké 
Meziříčí. Záštitu nad touto akcí 
převzala radní pro oblast školství 
kraje Vysočina RNDr. Marie Kru-
žíková. Tímto zveme příznivce 
sportu, aby přišli podpořit naše 
závodníky.

Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí

Zach Jiří (1989) 580 bodů 
(SSK Bystřice n. P.)
Materna Jiří (1964) 580 bodů 
(SSK Žďár n. S.)

Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři

Dudová Lucie (1996) 579 bodů 
(SSK Slatina Brno)
Kováč Viliam (1992) 578 bodů 
(SSK Slatina Brno)
Kováč Daniel (1996) 577 bodů 
(SSK Slatina Brno)
Díky sponzorům bylo možno mezi 
nejlepší jednotlivce rozdělit 16 hod-
notných věcných cen. Mediálním 
partnerem byl týdeník Velkome-
ziříčsko.
SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní malorážko-
vou střeleckou sezonu.         -chyl-

Roudští maratonci
Počátkem května proběhl pražský 
mezinárodní maraton. Samotný 
závod Volkswagen Maraton Pra-
ha přivítal na startu téměř 8 500 
běžců 90 národností. Hlavní zá-
vod odstartoval prezident 
České republiky Václav 
Klaus společně s fotbalovou 
hvězdou Pavlem Nedvědem 
a Rudolfem Javůrkem, gene-
rálním ředitelem společnosti 
Volkswagen Import. Letoš-
ního ročníku se zúčastnili 
i tř i běžci reprezentující 
obec Ruda a klub Becaro 
Ruda, kteří běželi v dresech 
zviditelňujících naši obec. 
Jako nejlepší z nich skončil 
Vít Paták s časem 3:42:03 
na celkovém 1762. místě, 
dále Roman Bednář v čase 
3:55:48 byl na 2497. místě 
a Zdeněk Pelánek v čase 
4:10:45 skončil na celkovém 
3200. místě. Závod dokon-
čilo zhruba 5200 běžců. Pro 

MEMORIÁL VÁCLAVA ŠPAČKA
Dne 28. 5. 2011 ve 13 hodin se uskuteční již 13. ročník me-
moriálu Václava Špačka na fotbalovém stadionu ve Velkém 
Meziříčí za mezinárodní účasti.                                   -dav-

Mistrovství České republiky
Rekreační středisko Nesměř v údolí 
řeky Oslavy nedaleko Velkého 
Meziříčí se ve dnech 11. a 12. červ-
na 2011 stane centrem vrcholné 
události českého orientačního 
běhu. Uskuteční se zde mistrovství 
republiky v závodě na krátké trati. 
Pořadatelé z třebíčského oddílu 
očekávají účast 1200 závodníků 
včetně všech reprezentantů. Kromě 
bojů o mistrovské medaile je závod 
i jednou z posledních ostrých pro-
věrek před závěrečnou nominací na 
mistrovství světa.
Nestává se často, že by se událost 
podobného významu odehrávala 
právě ve Velkém Meziříčí. I když 
orientační běh svojí popularitou ne-
může konkurovat fotbalu či hokeji, 
je to sport moderní, kterému se bez 
nadsázky říká „sport pro životní 
styl 21. století“. Proč? Odehrává se 
v lese, v úzkém spojení s přírodou 
a využívá pradávné a nezbytné 
lidské dovednosti – orientovat se 

a umět najít správnou cestu v ne-
známém terénu. O vítězi rozhoduje 
nejenom fyzická kondice, ale ze-
jména duševní schopnosti: logické 
myšlení, schopnost koncentrace, 
vytváření taktiky a strategie, pečli-
vé pozorování, myšlení pod tlakem 
a při únavě, racionální reakce na 
chybu a na špatné rozhodnutí.
Orientační běh není jenom sport. Je 
to způsob života, je to trénink toho, 
co člověk bude ve svém životě zcela 
určitě potřebovat. A u dětí je to vý-
chova k tomu všemu a koneckonců 
i výchova k charakteru. Protože 
orientační běh se ani na nejvyšší 
úrovni neběhá pro peníze, pro davy 
diváků ani pro zájem médií. Mezi 
orientačními běžci žádnou prima-
donu nenajdete. Můžete se o tom 
koneckonců přesvědčit na vlastní 
oči. Stačí si za cíl sobotní nebo 
nedělní procházky o druhém červ-
novém víkendu vybrat nesměřské 
rekreační středisko v romantickém 
údolí řeky Oslavy.   Martin Klusáček

Běžecký veterán Alois 
Bradáč (nar. 1940), rodák 
z Mostišť, byl vyhodnocen 
jako nejúspěšnější sporto-
vec roku 2010 okresu Žďár 
nad Sázavou v kategorii 
masters (veteráni). Vyhláše-
ní proběhlo v březnu tohoto 
roku v Městském divadle 
ve Žďáře nad Sázavou. Na 
snímku je vítěz s oceněním 
při návštěvě redakce. 

Foto: Iva Horká

MSDD
Starší dorost

SK Líšeň – FC VM 5:1 (2:0)
Střelci: 2× Čoupek (30.) a (58.), 
Kolbaba (47.) a (36.), Klusák (67.) 
– Liška (64.). Rozhodčí: Hrůza 
– Denev, Kokrda. Diváci: 60. Se-
stava: Dohnal – Maloušek, Štefka, 
Jahoda, Wasserbauer (45. Pospíšil) 
– Malec – Kozuň (39. Láznička), 
Prchal, Smejkal, Kameník (70. Po-
lák) – Pól (45. Liška).
Po dvou našich počátečních šancích 
jsme inkasovali, ale Čoupkův gól 
nebyl uznán pro hraniční ofsajd. 
Zato později už ano. Ve 30. min. 
prošel přes Wasserbauera jedno-
duchým způsobem levý záložník, 
který odcentroval do vápna na 
Čoupka, a ten vstřelil placírkou 
k tyči gól. Ve 36. min. vstřelil gól do 
prázdné brány Kolbaba. Ve 40. min. 
po vybojovaném souboji získal míč 
Pól, který následně přihrával pod 
sebe na vápno k Prchalovi, ale ten 
trestuhodně minul v gólové šanci 
bránu.
Ve druhém poločase ve 47. min. 
vstřelil branku Kolbaba, když 
dostal odražený míč a nikdo proti 
němu nedokázal vystoupit. Postup-
ně nás Líšeň začala tlačit. V 58. 
min. po projití přes 3 hráče a nedů-
razném souboji Malouška vstřelil 
gól Čoupek. V 64. min. po akci 
středem hřiště nahrával Smejkal 
kolmou přihrávku na Lišku, a ten 
nekompromisní střelou vsítil gól. 
Neuběhly ani tři minuty a z gólu 
se mohli radovat domácí, když po 
rychlém přečíslení a neobsaze-
ní hráčů skóroval Klusák. V 72. 
min. prošel vápnem Smejkal, ale 
v konečné situaci mu byla střela 
zblokována na roh. V 87. min. po 
zahraném rohu domácích stáli naši 
hráči ve vápně jako „opaření“ místo 
toho, aby si obsadili osobně hráče 
a pozičně bránili. Míč nakonec za-
stavil na brankové čáře Maloušek.
V prvním poločase jsme dobře pre-
sovali, snažili jsme se kombinovat 
po celém hřišti a vypracovali jsme 
si gólové šance. Ve druhém polo-
čase jsme herně ubrali a zápasové 
tempo řídila Líšeň. Individuálními 

chybami a zahozenými góly jsme si 
zápas sami prohráli.          -ls,sme-

Mladší dorost
SK Líšeň – FC VM 8:3 (4:1)
Střelci: 11. Bradáč, 55. Láznička, 
72. Bárta. Rozhodčí: Denev; bez 
ž. k.; diváci: 20. Sestava FC VM: 
Nápravník – Benda, Komínek, 
Rosický, Procházka – Ostrý Š., 
Bárta, Láznička, Ostrý M. – Bra-
dáč, Hladík.
Velkomeziříčským chybělo pět hrá-
čů. Jelikož někteří hráči měli laxní 
přístup k zápasu, odvezli si mladší 
dorostenci vysokou prohru.   -kol-

Starší žáci B
FC VM B – FC Sp. Velká Bíteš 
0:2 (0:0)
Střelci: za hosty: 37. Mrňa, 69. Ha-
vlát. Sestava FC VM: Hladík – 
Bačák, Hlávka, Kožený, Minařík 
– Horký, Chalupa, Hibš, Těšík – 
Procházka, Krčál. Do hry zasáhli: 
Liška, Prchal.
Domácí přivítali na hřišti U Tr-
žiště v derby hráče Velké Bíteše. 
Od úvodního hvizdu se Velkome-
ziříčským nedařila kombinační 
hra, každá druhá přihrávka byla 
nepřesná nebo končila u obsaze-
ného spoluhráče soubojem, který 
urostlejší hosté neměli problém 
vyhrát. A tak nebylo divu, že první 
poločas se odehrál na domácí polo-
vině. Naštěstí hosté nepřijeli zrovna 
s optimálně seřízenými mířidly.
Druhý poločas začal pro domácí 
velice smolně. Ve 2. min. dostali 
z rohu po nešťastném odrazu gól. 
Tato laciná branka je ale nepoložila. 
Naopak. Zvýšili pohyb, zpřesnili 
kombinaci a najednou se začaly 
dostavovat i šance před hostující 
brankou. Po gólu volala zejména 
akce z 52. min., kdy se Krčál 
krásně uvolnil na hranici velkého 
vápna a tváří v tvář brankáři těsně 
minul levou tyč. Jak čas plynul, byli 
velkomeziříčští hráči nuceni více 
otevřít hru a veškeré síly vrhnout 
do útoku. To se jim v 69. min. stalo 
osudným. Po ztrátě míče na půlicí 
čáře neměl Havlát žádný problém 
stanovit ze samostatného úniku 
konečnou podobu výsledku.             

-kli-

Kolektivy mladých hasičů SDH VM.                      Foto: archiv SDH VM

představu o jakou obrovskou masu 
lidí šlo – po výstřelu trvalo našim 
běžcům přesně 8 minut a 25 sekund 
než se dostali na start z určeného 
sektoru. Závěrem jim patří dík za 
reprezentaci obce Ruda.        -dvo-

Nejúspěšnější 
sportovec roku 

v kategorii 
Masters
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FOTBAL

FOTBAL B

FOTBAL A

ATLETIKA

BOWLING

HÁZENÁ

VELKÁ CENA FAJŤÁKU

Házená TJ Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad
chlapce a děvčata
narozené 1995–2002
Tréninky pondělí až pátek 15.30–
19.30 hodin v hale za Světlou.

MSD sk. D
FC VM – FC Slovan Rosice 0:2 
(0:0)
St řelci: Novák (68.), Čoupek 
(72. z p. k.). Rozhodčí: Petr – No-
váček, Křenek, ž. k. Hort (80.) – 
Novák (87.), bez č. k. Diváků 380. 
Sestava FC VM: Kruba – Z. Mucha, 
Z. Večeřa, Hort, J. Krejčí – Dufek, 
L. Němec, Pokorný (75. E. Smej-
kal), Netrda – Jaroš, Veselý (50. Be-
ran).
Den jako stvořený pro fotbal přilá-
kal na Tržiště slušnou návštěvu. Do 
optimální provozní teploty se jako 
první dostali hosté. Už ve druhé 
minutě kopali trestný kop, ale ten 
jim příliš nevyšel. Ovšem o šest 
minut později si domácí příznivci 
hodně zhluboka oddechli, když 
dvě po sobě jdoucí tutovky skončily 
nejprve na břevně zásluhou Malaty 
a Pšikalova dorážka orazítkovala 
pro změnu tyč. Meziříčští odpo-
věděli vzápětí poloviční mincí, 
když Jaroš po Netrdově prvním 
rohu hlavičkoval v gólové pozici 
těsně kolem levé tyče do zámezí. 
Zvýšená aktivita domácích se proje-
vila ziskem dalších dvou rohových 
kopů, když při tom třetím Z. Mucha 
hlavičkoval v pozici, odkud se góly 
dávají, těsně nad. Následoval trest-
ný kop Rosic s nepřesným zakon-
čením a hned nato stejná situace na 
druhé straně s neúspěšně zahraným 
signálem Velmezu. Meziříčští už 
měli v těchto chvílích míč na svých 
kopačkách častěji, rozehráli několik 
slibně vyhlížejících akcí, kterým 
ovšem v závěrečné fázi chyběla buď 
přesnost, nebo důraz prosadit se 
do gólového zakončení. To málem 
vyšlo v 36. min., kdy se do toho po 
Netrdově přízemním centru před 
vápno hned z první obul Pokorný, 
jenže mířil těsně nad. Hosté, kteří 
nehodlali jen přihlížet, odpověděli 
akcí, při níž O. Dufek prošel až do 
vápna soupeře a při zakončení lízl 
patku vzdálenější tyče. Po přestáv-
ce i tentokrát jako první zahrozili 
hosté, když výživnou Malatovu 
ránu, mířící do pravé šibenice, 
meziříčský gólman vynikajícím 
zákrokem vyrazil na třetí roh Rosic. 
Ten hostům příliš nevyšel, zato na 
druhé straně při stejné standardní 
situaci už někteří příznivci Vel-
mezu zvedali ruce, když Jaroš po 
Netrdově rohu hlavou usměrnil 
míč k tyči do dolního rohu. Gruber 
ale bravurně vyškrábl míč na šestý 
roh domácích. Povedenější byl ale 
roh domácích s číslem sedm, kdy 
Z. Mucha v záklonu poslal míč 
hlavou do opuštěné branky Rosic, 
jenže tam brankáře hostů zastoupil 
jeden bránících hráčů a hlavou 
vytěsnil Muchův lob nad břevno. 

V těchto chvílích se osud utkání po-
zvolna naplňoval. Vzápětí byl totiž 
v pokutovém území Rosic sražen 
J. Dufek, aniž by to rozhodčí vy-
vedlo z ledového klidu. Hned nato 
v 67. min. kopal Malata trestný kop 
z hodně nepříjemné vzdálenosti za 
faul domácích těsně před vápnem, 
domácí gólman však vytáhl opět 
bezchybný zákrok a střelu mířící 
těsně k tyči vyrazil na roh. Ten se 
ovšem stal pro Velmez osudným. 
Zahrával jej zkušený Šustr a zdálo 
se, že půjde o přetažený míč. Opak 
byl ale pravdou a nejmenší hráč na 
hřišti (shodou okolností bývalý hráč 
Velmezu), střídající Novák – samo-
zřejmě trestuhodně volný – , hlavou 
otevřel skóre ve prospěch Rosic. 
Ještě pořád bylo dost času na to, aby 
Meziříčští přinejmenším vyrovnali. 
Stejného názoru byl i J. Krejčí, 
který předvedl slalom hodný Zá-
hrobské, a také Jaroš se po obdržení 
míče v pokutovém území ukázkově 
uvolnil, jenže v čisté šanci nastřelil 
kolem vybíhajícího Grubera břevno 
těsně u spojnice. Hned při proti-
útoku Slovanu viděl rozhodčí při 
ataku soupeře v pokutovém území 
Velmezu faul a k překvapení vět-
šiny přítomných včetně lavičky 
Meziříčí nařídil penaltu, kterou 
Čoupek s jistotou proměnil. Přesto 
měli Meziříčští šance vyrovnat. 
V 78. min. po polovysokém centru 
J. Dufka Jaroš z penaltové vzdále-
nosti neprostřelil Grubera, který 
nadvakrát jeho střelu zlikvidoval, 
a v 86. min. meziříčský kanonýr 
z trestného kopu za hranicí vápna 
mířil těsně nad. Trenér domácích 
M. Volf viděl utkání následovně: 
„V prvním poločase jsme měli 
štěstí, v druhém smůlu. Branku jsme 
nedali ani z těch nejvyloženějších 
šancí. Jinak si myslím, že utkání 
bylo pohledné, dramatické, důraz-
né. U mých hráčů jsem postrádal 
klid a sebedůvěru, místo vyvezení 
míče volili alibistické přihrávky. 
Zlobím se, že jsme při rohu neob-
sadili nejmenšího hráče na hřišti, 
který nám vstřelil branku hlavou. 
Druhou jsme podle mého inkasovali 
z velice přísné penalty.“        -ber-
 1. Vyškov 26 13 6 7 41:23 45
 2. Vikt. Otrokovice 26 14 3 9 46:34 45
 3. Rosice 26 13 5 8 50:30 44
 4. RSM Hodonín 26 12 7 7 44:31 43
 5. Pelhřimov 26 12 7 7 50:38 43
 6. Třebíč 26 10 12 4 37:24 42
 7. Žďár n. Sáz. 26 11 7 8 51:34 40
 8. Velké Meziříčí 26 10 7 9 36:43 37
 9. Vrchovina 26 9 6 11 23:27 33
10. DOSTA Bystrc 26 8 9 9 30:43 33
11. Tasovice 26 9 5 12 39:46 32
12. Sparta Brno 26 7 9 10 26:36 30
13. Napajedla 26 6 9 11 39:45 27
14. Blansko 26 7 5 14 26:50 26
15. Konice 26 5 10 11 31:42 25
16. Uherský Brod 26 5 7 14 20:43 22

I. A třída skupina B
FC VM B – FC Rapotice 6:1 
(3:0)
Střelci: 15. a 35. Beran, 55. a 68. Ďu-
rica, 21. Střecha, 65. Liška – 64. Laš 
Milan. Rozhodčí: Beseda. Diváků 
80. Sestava domácích: Invald – O. 
Mucha, Halámek, Střecha, Veselý 
(46. Kaminaras) – Kafka, Vítek, 
Jedlička, Bouček – Beran (64. Liš-
ka), Ďurica.
Zachraňující se Rapotice si v úvod-
ních dvanácti minutách vytvořily 
drtivý tlak, při Benfice ale stáli 
„všichni svatí“ a v její brance 
Roman Invald, který by si za svůj 
výkon možná rovněž zasloužil sva-
tozář. Stér sice jeho branku v jasné 
pozici hlavou minul, pak ale Invald 
výbornými zákroky zlikvidoval 
další dvě vyložené šance hostí. 
Naštěstí si jeho kolegové včas řek-
li, že nejlepší obranou bude útok. 

Handicap Sport Club
Velké Meziříčí

V sobotu 21. května sportovní oddíl 
pořádal za fi nanční podpory města 
tradiční bowlingový turnaj O po-
hár starosty města Velké Meziříčí. 
Tohoto 8. ročníku, konaného na 
drahách River bowling na Moráňské 
ulici, se zúčastnilo celkem 16 dvojic. 
Soutěž byla vypsána na dvě kola. 
Slavnostního vyhlášení a předání 
cen všem sportovcům se zúčastnil 
starosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid a Lukáš Navrátil zástupce 
fi nanční skupiny Quatro – jednoho 
ze sponzorů. Celkovým vítězem 
se stala dvojice Bohumír Dvořák, 
Eduard Doležal (favorit tohoto 
turnaje), druhé místo obsadili Jaro-
slav Polívka a Petr Seknička a třetí 
příčku Milan Večeřa s asistentem 
Martinem Klementem. Cenu pro 

nejmladšího handicapovaného 
sportovce si z tohoto turnaje odve-
zl Stanislav Merunka ml. Na této 
krásné sobotní akci handicapova-
ných sportovců obdrželi všichni 
zúčastnění drobné ceny, které do 
tohoto turnaje věnovali sponzo-
ři: Wiegel CZ žárové zinkování, 
M. S. Quatro, Truhlářství Dvořák, 
Rotana, a. s., zvětšeniny.cz, Karel 
Eliáš – pěstitelská pálenice, Becker 
Aroma, s. r. o., Jiří Skryja – pěstitel-
ská pálenice, Kovoobrábění Dalibor 
Pařil, Vlastimil Dvořák – hasicí pří-
stroje, Vezeko, s. r. o., Agados, s. r. o., 
Odas, s. r. o. Rexel – elektromateriál 
a LOMAX Pekárek Stanislav.
Pořadatelé děkují paní Kozinové 
a všem jmenovaným, kteří věnovali 
ceny do tohoto tradičního turnaje 
pro handicapované sportovce ve 
Velkém Meziříčí. Mediálním part-
nerem HSC Velké Meziříčí je týde-
ník Velkomeziříčsko.           -char-

Nejúspěšnější sportovci bowlingového turnaje, starosta ing. R. Necid 
a zástupce jednoho ze sponzorů L. Navrátil.        Foto: archiv HSC VM

Soutěže družstev
Tomuto atletickému víkendu do-
minovaly soutěže družstev ext-
raligy a také nižších soutěží – 1. 
a 2. ligy.
Za družstva Spartaku Třebíč hos-
tují v těchto soutěžích Petr Holánek 
a Martina Homolová, Dana Harvey 
(Zemanová) je z důvodu omeze-
ného počtu hostujících v každém 
družstvu členkou t řebíčského 
oddílu.
1. liga mužů zamířila do pražské 
Stromovky na stadion Olympu Pra-
ha. Petr Holánek v běhu na 3 000 m 
obsadil 2. místo časem 8:37,09 
a v průběžných republikových ta-
bulkách na 3 000 m je v kategorii 
juniorů na 2. místě.
1. kolo 2. ligy žen proběhlo v Jih-
lavě. Martina Homolová zaběhla 
na 100 m čas 12,74 s a obsadila 
3. místo. V průběžných republiko-
vých tabulkách v běhu na 100 m je 
v kategorii žákyň na 2. místě.

-vill-

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Štěpánov n. S. 0:1
Křižanov – Studenec 1:0
 1. Štěpánov n. S. 22 16 2 4 64:29 50
 2. Žďár n. S. B 22 13 6 3 49:31 45
 3. Herálec (ZR) 22 13 2 7 58:40 41
 4. Vrchovina B 22 10 5 7 35:36 35
 5. Želetava 22 9 3 10 43:44 30
 6. Měřín 22 7 8 7 40:35 29
 7. Rozsochy 22 8 4 10 33:31 28
 8. Studenec 22 9 1 12 40:45 28
 9. Křižanov 22 8 4 10 30:42 28
10. Jakubov 22 7 5 10 29:31 26
11. Mohelno 22 7 4 11 30:41 25
12. Borovina-Opatov 22 7 4 11 34:55 25
13. Bítovčice 22 6 6 10 36:45 24
14. Šebkovice 22 6 2 14 35:51 20

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Bory 0:3 (0:1)
Branky: Špaček Milan, Vaculík 
Petr, Vávra Martin; Rozhodčí: Juda 
Jaroslav, Mička Adam
Bobrová – V. Bíteš B 1:0 (0:0)
Branky: Ptáček Jaroslav; Rozhodčí: 
Drbůšek Jan, Liška Jiří; ŽK: 2:2
Ujčov – Radostín 1:3 (0:1)
Branky: Mitáš – Promberger 3; 
Rozhodčí: Teplý Radek, Rosický 
Jakub.     Zdroj: www.fotbal.cz

2. liga ženy
Sokol Karviná – Sokol VM 26:34 
(12:18)
Naše hráčky měly od úvodních mi-
nut odložené utkání pod kontrolou. 
Základem byla zdařilá obrana, za 
kterou se dařilo brankářce Janě 
Lavické. V útočné fázi jsme sice ne-
byli příliš bezchybní, leč na domácí 
celek to v pohodě stačilo. Přesné 
zásahy ze spojek a řada brejků nás 
držela ve vícebrankovém odstupu 
(2:6, 6:11, 8:14, 10:15, 11:17). Po 
změně stran se hra opticky srovnala. 
Díky našim častějším nepřesnostem 
a individuálním chybám se domácí 
dostávali častěji k zakončení (17:21, 
20:24). S přibývajícím časem jsme 
zpřesnili útočnou souhru a opět bez 
větších problémů navýšili náskok 
(21:28, 23:32).
7 m – hody 4/3:2/1, vyloučení 3:2.
Hrály: Lavická J., Zelníčková Ma. – 
Hrůzová Jar. (15), Salašová Iv. (8), 
Plachetská Zu. (4), Mejzlíková Kat. 
(2), Chlubnová Jar. (2), Plachetská 
Ji. (1), Fischerová Mi. (1), Hublová 
Hana (1). Trenér ing. Tvarůžek.

2. liga ženy Morava
1. Kunovice 11 1 2 423:318 23
3. Velké Meziříčí 11 0 3 448:312 22
2. Prior Olomouc 9 1 4 404:292 19
4. Veselí n. Mor. B 9 0 5 426:323 18
5. Karviná 7 0 7 419:327 14
6. Bohunice 5 0 9 390:384 10
7. HSK Vlčnov 3 0 11 334:411 6
8. Měnín 0 0 14 152:629 0

-záv-
Jihomoravská liga

Sokol Brno IV. – TJ Sokol VM B 
26:19 (11:11)
Začátek utkání, který byl přímým 

V neděli 22. května 2011 se usku-
tečnil již 4. ročník MTB závodů 
– Velká cena Fajťáku. Nedělní 
počasí bylo ideální, a tak závod 
byl ve znamení krásného slunného 
počasí.
V loňském ročníku se velmi osvěd-
čila časovka na Ambrožný a zpět, 
proto i letos byl tento závod velmi 
silně obsazen. Oproti loňskému 
ročníku byla Prize Money 3.000 
CZK vypsána za nejlepší čas součtu 
časů z XC závodu i z časovky na 
Ambrožný.
Tradiční dětská kategorie byla 
rekordně obsazena a zúčastnilo 
se jí na 70 dětí (viz snímek dole). 
Všechny si to patřičně užívaly 
a bezprostředně se radovaly ze 
svých výkonů a vyhraných cen.
Kategorie XC byla patřičně okoře-
něna účastí úřadujícího mistra ČR 
v maratonu Pavla Boudného z Čes-
ká spořitelna specialized MTB 

teamu stejně jako Janem Jobánkem 
z Merida bike teamu. 7 náročných 
kol na suché trati v terénu XC trati 
zvládnul nejlépe právě Pavel Boud-
ný v čase 1:01:07. Časovka na vrchol 
Ambrožný 640 m byla rovněž velmi 
silně obsazena a byla výzvou pro 
mnoho místních i elitních borců 
v několika kategoriích. O vítězi 
se rozhodovalo na cílové rovince 
a tentokráte byl lepší Jan Jobánek. 
V součtu časů si ale Prize Money 
odvážel Pavel Boudný. Celkový 
počet závodníků pak přesáhnul 140 
účastníků.
Již nyní se těšíme na další ročníky 
a tedy nezbývá než poděkovat všem 
závodníkům a sponzorům, kteří 
přispěli k úspěšnému uspořádání 
závodu. Velké poděkování zaslouží 
rovněž Ski klub Velké Meziříčí 
a všichni dobrovolníci, kteří doká-
zali aktivně pomoci při organizaci 
závodu.                                   -kuř-

Nejdříve se hlavou po rohovém 
kopu „zastřeloval“ Střecha, pak už 
přišla vydařená kombinační akce, 
na jejímž konci se u brankové čáry 
prosadil Bouček, který našel zda-
řilým obloučkem Berana, na něhož 
nečekal o nic snadnější úkol, než 
doklepnout téměř z brankové čáry 
míč do rapotické svatyně. O pět mi-
nut později kopal domácí Jedlička 
další roh, Střecha se předpisově 
„vyšplhal“ nejvýše a přidal druhou 
branku Benfi ky. Rapotice nesložily 
zbraně, znovu se vzepjaly ke zteči, 
ze které resultovala téměř gólová 
hlavička P. Matouška, jenomže 
Invald byl znovu proti a refl exivním 
zákrokem špičkových parametrů 
uhájil nulu za svými zády. Domácí 
odpověděli jak se sluší a patří – po 
asi nejhezčím „ťukesu“ zápasu 
oslovil z pravého křídla Kaf ka 
přesnou přihrávkou Berana, a ten 
dal domácím třígólový klid.
Z toho je vytrhl úvod druhé půle – 

zase musel úřadovat Invald. Slovo 
si vzal tedy Ďurica a po hezkém 
uvolnění přidal čtvrtou branku 
svého mužstva. Po ní už se hrálo 
v pomalejším tempu, do velké 
šance se znovu, tentokrát bez gó-
lové tečky, drali Ďurica s Beranem, 
jenže nakonec se poprvé a naposled 
smáli Rapotičtí – po nenápadné 
trmě-vrmě následující na opačné 
straně hřiště se totiž ze situace, 
zavánějící postavením mimo hru, 
prosadil Milan Laš a vstřelil jejich 
čestný úspěch. Střídající Liška 
se ale ukázal být t ím pravým 
žolíkem – nahradil Berana těsně 
před rozehrávkou svého mužstva 
po obdržené brance, vzápětí se ve 
velkém čtverci dostal k míči a jeho 
třetí dotyk s ním (po necelé minutě 
pobytu na hřišti) znamenal geniální 
technickou „plazivku“, která za-
padla za tyč zkoprněného gólmana 
Rapotic Ješiny. Takové zakončení 
by tribuny zřejmě čekaly spíše 

od zkušeného třicátníka, než od 
osmnáctiletého dorostence. Tentýž 
hráč byl i u poslední, šesté branky 
domácích, když uprchl hostujícím 
zadákům signalizujícím ofsajd. 
Poněkud kostrbatě sice zakombi-
noval s Ďuricou, když pak ale na-
konec v rámci této až příliš složité 
„kličkované“ rapotickou obranou 
dokázal podruhé přihrát témuž spo-
luhráči, věděl si druhý jmenovaný 
rady a šestým úspěchem domá-
cích uzavřel skóre utkání.   -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 22 17 1 4 64:26 52
 2. Kouty 22 11 7 4 56:34 40
 3. Hartvíkovice 22 10 7 5 40:31 37
 4. Rantířov 22 11 2 9 52:44 35
 5. Třešť 22 10 5 7 42:36 35
 6. V. Meziříčí B 22 9 7 6 35:23 34
 7. Křoví 22 9 4 9 52:53 31
 8. Náměšť-Vícenice 22 9 4 9 41:43 31
 9. Stonařov 22 8 5 9 26:42 29
10. Bohdalov 22 7 5 10 41:42 26
11. Budišov-Nárameč 22 6 4 12 48:66 22
12. Bedřichov 22 5 6 11 39:61 21
13. Rapotice 22 6 2 14 51:66 20
14. Přibyslavice 22 4 5 13 32:52 17

Foto: Petr Zezula

soubojem o setrvání v Jihomo-
ravské lize, byl vyrovnaný. Ani 
jedno družstvo nedokázalo odsko-
čit soupeři o více než dvě branky. 
Naši hráči si sice vytvořili více 
šancí, ale neproměňování „tutovek“ 
znamenalo pouze remízový stav 
v polovině utkání.
Druhá půle se vyvíjela obdobným 
způsobem jako první. Těsné vedení 
Brna se vždy podařilo stáhnout 
i přes nepříjemnou osobní obranu 
na naše spojky. V 19. minutě přišel 
zlom v utkání, naši hráči nedokázali 
dotáhnout útočné snahy do gólu 
a naopak domácí procházeli příliš 
snadno meziříčskou obranou. Šňů-
rou pěti branek v řadě si Brněnští 
vytvořili rozhodující náskok (18:18, 
23:18). V bráně ještě svými zákro-
ky držel nad vodou naše družstvo 
Libor Kotík, ale hráči už bohužel 
nedokázali najít sílu dotáhnout 
se na soupeře. Brno tak zvítězilo 
a zpečetilo sestup naší rezervy do 
divize. Sled branek: 2:2, 4:4, 8:7, 
10:9, 11:11, 14:12, 15:14, 16:16, 18:18, 
23:18, 26:19
7 m hody: 7/4:1/0, vyloučení 3:2
Sestava a branky: Kotík Libor, Poul 
Ondřej – Trojan Vítězslav (5), Stra-
šák Pavel (4), Bezděk Jakub (4), Fis-
cher Ladislav (3), Kubiš David (1), 
Babáček Petr (1), Rosa Jakub (1), 
Pospíšil Martin, Novotný Radek. 
Trenér Šidlo Ladislav.           -šid-


