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vás zve na výstavu LETNÍ KYTICE 13.–17. 7.
Trvalky, skalničky, stromkové růže, zahradní 
keramika.
Pracovní doba v době výstavy:
St, Čt 8–12, 13–17, Pá 8–12, 13–18, Ne 14–18
www.zahradnictvivm.cz, Vídeň 91, tel. 731 507 260

Dnes
Rozhovor 

s Lucií Bílou 
a Petrem 

Maláskem
Čtěte na straně 3

SOS poradna
Pravidel-
ná porad-
na SOS 
(sdružení 
obrany spotřebitelů) ve středu 
29. 6. od 14 do 16 hodin v nové 
budově MěÚ (obecní živnos-
tenský úřad, dveře č. 4).

Jak bude 
vycházet 

Velkomeziříčsko 
o prázdninách

Vážení čtenáři, o prázdninách 
budeme vycházet opět jako 
čtrnáctideník (z důvodu čer-
pání řádné dovolené). 
V červenci: 13. a 27., 
srpen: 10. a 24. Uzávěrky 
budou stále v předcházející 
pátky ve 14 hodin. V září pak 
budeme vycházet zase pravi-
delně každou středu.

Příjmy za rok 
2010 pro 

přídavek na dítě 
již nyní!

Úřad práce České republiky 
– krajská pobočka v Jihlavě, 
kontaktní pracoviště Žďár nad 
Sázavou – oddělení státní so-
ciální podpory sděluje příjem-
cům dávky přídavek na dítě, že 
nebudou rozesílány tiskopisy 
k doložení příjmů za rok 2010 
pro pokračování nároku na 
dávku od 1. 10. 2011.
Klienti si již mohou vyzvedá-
vat tyto tiskopisy na kterémko-
li kontaktním pracovišti SSP 
v okrese Žďár nad Sázavou 
a po vyplnění je mohou ihned 
odevzdat. 
Včasné odevzdání tiskopisů 
napomůže k rychlému zpra-
cování a následné výplatě 
dávek.
Mgr. Lenka Pipová, ředitelka 

kontaktního pracoviště ÚP

Tabule při vjezdu do 
města přivítá i upozorní

Současná nejpopulárnější zpěvačka České republiky 
koncertovala 21. června 2011 v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. Přivítal ji plný sál fanoušků, kteří ji za její skvě-
lý výkon v závěru koncertu odměnili potleskem ve stoje. 
V recitálovém zhruba hodinu a půl dlouhém vystoupení 
bez přestávky ji na klavír doprovodil Petr Malásek. 
Zazněly skladby v komorním provedení jako například 
Lásko máš modrý stín, Desatero, Hvězdy jako hvězdy, 
Tolik vína, tolik slov, Most přes minulost a další. Pocho-
pitelně nechyběly ani muzikálové písně – třeba Vzpo-
mínky z muzikálu Kočky, Samotářka, Jsi můj pán apod. 
Nadšení posluchači si vytleskali přídavky, a tak Lucie 
Bílá přidala navíc ještě Ave Maria či Už nikdy víc. Když 
se zpěvačka zhruba v polovině představení šla přeodít ze 
zlatavých do černých šatů, klavírista vyplnil prostor jaz-

Lucie Bílá u nás zazpívala poprvé. 
Doprovodil ji Petr Malásek

zovou libůstkou Blackbart od legendární skupiny Beatles.
Kromě zpívání přišlo i na mluvené slovo a zpěvačka 

i muzikálová herečka bavila publikum vyprávěním 
anekdot a postřehů, které sbírá mezi lidmi. Ti, kdož 
vytrvali, mohli po koncertu získat její autogram či 
společnou fotografi i. Všem – a zejména dětem – se 
pak věnovala individuálně a s nestrojenou upřímností. 
Někteří se hned druhý den ráno mohli vidět na jejích 
webových stránkách, kam fotky umístil jejich autor 
Lukáš Fronk, který Lucii Bílé spravuje web a denně 
ho aktualizuje.

Charizmatická zpěvačka, se srdcem na dlani, poskytla 
našemu týdeníku před koncertem exkluzivní rozhovor, 
stejně jako sympatický klavírista Petr Malásek. Ty si mů-
žete přečíst v dnešním vydání na straně tři.    Iva Horká

Držitelka nejprestižnějších pěveckých ocenění Lucie Bílá se představila zdejšímu publiku.    Foto: Iva Horká

Pětašedesát let od svého založení 
si v letošním roce připomíná Zá-
kladní škola a Praktická škola na 
Poštovní ulici ve Velkém Meziříčí. 
Byla založena výnosem zemské 
školní rady v Brně z 23. srpna 
1946. Výuku zahájilo v září téhož 
roku celkem sedmadvacet žáků 
ve dvou třídách. Ty byly umístěny 
v přízemí budovy obecné školy 
na ulici Komenského. Ve školním 
roce 1948/49 byla škola přemístěna 
do reálného gymnázia a došlo také 
k přejmenování pomocné školy na 
školu zvláštní. Školní rok 1953/54 
byl opět rokem stěhování – škola 
byla umístěna v budově osmileté 
střední školy na Sokolovské ulici. 
Od 24. srpna 1959 byla přestěhová-

Základní škola a Praktická škola oslavila pětašedesát let od založení
na opět do budovy na Komenského 
ulici, kde v roce 1946 začínala. 
Důležitým mezníkem v její histo-
rii bylo přestěhování do vlastního 
objektu na Sokolovské ulici, které 
se uskutečnilo 6. února 1961. (Dnes 
se v ní nachází prodejna a půjčovna 
nářadí.) Budovu užívala i družina 
mládeže ZDŠ. Škola byla opět 
dvoutřídní, počet žáků se pohybo-
val okolo 25 dětí. Vzhledem k na-
růstajícímu počtu žáků přestávala 
budova vyhovovat potřebám školy, 
i přesto, že došlo k přemístění 
školní družiny do nové budovy na 
Poštovní ulici. V tomto období byly 
zrušeny části předškolních zařízení 
– jeslí –, a tím se uvolnila budova 
na Čechově ulici. Město Velké 
Meziříčí jako její majitel souhlasilo 
s přestěhováním zvláštní školy do 
těchto prostor. Byla provedena 
rozsáhlá rekonstrukce a v září roku 
1993 škola zahajovala v nových 
prostorách. Změny ve společnosti 
a nová legislativa zaměřená na 
vzdělávání handicapovaných dětí 
byly příčinou toho, že i tato budo-
va přestala vyhovovat potřebám 

speciálního školství. Společně 
se svými zřizovateli, nejprve se 
školským úřadem, po jeho zrušení 
okresním úřadem a od roku 2001 
krajem Vysočina, hledalo tedy 
vedení vhodný objekt. V roce 2005 
byla zahájena jednání mezi městem 
Velké Meziříčí a krajem Vysočina 
o možnosti využití části budovy na 
Poštovní ulici pro potřeby speciální 
školy. Výsledkem byla dohoda mezi 
těmito subjekty, která odstartovala 
úpravu prostor a následně pře-
místění školy na nové působiště. 
Slavnostní uvedení do provozu 
se pak konalo v listopadu 2008. 
Od té doby se opět leccos změnilo 
k lepšímu. „Získali jsme prostředky 
na vybavení a inovaci vzdělávacího 
procesu za více než dva miliony šest 
set tisíc korun. Škole se díky tomu 
podařilo vybavit klimatizovanou 
učebnu se dvanácti počítači, dále 
byly ve dvou třídách základní školy 
praktické nainstalovány interaktiv-
ní tabule a byla zřízena i další nová 
třída pro zvláštní školu speciální. 
Ta bude během nadcházejících 
letních prázdnin přebudována 

na snoozelen a posléze doplněna 
i o potřebné prvky jako vodní lůžko 
a další efekty,“ zaznělo mimo jiné 
během oslavy, která byla uspořádá-
na k tomuto významnému výročí. 
Připravilo ji vedení školy, učitelé 
a žáci a konala se minulý týden 
v budově na Poštovní ulici. Děti 
a učitelé přítomné pobavili kultur-

ním programem, v němž domino-
vala zábavnou formou zpracovaná 
pohádka o Karkulce. Potleskem je 
odměnili jak zástupci kraje, tak 
našeho města a další pozvaní hosté. 
Ti si poté mohli prohlédnout pro-
story, až do patnácté hodiny totiž 
probíhal den otevřených dveří.

(Pokračování na straně 5.)

Škola disponuje i nově vybavenou počítačovou učebnou s klimatizací.
Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči letos slaví 140. výročí založení svého 
sboru. Uplynulý víkend 25.–26. června proto patřil právě jim. Ať již to byla 
v sobotu výstava z historie sboru s možností prohlédnout si budovu hasič-
ské zbrojnice nebo následná pieta na starém hřbitově spojená s uctěním 
památky zakladatele zdejších dobrovolných hasičů Tita Kršky. Tento den 
zakončila slavnostní valná hromada pro zvané hosty a členy hasičského 
sboru. Oslavy pokračovaly i v neděli na náměstí slavnostním průvodem 
hasičů, přehlídkou hasičské techniky současné i historické a konečně 
i ukázkami spolupráce integrovaného záchranného systému, tedy sou-
činnosti hasičů s policií a zdravotní záchrannou službou.    (Pokr. str. 5.)

Dobrovolný hasičský sbor 
pracuje již 140 let

Návštěvníky přijíždějící do měs-
ta přivítá tabule »Vítáme vás ve Vel-
kém Meziříčí«. Bude umístěna na 
všech čtyřech hlavních příjezdech 
do města. Vedle ní pak bude další, 
která upozorní na to, že naše město 
je monitorováno městským kame-
rovým dohlížecím systémem.

„Souhlasili jsme s umístěním těch-
to tabulí proto, že je to preventivní 
opatření. Jde o ochranu města a na-
šich obyvatel. Krádeží se tady děje 
hodně,“ říká k tomu starosta Rado-
van Necid. Tabule by tedy měly vítat 
zvané hosty a ty nezvané rovnou upo-
zornit na to, aby ve městě nekradli.

Městský kamerový dohlížecí 
systém bude navíc rozšířen o další, 
již jedenáctou kameru. Ta přibu-
de u dětského dopravního hřiště 
a v podstatě bude hlídat hřiště sa-
motné i celou křižovatku Oslavické 
a Školní spolu s areály před dvěma 
sousedícími základními školami 

na zmiňovaných ulicích a vlastně 
i příjezd do sídliště Čechovy sady. 
S jejím poř ízením již městský 
rozpočet pro letošní rok počítá a je 
na ni vyčleněno 280 tisíc korun. 
„Význam kamer spatřuji hlavně 
v prevenci,“ zopakoval starosta.

Z bezpečnostních důvodů a pro 
ochranu před nájezdy zlodějů z dál-
nice by měly být kamerami opatřeny 
i hlavní čtyři příjezdové/výjezdové 
směry z města. První ze stacionár-
ních kamer měla být na Karlově, 
takže by monitorovala směr od 
Brna. Město na její pořízení žádalo 
dotaci z kraje Vysočina. V tomto 
případě neuspělo. V rámci pro-
gramu prevence kriminality však 
získalo dotaci na druhý projekt, 
a to na rozšíření metropolitní sítě 
po městě včetně napojení velko-
meziříčského obvodního oddělení 
Policie ČR na kamerový systém 
města.             Martina Strnadová

 Koňka s hasiči přijela na velkomeziříčské náměstí v neděli odpoledne 
26. 6. Proběhly ukázky zásahů pro veřejnost.              Foto: Iva Horká

Letní prodejní 
výstava trvalek 

a okrasných trav
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Velkomeziříčští
řešili s hejtmanem 
aktuální problémy

Současné problémy Velkého Meziříčí jako jsou opuštěná budova býva-
lého domova důchodců, řešení složité dopravní situace ve městě a s tím 
související špatný stav komunikací, ale i budoucnost středních škol byly 
na programu jednání zástupců kraje Vysočina a města Velké Meziříčí. 
Vysočinský hejtman Jiří Běhounek s radním pro sociální oblast Petrem 
Krčálem navštívil za tím účelem ve středu 22. června na zdejší radnici 
starostu Radovana Necida a místostarostu Josefa Komínka. Šlo o vůbec 
druhou ofi ciální návštěvu hejtmana na radnici ve Velkém Meziříčí. 
„Vítáme takové příležitosti. Jde totiž o neocenitelnou možnost mluvit 
o společných problémech jaksi tváří v tvář a navzájem se lidsky poznat,“ 
zhodnotil Radovan Necid význam návštěvy.

Požádali kraj o prodloužení splatnosti 
příspěvku na demolici

Nejaktuálnější otázkou Velkomeziříčských je nyní ta – co se starou 
budovou bývalého domova důchodců a někdejšího okresního úřadu na 
Hornoměstské ulici. Senioři se z ní do nového objektu v Čechových sadech 
stěhovali letos v únoru. Do konce června pak má kraj vyklidit i zbytky 
zařízení z již prázdného objektu. Ten poté převezme město, jak se k tomu 
již zavázalo. A proto řeší, co s ním. Z možností, zda jej rekonstruovat, 
prodat, zakonzervovat nebo zbourat se tou zatím asi nejrealističtější jeví 
ta poslední. Kraj přislíbil městu na případnou demolici přispět částkou 
až do výše tří milionů korun, což krajské zastupitelstvo již i schválilo. 
Ovšem s podmínkou, že proběhne do konce tohoto roku. Vedení města 
je však toho názoru, že to časově nelze stihnout, neboť budovu zatím od 
kraje ještě ani skutečně nepřevzalo. Žádá tedy kraj o posunutí termínu 
splatnosti podílu na demolici o rok. „Oceňuji otevřený postoj vedení 
města Velké Meziříčí a chápu, že některé situace, jež si původně připra-
víme, se pak nedají řešit přímo tak. Takže pokud vedení města po poradě 
s odborníky zhodnotí situaci starého domova důchodců tak, že demolici 
nelze stihnout do konce roku 2011, jsme ochotni předložit zastupitelstvu 
kraje prodloužení splatnosti již schválené částky tři miliony korun jako 
náš podíl na demolici, která by probíhala až v roce 2012, do 31. 12. 2012,“ 
odpověděl hejtman kraje Jiří Běhounek starostovi na jeho žádost. Na 
druhou stranu i město se kraji snažilo a nadále snaží vyjít vstříc při stav-
bě nového domova pro seniory v Čechových sadech, k čemuž věnovalo 
městské pozemky a další hodlá nabídnout pro nové krajské plány. Kraj má 
totiž v úmyslu zřídit v sousedství nového domova lesopark, jenž by tvořil 
přirozené zázemí pro volný čas jeho obyvatel. „Město náš úmysl vítá a na-
bídlo nám poskytnutí pozemku,“ podotkl k tomu krajský radní Petr Krčál.

Chtějí dostat malý a velký obchvat města 
mezi krajské priority

Složitou dopravní situaci Velkého Meziříčí coby města, ležícího 
v těsném sousedství hlavní dopravní tepny Česka (D 1) a mimoto i na 
hlavním tahu z Jihlavy na Brno, tedy na krajské komunikaci (II/602), 
Velkomeziříčští řešili v minulosti již mnohokrát, na různých místech 
a pravděpodobně budou řešit i nadále. Městu by významně pomohly malý 
a velký obchvat. A to zejména v případě omezení provozu na dálnici, kdy 
pak četná vozidla sjíždějí do centra města, které totálně ucpou. Velký 
obchvat přímo navazuje na krajský záměr propojit jihovýchod Vysočiny 
s D 1. Město učinilo vlastní kroky ve prospěch věci tím, že připravilo 
a fi nancovalo projekty, které kraji darovalo. A nabízí i vykoupení pozemků 
pro budoucí trasy obchvatu. „Jde o významný neuralgický bod na Vyso-
čině, zejména v krizových situacích. Vedení kraje o našem problému ví, 
velmi objektivně se jím zabývá i krajská bezpečnostní komise. Jde tedy 
o to, aby se dokončení obchvatu dostalo mezi krajské priority v doprav-
ních stavbách,“ sdělil Radovan Necid s tím, že podobné je to i s opravou 
krajské silnice II/602 v okolí města.

Shodli se na podpoře
kvalitních středních škol

Co se týče připravovaných změn v krajské školské koncepci, hejtman 
potvrdil výsledek předchozích jednání města s krajem. Totiž že za sou-
časného krajského vedení bez souhlasu města ke změnám nedojde. I tak 
je ale jisté, že demografi cký vývoj je neúprosný a školy, jak základní tak 
střední, se dostávají do problémů kvůli nižší naplněnosti tříd a studijních 
oborů. Je to věc, která řešení vyžaduje. „Shodujeme se v tom, že má smysl 
podporovat a zachovávat pouze kvalitní střední školy. Jen tak předejdeme 
problémům a nedostaneme se do situace, kdy budeme muset pouze hasit 
pomyslné požáry,“ uzavřel hejtman Jiří Běhounek.     Martina Strnadová

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (vlevo) s radním Petrem Krčálem 
navštívili velkomeziříčskou radnici ve středu 22. června.

Foto: Martina Strnadová

Zateplí školku i bez dotace

Z velkomeziříčské věže, která je 
v současné době vysoká 64 metrů, si 
mohou zájemci prohlédnout město. 
Ti, kteří Velké Meziříčí neznají, na-
jdou na ochoze popisky nejdůležitěj-
ších dominant. Těmi na snímku jsou 
zámek a dálniční most Vysočina.

Věž byla zbudována patrně poz-
ději než samotný kostel. První 
písemná zmínka o chrámu svatého 
Mikuláše se vztahuje k roku 1317. 
Věž ale podle archivních záznamů 
nebyla ještě roku 1411 dokonče-
na. Ale když se roku 1465 kostel 
rozšiřoval, byla již věž hotova. Ve 
spodní části má vnější rozměry 
9,80 × 10,50 metrů, zeď je tři met-
ry silná. Již v 16. století bývaly na 
věži hodiny, tehdy s pozlacenými 

Věž nabízí jak reálný pohled, 
tak panoramatické snímky

číslicemi. Také ji postihl několikrát 
požár, když do ní uhodil blesk. Po 
jedné z oprav byla snížena z pů-
vodních více než sedmdesáti metrů 
na 64. Jsou na ní též věžní hodiny 
z roku 1949, které vyrobil Václav 
Dvořák z Vyškova. Ciferník má 
průměr 4,20 metrů a je největším 
prosvětleným ciferníkem v České 
republice. Kdysi bydlíval na úrovni 
ochozu také věžník, který střežil 
město shora. Z původního počtu 
zvonů – sedmi – jich naleznete 
na věži v současnosti šest. Dva 
z nich jsou z 18. století a čtyři 
byly odlity roku 1969. Nejtěžší 
je svatý Mikuláš, vážící přes dvě 
tuny, a nejmenší je umíráček s tři-
atřiceti kilogramy.        Iva Horká

Pohled na zámek a dálniční most Vysočina.                   Foto: Iva Horká

Sedmé setkání harmonikářů ve 
Lhotkách, které se letos konalo 
v sobotu 25. června od patnácti 
hodin, bylo opět hojně navštívené. 
Vystoupilo na osmdesát účinkují-
cích z blízkého i vzdáleného okolí, 
jež zhlédlo několik stovek diváků. 
Tradičně zněly lidové i umělé písně, 
ale taktéž náročnější sóla pro akor-
deon. Představili se jak amatérští 
hudebníci – od dětí po seniory –, 
tak profesionálové. Ty zastupovali 
především učitelé základních umě-
leckých škol, velkomeziříčskou ne-

Ve Lhotkách
opět zněly akordeony

vyjímaje. Ani tentokrát nechyběla 
taneční vsuvka, znovu do Lhotek 
zavítaly tanečnice ze skupiny Tor-
nado Lou z Bítovčic na Jihlavsku. 
Pořadem provázela opět Iva Horká, 
kterou ve druhé půli večera vystří-
dala Zdena Poláková. Hlavní po-
řadatel Josef Vondrák přivítal také 
posluchače až z Toronta a prvního 
návštěvníka Josefa Dvořáka, který 
vstoupil do areálu v pravé poledne, 
obdaroval stříbrnou plaketou s vě-
nováním. Tu na památku dostali 
i všichni vystupující.   Iva Horká

Andrea Zlámalová vystupuje na setkání harmonikářů ve Lhotkách od 
samého začátku. Letos se blýskla náročnou skladbou Scherzo od Johna 
Garta. Svoje dovednosti nepochybně zúročí, neboť byla přijata na kon-
zervatoř.                                                                          Foto: Iva Horká

Nepořádek za nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve Vel-
kém Meziříčí se nelíbí obyvatelům ani radním města. „Řešili jsme to 
i s personálem Wellmezu. Doufáme, že se to tam zlepší,“ sdělil starosta 
Radovan Necid, který si byl místo osobně prohlédnout spolu s dalšími 
radními ve středu 15. června (viz snímek). Na místě se povalovaly pet 
lahve, krabičky od cigaret a nedopalky, plechovky, papíry, na cestě pak 
bylo plno skleněných střepů. Starosta dodal, že to ale není jen o mládeži, 
nýbrž i o sousedním obchodním domu Billa. „Ten má na tom svém dvoře 
také nepořádek. Budeme to řešit a žádat Billu, aby taky přijala nějaké 
opatření,“ uzavřel Necid.                        Text a foto: Martina Strnadová

Přesvědčili se o nepořádku 
za Billou a Wellmezem

Křižanovské mateřské škole
přibude třída

Výstavba nové třídy mateřské školy v Křižanově začne s prvním 
prázdninovým dnem. Během léta by měla být hotova tak, aby v ní výuka 
mohla odstartovat v ideálním případě již prvního září, nejpozději do 
prvního října. 

Nedostatek míst v mateřské škole Křižanovské tíží již několik roků. 
Rozhodli se proto využít prostoru bývalých šaten v budově základní školy, 
kde spolu s ní sídlí i mateřinka, a vybudovat tam čtvrtou třídu MŠ pro 
třiadvacet dětí s dalším sociálním zařízením a šatnou. Přibude i zvláštní 
vchod, takže každá škola bude mít svůj vlastní. Šatny pro žáky ZŠ budou 
namísto dnešní kolárny, šaten pro provozní zaměstnance a vestibulu. 
„Navíc hygiena trvá na tom, aby školka měla svou vlastní jídelnu. Pro 
ni zabereme jednu jedinou třídu základní škole – tzv. pod hodinami,“ 
vysvětluje starostka městyse Křižanov Marie Smejkalová a dodává, že 
akce si vyžádá dva a tři čtvrtě milionu korun. Peníze půjdou z rozpočtu 
městyse. Jeho vedení jedná se starosty okolních obcí o příspěvku na akci 
prostřednictvím poplatku za jejich děti, které křižanovskou školku navště-
vují. Bylo by to spravedlivější než nějaký jednorázový příspěvek. „Okolní 
vesnice nám teď platí za předškoláka 4 tisíce a za mladší dítě 2 tisíce 
korun. Řešili jsme, že bychom platbu sjednotili na všechny děti stejně, jako 
za žáka základní školy – na pět tisíc korun,“ popisuje zamýšlenou formu 
fi nancování starostka. Podle ní bude touto přestavbou na třech stovkách 
metrů čtverečních zhodnocena celá budova školy. V daném prostoru při-
bude podlahové topení, francouzská okna kvůli vyšší světelnosti, zvýší 
se vchod, jenž bude mít dvojité zádveří.

Prostory základní školy zůstanou dostatečně velké i po přestavbě pro 
potřeby mateřinky. Neboť celková kapacita ZŠ je šest set a v letošním 
školním roce ji navštěvuje 286 žáků.                        Martina Strnadová

Mateřská škola v Olší nad Osla-
vou, místní části Velkého Meziříčí, 
potřebuje zateplení. Žádost o dotaci 
již druhým rokem nevyšla, a vedení 
místní části již nehodlá čekat další 
zimu. Zateplení tedy pořídí z vlast-
ních zdrojů.

„Předseda komise pro místní 
správu v Olší nad Oslavou Jindřich 
Kučera nás požádal, abychom jako 
město o dotaci na zateplení objektu 
mateřské školy již nežádali, protože 
zkrátka a dobře není na co čekat,“ 
potvrzuje starosta Radovan Necid 
a dodal, že město žádalo dva roky 
po sobě, stálo to už 80 tisíc korun. 
„Všechny ty audity a posouzení 
stavu… Ministerstvo životního 
prostředí nekoná, v podstatě ne-
funguje… a my nejsme schopni říct, 
jestli dotace bude, nebo nebude,“ 
popisuje starosta. Místní správa 
v Olší k tomu podle něj přistupuje 
zodpovědně, když se rozhodla akci 
provést hned a díky tomu už další 
zimu bude spořit. Neboť náklady na 
topení ve zmiňované mateřské škole 
jsou přes 100 tisíc korun. „Aby ráno 

v sedm, kdy přijdou děti, bylo ve 
školce 20 stupňů, někdo musí vstá-
vat už ráno ve tři hodiny a naházet 
do kotle kvanta uhlí,“ říká starosta.

Navíc, když si místní část zajistí 
zateplení vlastními silami, pořídí 
je levněji než s dotací. V žádosti 
o dotaci bylo totiž zahrnuto za-
teplení celé budovy včetně vý-
měny zdroje tepla. Ten musí být 
ekologický, tedy kotel na pelety. 
Náklady by tak dosahovaly 2,5 
milionu korun. V minulosti býval 
k této dotaci povinný podíl města 
desetiprocentní, dnes už je téměř 
třetinový – 28 %. Vedení místní 
části Olší přitom vyhodnotilo, že 
zateplení zdí nutné není, neboť jsou 
osmdesát centimetrů silné. Podle 
nich stačí vyměnit okna a kotel, což 
by se za 600 tisíc zvládnout dalo. 
„My s tím souhlasíme, oni to chtějí 
a je to rozumné opatření,“ uzavřel 
starosta. Město proto o evrop-
ské peníze žádat nebude. Nového 
kotle i oken by se tak MŠ v Olší 
mohla dočkat již do konce letních 
prázdnin.     Martina Strnadová
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Je úžasná. A upřímná, určitě si na nic nehraje. * 
Kde se v tak drobné ženě bere tolik energie? * A ten 
zpěv…* Měla jsem husí kůži, když zpívala Desatero.* 
Mně se chtělo brečet, jak to bylo krásné.* To já jsem 
skutečně plakala, celý koncert.* Změnil jsem na ni 
názor, není to póza, ona opravdu taková je. Navíc je 
i vtipná a pokorná.*

Takové a spousta dalších komplimentů byly slyšet 
těsně po recitálu zpěvačky Lucie Bílé a klavíristy 
Petra Maláska v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
minulý týden.

K nadšení posluchačů se přidává i redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko. Jak Petr Malásek, tak Lucie Bílá až 
neskutečně ochotně poskytli našim novinám rozhovo-
ry. A na jejich obranu na tomto místě musím – sama 
za sebe – uvést, že koncert začal s desetiminutovým 
zpožděním, ne proto, že by si Lucie Bílá hrála na 
‚hvězdu‘ a svoje fanoušky nechala čekat, ale proto, že 
jsme se zapovídaly během rozhovoru v šatně a zapo-
mněly hlídat čas. Pokud byl někdo naštvaný, tak se mu 
omlouvám. Ale doufám, že následující řádky budou za 
tento drobný nedostatek milou kompenzací.

Loni se mi splnily všechny moje 
sny, vyznala se Lucie Bílá

O svém úžasném roce – a přejme jí ho – se zmiňuje 
v nedávno vydaném svazku. Výpravná kniha s ně-
kolika stovkami fotografi í a originálními komentáři 
populární zpěvačky zachycuje nejúspěšnější období 
jejího života. „Byl to rok splněných přání,“ říká Lucie 
Bílá, „zahrála 
jsem si v pohád-
ce, porotcovala 
v úžasné show, 
měla dvě turné, 
zdvojila většinu 
svých koncertů, 
získala tři pla-
tiny za vánoč-
ní album, dva 
S la v í k y,  d va 
Anděly. Získa-
la jsem vlastně 
i třetího anděla, 
jeho křídla mě 
chrání v sou-
kromém životě. 
Byl to zkrátka 
můj fantastický 
rok.“

Zpíváte více 
jak dvacet let, 
ale ve Velkém 
Meziř íčí jste 
poprvé. Máte 
přehled, kde 
jste ještě nikdy 
nezpívala?

Na to se mě 
neptejte, to ví 
můj manažer. 
Já jsem tady od 
umění a mana-
žer ať se stará 
o to ostatní. On 
m ě  v ž d y c k y 
někam uvede, 
strčí mě na je-
viště (smích), no 
a tam už potom 
z a č í n á  m oj e 
funkce. Ale to, 
že bych si hlída-
la, kde jsem zpívala, a kde ne…? Pro mě je publikum 
všude stejný. Reaguje podobně. Někde je třeba trochu 
ostýchavější, tišší, dává si víc pozor, než se začne proje-
vovat. Jindy je temperamentnější – třeba na Slovensku 
nebo na Moravě. A musím říct, že nejlíp se cítím tady, 
v naší zemi, jsem československá zpěvačka. Když zpí-
vám venku, tam mě to právě moc nebaví, teda když je 
to pro krajánky, tak ano. Ale vždycky se ráda vracím. 
Mě nikdy nelákalo dělat kariéru v zahraničí, protože 
vím, kam patřím. Navíc, v mém diáři se nenajde ani 
den volna, natož abych se pokoušela ještě o něco někde 
jinde. A taky potřebuji čas pro sebe a svoji rodinu, a ta 
je tady, u nás doma.

A ještě bych k tomu dodala, že nehlídám ani to, 
jestli zpívám pro deset tisíc lidí nebo pro stovku. Mě 
to baví vždycky.

Jste výborná zpěvačka, to všichni víme, ale mám 
pocit, že jste i dobrá herečka. Koneckonců teď jste 
zrovna dotočila pohádku. Nebylo by vůbec špatné 
vidět vás víc v nějakých velkých rolích…

No, už jsem hrála tři hlavní role, to není zas tak špat-
ný (smích)… Jste hodná, že mě chcete vidět víc, ale ono 
je to taky o nabídce a o tom, kdy ta nabídka přijde. Osob-
ně jsem měla štěstí na režisérku Irenu Pavláskovou, 
která mě obsadila do fi lmu a na Frantu Brabce, který 
mi dal role ve dvou fi lmech. Což oba dva považuju za 
statečný lidi. A až se zase najde nějakej statečnej, tak to 
ještě neznamená, že to budu moct přijmout. Třeba loni 
jsem dostala fantastickou nabídku, ale zkrátka jsem ji 
musela odmítnout. Měla jsem toho tolik, že se to vůbec 
nedalo časově zvládnout. A taky šlo o těžký téma. Já 

jsem taková ta herečka, která všechno moc prožívá. 
Buďto si hraju, anebo trpím. A mně se právě nechtělo 
depkařit. Ale kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, tak 
to víte, že bych ji vzala. Samozřejmě podle toho, co by 
to bylo. A kdybych tam nebyla nahá (smích).

Jak jste se cítila při natáčení 3D pohádky V pe-
řině, kde hrajete maminku?

Tohle bylo právě to ‚hraní si‘. Připadalo mi to, jako 
kdybychom byli na pionýrském táboře a při tom nás 
někdo točil. Bylo to tak strašně příjemný… Já si stejně 
myslím, že když někdo dělá něco rád, tak je to pro 
něho taková meditace. Herci natáčeli měsíc, pro ty 
ostatní to bylo složitější a na tiskové konferenci jsem 
se dozvěděla, co znamená 3D – třikrát delší a třikrát 
dražší (smích) – tak oni to tak měli. Ale pro mě bylo 
samotný natáčení nádherný, vůbec mi nevadilo, že 
mám ve čtyřicetistupňovým vedru paruku, punčochy 
a svetřík. A ještě k tomu alergii na peří – to jsem před 
režisérem zatajila, aby mi ta role neutekla (smích).

Budete písničku z fi lmu, při níž uspáváte děti, 
která je mimochodem moc hezká, hrát také na 
koncertech?

Těch písniček je tam víc. Zatím jsme to ještě neměli 
v plánu, protože teprve tejden je za náma premiéra. 
Ale asi bych ráda. A tahle písnička je poslední, kterou 
složil Karel Svoboda. Ostatní jsou od Reného Rypara 
ze skupiny Support Lesbiens.

Absolvovala jste vůbec někdy nějaké odborné 
hodiny zpěvu, tedy kromě dětského sboru?

Ano, chodila jsem do sboru, ale musím přiznat, že 
mně vadilo, jak 
okolo mě všich-
ni zpívají. Tak 
jsem schválně 
zpívala hodně 
nahlas a paní 
učitelka mě po-
stavila samot-
nou dopředu. Já 
jsem se narodila 
jako sólistka. Na 
základní škole 
jsem sice cho-
dila na hodiny 
k paní učitelce, 
ale to bylo je-
nom asi od šestý 
do sedmý třídy. 
A pak když jsem 
v budoucnu vy-
hledávala různý 
učitele, tak mi 
řekli, že s ‚tím‘ 
nechtějí mít nic 
společnýho – 
v dobrým slova 
smyslu. Povídali: 
vy vůbec nevíte, 
jak to děláte, což 
je možná prav-
da, protože já 
tomu nechávám 
volný průběh. 
Vím, že to ani 
nejsem já, a že 
‚to‘ můžu jenom 
nosit s laskavým 
svolením TOHO 
nahoře. Když 
chci, aby ze mě 
vyšla pravda, 
tak nad tím pře-
stanu přemýšlet. 

Když chci, abych ladila, tak myslím spíš na pocit, aby 
se mi smálo břicho. Tak jsem vlastně ráda, že mě učitelé 
neodnaučili zpívat…

Máte vedle sebe dnes špičkového hudebníka. Vy 
sama jste nikdy nehrála na nástroj?

Hrála jsem na kytaru, ale okousala jsem ji vzteky, 
protože mi to nešlo tak rychle, jak jsem chtěla. Tak jsem 
to vzdala. Ale v první kapele, která se jmenovala Heli-
us, jsem hrála a zpívala rokenroly. Jenomže mě to nějak 
obojí dohromady nebavilo, a tak jsem si musela vybrat. 
Ono stejně, pro co se jednou člověk narodí, u toho taky 
skončí. I přesto, kdyby kličkoval jako zajíc…

Kdy jste poprvé vystoupila před lidmi?
V sedmi letech, u nás v Otvovicích, kde jsem zpívala 

Černé oči jděte spát. Ale musím říct, že by mě tehdy 
vůbec nenapadlo, že jednou v tom budu první a budu 
se tím živit. Strašně let mi trvalo, než jsem k tomu do-
spěla. Ještě ve dvaceti jsem třeba snila o tom, že budu 
mít krejčovský salon v Otvovicích a budu šít místním 
šaty na sobotní zábavy. To byly moje sny…

Snů se týká i moje poslední otázka, na niž mi 
nemusíte odpovídat konkrétně, pokud nechcete. 
Stačí mi, když řeknete jenom ano, nebo ne. V písni 
V peřině zpíváte, že ‚…každý má svůj sen, ať si ho 
uchová…‘. Máte ještě i Vy nějaký sen?

Měla jsem spoustu snů, ať už materiálních nebo těch, 
které se týkají citů, ale i ty pěvecké. A ony se mi všech-
ny vloni vyplnily. A já jsem si najednou na silvestra 
uvědomila, že vlastně nemám žádnej sen. Tak mi dejte 
nějakej čas, abych na něco přišla…(smích).

Iva Horká

Slovo hejtmana
V půlce června, kdy s předstihem 

píšu tyto řádky, jsme stále svědky 
dlouhodobých bojů uvnitř vládní 
koalice, vzájemných výhrůžek, 
výčitek a ultimat. Také osobní 
aféry vyplují na povrch, neřeší se, 
časem se otupí jejich hrot a zase se 
na ně zapomene. Tak se tomu děje 
u nás léta. Nezvratným faktem je 
pouze realita, že jsme leccos v tom 
našem státě prošustrovali a musíme 
šetřit. Čekají nás tedy mimo jiné 
léta odkládané a neřešené reformy 
důchodového a sociálního systému, 
zdravotnictví a mnohé další. Jejich 
potřebu nikdo nezpochybňuje.

Horší je skutečnost, že návrhy 
připravovaných reforem jsou soci-
álně velmi necitlivé. Opět je mají 
odnést ti slabší, kteří se nemohou 
bránit. Hlavně mladí lidé a dů-
chodci. K těm bohatším se změny 
chovají s pochopením. A ještě více 
alarmující je, že tyto nedomyšlené 
reformy ve svém důsledku příliš 
úspor nepřinesou, naopak, v někte-
rých případech se ještě prodraží.

Reformy jsou šité horkou jehlou 
bez diskuse nad důležitými souvis-
lostmi a jejich řešením. Například 
v jakési laické diskuzi nad důcho-
dovou reformou se mluví hlavně 
o tom, že se nám bude zvyšovat 
odchod do důchodu na 67 nebo 
dokonce 70 či více let věku. Bavíme 
se o tom, jak bude sedmdesátiletá 
učitelka bojovat s čilými puberťáky 
nebo jak budou dělníci – stařečci 
zvládat fyzicky náročnou práci. 
Přitom ta práce jednoduše pro ně 
nemusí být. Nebo budou všichni 
mladí na podpoře a staří se budou 
potácet v práci? Bude pro stát 
výhodné, když budou místo třice-
tiletých pracovat pětašedesátníci? 
Nebudou ti staří méně výkonní? 
A nebudou psychické problémy 
nezaměstnaných mladých mít i jiné 
negativní důsledky? Zkrátka – vy-
řeší vše jen prosté posunutí věku, 
ve kterém se ještě musí pracovat? 
Dovolím si o tom pochybovat.

Peníze nepřebývají ani v krajské 
kase. V této situaci nás ještě žádají 
o fi nanční výpomoc policie nebo 
hasiči, což jsou ovšem organizační 
složky státu, který je zřizuje, řídí 
a f inancuje. Bohužel omezeně 
a jak je vidět, nedostatečně. Stát 
nastavuje pravidla na výběr peněz, 
ale neumí to – vybírá je špatně, 
s jejich přerozdělováním je to ještě 
více tristní. Navíc stát omezuje tok 
fi nančních prostředků i na ty oblasti, 
které před časem „hodil na krk“ 
krajským samosprávám. O více než 
sto milionů méně jsme dostali na 
krajské školství, slíbené peníze stále 
chybí na zdravotnictví, záchranku 
jsme už museli „zachraňovat“ další 
mnohamilionovou dotací z kraj-
ských prostředků. Města a obce mají 
rovněž s omezováním svých příjmů 
dostatek zkušeností. Samosprávy 
nejsou fi rmy, které si mohou peníze 
vydělat. Pokud vláda (stát) nezmění 
svůj přezíravý vztah k oprávněným 
nárokům krajů, měst a obcí, budou 
problémy se zajištěním potřeb obča-
nů v místech jen přibývat.

Leč začíná léto a doba dovolených 
a je tedy čas myslet i na příjemné 
věci. Můžeme nabírat síly pod sil-
nými slunečními paprsky u moře, 
poznávat historické památky či 
jiné způsoby života po celém světě. 
Anebo zůstat doma a prozkoumat 
třeba neznámé kouty Vysočiny. 
V těch mírných kopečcích, v hlu-
bokých lesích, u chladivých rybníků 
nacházíme my domorodci i návštěv-
níci z jiných krajů a zemí místa pro 
relaxaci a odpočinek po celoročním 
shonu. Každý může najít místa pro 
koupání, cykloturistiku i klasické 
pěší túry s doprovodem šumění stro-
mů. Vše záleží na vaší volbě. Přeji 
vám všem pěkné léto, načerpání 
nových sil a vytržení alespoň na čas 
z každodenních starostí.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Lucie Bílá na pódiu velkého sálu Jupiter clubu.              Foto: Iva Horká

Druhý a zároveň poslední kon-
cert letošního ročníku Concentus 
Moraviae ve Velkém Meziř íčí 
se uskutečnil v zámecké jídelně 
v pátek 24. června. 
Představila se na 
něm čtveřice mla-
dých hudebníků 
Martina Bačová – 
housle, Petr Ver-
ner – viola, Tomáš 
Jamník – violon-
cello a Slávka Pě-
chotová – klavír. 
Zazněly skladby 
Vítězslava Nová-
ka, Otmara Máchy, 
Bohuslava Martinů 
a Rober ta Schu-
manna. Do Velké-
ho Meziříčí při této 
příležitosti zavítal 
také ředitel festi-
valu David Dittrich 
a dramaturg Aleš 
Březina. V rámci 
zmíněné akce, jež 
letos nesla název 
České sny, vystou-
pila mimo jiné i Iva 
Bittová – na zám-
ku v Náměšti, sbor 
Boni Pueri – v Bo-
skovicích, Melody 
Makers Ond řeje 

V zámecké jídelně 
proběhl druhý koncert 
Concentus Moraviae

Havelky – v Ivančicích a cimba-
listka Zuzana Lapčíková ve Velkém 
Meziříčí během fi lozofi ckého festi-
valu.                               Iva Horká

Tomáš Jamník zahrál v zámecké jídelně na violon-
cello.                                              Foto: Iva Horká

Zatímco Lucie 
Bí lá ve Velkém 
Meziř íčí zpívala 
poprvé, Petr Ma-
lásek už u nás kon-
certoval. Bylo to 
před lety s Hanou 
Hegerovou. Do na-
šeho města ale při-
jel i nedávno, když 
jeho žena Dana 
Morávková v Jupi-
ter clubu hrála diva-
dlo. To podle svých 
slov dělal manželce 
taxikáře.

Pocházíte z hu-
dební rodiny, váš 
tat ínek Jiř í byl 
také výborný pi-
anista. Vedl vás 
k hudbě on, nebo 
jste měl zájem Vy 
sám?

Tatínek zapracoval maximálně 
geneticky, ale nátlakem vůbec. 
On byl moudrý muž, věděl, že 
jakýkoliv tlak v tomto případě 
by neměl smysl. Když člověk 
vyrůstá v prostředí, kde je piáno 
samozřejmou součástí domácnosti 
jako třeba pračka nebo lednička, 
tak mu to ani nepřijde. Já jsem si 
poměrně záhy začal vybrnkávat 
tóny a do šesti sedmi let jsem měl 
učitele. Pak mě naši zapsali do 
umělecké školy. A tam mi to začalo 
jít, nemusel jsem ani nijak extra 
cvičit, mě to bavilo samotného. 
Takže asi nějaký talent tam byl. 
Vpodstatě jsem cvičil minimálně. 
Ale měl jsem poměrně přísnou 
učitelku, která mi neodpustila těch 
osm hodin denně nácviku poté, co 
jsem se zmínil, že bych to zkusil 
na konzervatoř. To už mě cvičení 
potom neminulo.

Měl jste jenom klavír, nebo ješ-
tě nějaký jiný hudební nástroj?

Na konzervatoři jsem měl kromě 
klavíru ještě skladbu. A pak jsem 
pokračoval na akademii a tam jsem 
měl jenom skladbu a už ne klavír. 
Záhy mi totiž bylo jasný, že mezi ty 
tři nejlepší klavíristy v recitálové 
hudbě se nemám šanci propracovat, 
tak jsem to vrcholové piáno na aka-
demii nestudoval. Inklinoval jsem 

spíš k jazzu a ke skladbě, takže jsem 
si pak vybral už jenom tento obor. 
Jinak se doprovodím na kytaru, 
vyloudím něco třeba i na harmoni-
ku, když píšu kupříkladu nějakou 
francouzskou skladbu. Ale to jen 
tak na té základní úrovni.

Doprovázíte Hanu Hegerovou, 
Lucii Bílou, Martu Kubišovou. 
Kromě toho komponujete. Četla 
jsem, že jste složil pro fi lm, diva-
dlo a televizi asi 120 titulů. Co 
je vaše priorita, čím se hlavně 
v současné době živíte?

To moje hraní je taková zájmo-
vě-umělecká činnost pro mne. 
Považuji to sice za čest, že mohu 
hrát se zpěvačkami jako je paní 
Hegerová, Lucie nebo občas i paní 
Kubišová. Ale hlavní těžiště mojí 
práce je psaní hudby. Teď například 
dodělávám muzikálovou pohádku 
Popelka, která se bude odehrávat 
na ledě. Lucie Bílá zpívá Popelku, 
pak v ní účinkuje Ondra Ruml, 
Jirka Korn a další. Dokonce moje 
žena tam bude mít činoherní roli, 
ale i výstup na bruslích, protože 
je krasobruslařská mistryně ČR. 
Je to poměrně hodně práce, dvě 
hodiny zpívané symfonické mu-
ziky. Premiéra by měla být letos 
prvního října.

Iva Horká

Tatínek mi předal geny, ale cvičit 
mě nenutil, říká Petr Malásek

Petr Malásek v Jupiter clubu 21. 6. 2011. 
Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 
134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz. Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Dominica
Dominica je latinský název pro neděli. Vyjadřuje, že tento den patří 

Pánu. Mohli bychom krátce říci – Den Páně. Jenomže se ukazuje, že 
mnozí lidé i věřící nevědí, proč je tento den zasvěcený Pánu Bohu. Většina 
odpovědí je spojená s Knihou Genesis, která v první kapitole ukazuje dílo 
stvoření – Bůh šest dní pracoval a sedmý den odpočíval. Samozřejmě, že 
neděle má být dnem odpočinku. Dokonce slovanské názvy tohoto dne 
ukazují, že se „ne-dělá“. Jenomže hlavním důvodem, proč křesťan slaví 
tento den, není pravda o nutnosti odpočinku, ale pravda o vzkříšení Krista. 
To je ten den, první po sobotě, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Mohlo 
by se říct, že každá neděle je „malými“ Velikonocemi. A proto, podle 
církevního zákona, se má každý katolík zúčastnit tento den mše svaté 
a nevykonávat práce nebo činnosti, které by oslavu neděle mohly kazit.

Je samozřejmé, že tento předpis se netýká lidí nepokřtěných v katolické 
církvi. Ale myslím si, že v duchu tolerance a určité úcty by bylo správné, 
aby tento den byl opravdu dnem klidu. Údajně v Německu existuje právní 
norma, která neděli považuje za den klidu a nikdo nikomu nesmí ten klid 
narušit jakoukoliv prací.

A pro osoby věřící teď začátkem prázdnin je třeba připomenout, že se 
neděle neslaví jenom doma, ve své farnosti, ale i během dovolené je třeba 
pamatovat na katolické povinnosti spojené se Dnem Páně.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 29. 6. do 3. 7. 2011
Středa 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů 
brněnské diecéze
 7.00 mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy, 
 dva syny, dceru, rodiče Prokopovy a syna o. L. Sz.
 8.00 mše sv. za Emilii a Jana Vaňkovy, syna, zetě, 
 celou přízeň a duše v očistci o. L. Sz.
16.30 mše sv. za rodiče Slabých z Dolních Radslavic o. M. P.
18.00 mše sv. za farníky o. M. P.
Čtvrtek 30. 6. – památka svatých prvomučedníků římských – den 
modliteb za povolání
 7.00 mše sv. za Bohumila Peňáze, přízeň a duše
 v očistci o. M. P.
17.30 pobožnost za povolání.
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 1. 7. – slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova
 8.00 mše sv. za rodiče Švejdovy a děti o. L. Sz.
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelého Jana Peška o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za manžele Přibylovy, rodiče 
 a sourozence a za zemřelého Jaroslava Brázdu o. M. P.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. L. Sz.
Sobota 2. 7. – památka neposkvrněného srdce Panny Marie
 7.00 mše sv. na úmysl dárce o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelou manželku, dvoje zemřelé 
 rodiče, celou zemřelou přízeň a za celou živou 
 rodinu o. M. P.
 7.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Oldřicha a Anežku Kratochvílovy, 
 Karla Pokorného a nemocnou manželku o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Dvořákovy a dcery, rodiče 
 Hladíkovy, dceru a vnučku, rodiče Pánkovy, 
 Jiřího Charváta a duše v očistci o. P. F.
10.30 mše sv. pro děti s udělování svátosti křtu, 
 za děti, které přijímají křest a rodiny o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Josefa a Annu Prachařovy
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.45 Dolní Radslavice – poutní mše sv. o. P. F.
11.00 Petráveč – poutní mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu 29. 6. i ve všechny středy v červenci a srpnu odpoledne ne-
budou na faře úřední hodiny. Ve středu 29. června slavíme slavnost sv. 
Petra a Pavla. Je to doporučený svátek, to znamená, že každý katolík, 
který může, se má zúčastnit mše sv., které budou v kostele sv. Mikuláše 
v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00.
Ve čtvrtek večer se budeme modlit za nová kněžská povolání, v 17.30 bude 
pobožnost na přímluvu Madony Velkomeziříčské – Matky a Královny 
všech kněží a potom mše sv. s eucharistickou adorací. V pátek od 8.30 do 
sobotního rána bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14.00 – 15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 bude příprava 
na křest a v 19.30 bude 6. příprava na manželství. V sobotu v Netíně 
v 18.00 hodin bude pouť první soboty (ve 14.30 jdou pěší, v 17.00 odjíždí 
autobus). Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme 
za sbírku na opravy, která činila 35.200 Kč. Je možné doplácet cenu za 
poutní zájezd do Mariazell.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů 
brněnské diecéze
19.00 Horní Bory mše sv. za Josefa Zástěru a syna, 
 rodiče a rodiče Polovy a syna a celou přízeň o. M. P.
Pátek 1. 7. – slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.00 Dolní Bory mše sv. volný úmysl o. M. P.
Neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Jana Karáska, syna 
 a ze zemřelé z rodiny Karáskovy, Kunovy 
 a Dostálovy o. M. P.

-P.LSz-

Českobratrská církev evangelická
3. 7.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
10. 7.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách, které se konají v Husově domě (U Svět-
lé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz                                    -PJ-

Expedice Šumava
základní školy ve Lhotkách

Před koncem školního roku se nám podařilo z dotace kraje Vysočina 
na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 
21 a za fi nančního přispění rodičů zrealizovat se všemi žáky školy envi-
ronmentálně zaměřený týdenní pobyt na Šumavě.

Zázemí nám poskytl penzion nedaleko střediskové obce Kvilda, odkud 
jsme podnikali výpravy za poznáním. Asi fyzicky nejnáročnější byla 21 
km dlouhá túra k pramenům Vltavy a 22 kilometrový pochod z Horské 
Kvildy na Antýgl a Čeňkovu Pilu, kde se nachází naučná stezka Povy-
dří. Naše vědomosti obohatily poznatky z exkurze na pstruhovou líheň 
v Borové Ladě, výukové programy na IS Kvilda i zajímavá přednáška 
vedoucího CHKO Šumava Pavla Hubeného. Na Šumavě je zcela jiný 
ekosystém než na Českomoravské vysočině. Stále jsme koukali na čer-
venou vodu v potocích a na všudypřítomné smrkové semenáčky rostoucí 
z popadaných stromů, pařezů či kamenů obrostlých mechem. Zaujala nás 
Jezerní a Chalupská slať, kde se na rašeliništích vyskytuje velké množství 
nám dříve nepoznaných živočichů a rostlin.

Večery jsme trávili u krbu v příjemně vytopeném sále penzionu 
a zpříjemňovali si je přírodovědnými soutěžemi a různými výtvarnými 
činnostmi.

I když v této oblasti často prší, nám celý týden přálo pěkné počasí. Mé 
poděkování patří kolegyním za týdenní soustavnou pedagogickou práci 
a dětem za jejich vytrvalost, ochotu si vzájemně pomoci a za odvahu 
vydržet týden bez rodičů.

Šumava je krásná, z jejího přírodního bohatství v nás zůstanou trvalé 
vzpomínky a pohlazení na duši.  Mgr. Eva Součková, ředitelka ZŠ Lhotky

Stalo se před
● 575 lety – od 5. června 1436 zasedal v Jihlavě společný sněm Čechů 

i Moravanů, který měl za úkol vyjasnit situaci po skončení husitských 
válek. Bylo dohodnuto schválení basilejských kompaktát, jež byla 5. čer-
vence vyhlášena na jihlavském náměstí. Podle nich byla v Čechách i na 
Moravě do budoucna vedle katolické víry přípustná i víra kališnická. 
Sněm také přijal 14. srpna Zikmunda Lucemburského za českého krále.

● 145 lety – 3. července 1866 došlo k bitvě u Sadové poblíž Hradce 
Králové. Pruská armáda v ní zásluhou lepší výzbroje porazila armádu 
rakouskou. Pruští vojáci se brzy objevili i v našem městě a jeho okolí – 
od 15. července jich zde bylo ubytováno několik tisíc, poslední odešli 
až v polovině října. Do města se s nimi rozšířila i cholera, na kterou 
kromě vojáků zemřela také řada místních.

● 20 lety – 27. června 1991 opustil Československo poslední voják sovět-
ské armády. Vojáci zde byli „dočasně“ umístěni od srpna 1968.   -ripp-

Klienti denního
stacionáře Nesa

a výchovného ústavu 
se sešli na squashi

Uplynul další rok spolupráce Nesy – denního stacionáře a Výchovné-
ho ústavu a střední školy Velké Meziříčí. Tato spolupráce začala v roce 
2009 formou praxe studentek ve stacionáři, kam docházely dvakrát do 
týdne a uživatelům se věnovaly vždy jednu hodinu odpoledne. Uživatelé 
i studentky společnou činnost uvítali, což bylo znát na jejich dobré náladě 
a radosti z vykonané práce. Všichni měli možnost společně intenzivněji 
pracovat v keramické, výtvarné nebo dřevařské dílně. „Vedle práce se 
našel čas i na zábavu, hraní deskových her a popovídání. Tato praxe nám 
z obou stran ukázala, že je přínosem pro stacionář i pro výchovný ústav,“ 
sdělila ing. Alena Poulová, vedoucí stacionáře Nesa.

Při příležitosti ukončení letošního školního roku bylo domluveno 
setkání na squashi, který uživatelé Nesy navštěvují několikrát do roka. 
Společný program s dívkami z výchovného ústavu se uskutečnil ve čtvr-
tek 16. 6. 2011. Přišly i studentky, které na praxi během loňského roku 
nedocházely, ale měly zájem se s uživateli Nesy, kteří velmi rádi navazují 
komunikaci, seznámit. Studentky tak měly příležitost poznat, že hrát 
squash může i člověk s těžkým postižením. Každý se hry zúčastnil podle 
svých schopností a možností. K setkání mohlo dojít i díky vstřícnému 
přístupu majitelů squashe, za což jim patří velký dík.

Jana Kudláčková, sociální pracovnice
Foto: archiv Nesa

Členové SDH Velká Bíteš provedli 
kompletní rekonstrukci unikátního 
hasičského vozidla. Jde o dopravní 
automobil (s dobovým označe-
ním dopravní vůz 8, DV 8, podle 
ČSN 3893370) Robur LO 2002A 
KdoW/KTW 4×4. Byl určen k pře-
pravě hasi-
čů v kabině 
nebo v upra-
vené nástav-
bě a také na 
přepravu 
přenosné 
motorové 
stříkačky 
a vybavení 
potřebného 
k provedení 
z á s a h u  z e 
zdroje vody na hašení požárů nebo 
jiného zdroje. Dopravní vozidlo 
na přepravu mužstva (pokud je 
hasební technika, tak je ve vleku). 
Výrobce VEB Robur Werke Zittau. 
Rozměry vozidla: délka 6 075 mm, 
šířka 2 450 mm, výška 2 985 mm, 
celková hmotnost vozidla: 5 850 kg. 
Motor: výkon 55,5 kW, obsah: 3 345 

cm3, maximální rychlost 85 km/h, 
spotřeba paliva: 27 litrů/100 km. 
Vybavení standardní. Ve čtvrtek 
6. 11. 2008 zakoupil sbor ze svých 
úspor historickou požární techniku, 
a to hasičský dopravní automobil 
Robur Lo2002A KdoW/KTW 4×4 

r .  v.  19 76 
a přívěsnou 
motorovou 
požární stří-
kačku DS 16 
(dvoukolová 
stříkačka 
1600 l i t rů 
za minutu) 
„Smekal“ 
z SDH Li-
b u ň  (o k r . 
Liberec). 

V letech 2009–11 probíhala celková 
repase vozidla. Vozidlo je používá-
no pro reprezentaci sboru s dalším 
vybavením (přívěsná motorová po-
žární stříkačka DS 16, kterou ještě 
celková rekonstrukce čeká).

Text a foto: David Dvořáček, 
DiS., velitel družstva – zástupce 
velitele jednotky SDH Velká Bíteš

Partnerství s italským městem 
Torrevecchia pia

Na bítešskou pouť 17. červena 2011 po 5 letech proběhlo v prostorách 
hasičské stanice slavnostní uvítání družební delegace v čele se starostou 
města Antoniem Espositem ze spřáteleného města Torrevecchia Pia, 
z provincie Pavia, ze severní Itálie, partnerského města Velké Bíteše. Na 
organizaci tohoto setkání se nemalou měrou podílel i sbor dobrovolných 
hasičů. Bohužel družba mezi hasiči možná není. Pro nás něco nepřed-
stavitelného, toto město nemá žádný hasičský sbor. V případě požáru 
tam zasahují vojenští hasiči z Milána (vzdáleného 25 až 30 km). Při 
přátelském posezení byli hosté pohoštěni grilovanou krůtou a tradičním 
českým pivem.

David Dvořáček DiS, SDH Velká Bíteš

Hasičský veterán 
byl zachráněn

V pondělí 20. 6. 2011 v odpo-
ledních hodinách obdrželi studenti 
GVM z rukou svých třídních uči-
telek maturitní vysvědčení. Byla to 
pro ně chvíle úlevy, na niž si kvůli 
novému systému počkali 
měsíc a půl! Ve čtvrtek 
23. 6. 2011 zveřejnilo 
MŠMT ČR první tabulky 
o umístění jednotlivých 
škol podle výsledků stát-
ních maturitních zkoušek. 
V kraji Vysočina se Gymnázium 
Velké Meziříčí umístilo na třetím 
místě hned za gymnáziem v Hum-
polci a v Chotěboři. (Pro každý kraj 
byla zveřejněna zatím jen první 3 
místa pro gymnázia a první 3 místa 
pro SOŠ.)  Všechny jmenované 
školy jsou právě těmi, které o svoji 
existenci ve stávající podobě letos 
nejvíc bojovaly. Bránily se tím, že 
zprostředkovávají dobré vzdělání 

studentům z malých měst i vesnic 
a že chytrých a nadaných dětí mají 
zatím dost. Těžko říct, jestli existuje 
lepší důkaz toho, že škola má zůstat 
taková, jaká je, než ten, že ve třídě 

osmiletého gymnaziál-
ního studia absolvovalo 
z 27 studentů 21 s vyzna-
menáním a z toho 11 se 
samými jedničkami. 

Ať už si o systému no-
vých maturitních zkou-

šek myslíme cokoli, maturanti 
GVM usilovali o nejlepší výsledky 
a ukázali, že umějí svou alma 
mater podpořit nejen peticemi, 
dopisy, demonstrováním, ale hlav-
ně dobře odvedenou prací. Jejich 
snaha se samozřejmě promítla 
i v žebříčku výsledků všech 1 300 
středních škol v republice, kde se 
GVM umístilo mezi sedmdesátkou 
nejlepších!                          -gvm-

Další bod pro velkomeziříčské 
gymnázium

Foto: Foto: 
archiv ZŠ Lhotkyarchiv ZŠ Lhotky
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Dobrovolný hasičský sbor pracuje již 140 let

Oslavy velkomeziříčských ha-
sičů, kteří měli vůbec první sbor 
s českým velením na Moravě, 
pokračovaly také následující den, 
v neděli odpoledne na náměstí, 
a byly určeny pro veřejnost. Už od 
rána byla v centru města vystavena 

Základní škola a Praktická škola oslavila 
pětašedesát let od založení

(Pokračování ze strany 1.)
„Ať se škole i žákům daří, kanto-

rům nechť vydrží nadšení a řediteli 
školy pak pevné vedení a dobrá spo-
lupráce se zřizovatelem,“ zaznělo 
kupříkladu v přáních hostů.

Pracoviště má škola 
ve Velkém Meziříčí 

i v Křižanově
Škola má od roku 1994 také 

pracoviště při Ústavu sociální péče 
v Křižanově. Nejprve to byla jedna 
třída umístěná v budově zámku, od 
září roku 2000 škola sídlí v nových 
prostorách mimo obytnou část. 
Nové vzdělávací centrum nabízí 
ucelenou nabídku vzdělávacích 
programů pro všechny kategorie 
žáků, včetně kurzů k získání zá-
kladů vzdělání poskytovaného 
základní školou speciální pro kli-
enty, kteří dříve v důsledku svého 
zařazení neprošli školní docházkou.

V letošním školním roce na-
vštěvuje školu padesát šest žáků 
v devíti kmenových třídách – pět 
ve Velkém Meziříčí a čtyři v Kři-
žanově. Ti jsou vzděláváni podle 
programů Zvláštní škola, Školní 
vzdělávací program, Pomocná škola 
a Přípravný stupeň pomocné školy, 
Rehabilitační vzdělávací program 
pomocné školy a Praktická škola 
jednoletá.

Žáci ZŠ a PŠ na Poštovní ulici v rámci oslav sehráli zhudebněnou pohádku 
o Karkulce a zlém vlkovi.                                                Foto: Iva Horká

Místní hasiči předvedli v neděli ukázku hašení ruční stříkačkou. 
Foto: Iva Horká Lidé viděli, jak pracuje integrovaný záchranný systém. Foto: Iva Horká

K vidění byla jak historická, tak moderní technika hasičů. 
Foto: Iva Horká

To je název výstavy, která byla otevřena ve velkome-
ziříčském muzeu 16. června a potrvá do 16. října 2011. 
Představuje kolekci japonských laků z fondu muzea, 
vystaveno je zhruba 40 kusů této unikátní sbírky.

Převážná část vystavených lakových předmětů 
pochází z Japonska a byla součástí kolekce, 
kterou postupně tvořili majitelé 
zámku – základ sbírky položili 
Liechtensteinové a v pozdější 
době potom pokračoval 
hrabě Rudolf Lobkowicz 
a hrabě František Har-
rach. 

Mezi nejstarší prá-
ce patří lakové před-
měty z období Edo 
(1603–1868), nejmladší 
představené kusy za-
stupují období Meidži 
(1868–1912). Surovina 
pro výrobu japonských 
laků byla získávána z kůry 
stromu škumpy lakodárné 
(rhus vernicifl ua), která se vy-
skytuje v oblastech Číny a odtud 
se rozšířila do Japonska. 
Bylo nutné, aby výrobce 
dbal na bezprašnost pro-
středí, neboť sebemenší 
nečistota mohla lak zne-
hodnotit. Tělo nádoby 
bylo opatřeno textilním obalem, na který byly aplikovány 
jednotlivé lakové vrstvy. Aby lakový substrát nestékal, 
musely se předměty pravidelně obracet. Sušení probíha-
lo ve speciálních komorách furo při teplotě 20–25 °C.
Řada evropských muzeí a galerií má ve svých 

sbírkách zastoupeny ukázky asijských laků. Nevíme 

Krása japonských laků

Velká kruhová mísa z poslední čtvrtiny 17. století, 
zdobená technikami hiramakie, takamakie, kakiwari 
a cukegaki. Naprosto stejné kusy vlastní i Museé Gui-
met v Paříži.                                                  Foto: -muz-

Mladí hasiči se pyšní mnohými oceněními, jež získali při soutěžích v po-
žárním sportu.                                                   Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči pochodovali na starý hřbitov, kde 
položili věnec na hrob svého zakladatele Tita Kršky. 

Foto: Martina Strnadová

Výuku žáků zajišťuje dvanáct 
učitelů a devět asistentek pedago-
ga (ty působí v třídách základní 
školy speciální). Provoz školy dále 
zajišťují ekonomická a provozní 
pracovnice. V průběhu uvedených 

let se ve vedení vystřídalo celkem 
sedm ředitelů, z toho dva byli muži 
– Oldřich Psohlavec (1972–1988) 
a Josef Prokop, který školu vede 
od roku 1996.

Iva Horká

přesně, kdy byly první lakové předměty do Evropy 
dovezeny. Předpokládá se však, že prvními objedna-
vateli byli Portugalci, kteří cestu do Japonska objevili 
v roce 1543. 

Ve sbírce velkomeziříčského muzea jsou i před-
měty, které mají svá dvojčata i v jiných 

evropských sbírkách, jako je tomu 
v případě velké kruhové mísy 

z poslední čtvrtiny 17. sto-
letí – naprosto totožnou 

uchovávají v Museé 
Guimet v Paříži. Uni-
kátem, který můžete 
vidět na výstavě, je 
i japonské lakové ná-
dobí, neboť vzhle-
dem k jeho náročné 
údržbě  je docho-
vání v evropských 
sbírkách ojedinělé. 

Z dalších předmětů 
můžeme jmenovat šper-

kovnice, kazety, krabice 
na psací náčiní (suzuriba-

ko) či konvici na sake (čóši).
Samoz řejmě  jsou 

k vidění i před měty 
nedávno zrestaurované 
v dílnách Národního 
výzkumného ústavu 
pro kulturní dědictví 

v Tokiu (TOBUNKEN). Šlo o párové skříňky na 
kadidlo z období Edo, na restaurování byly odeslány 
v roce 2008. Po vystavení v expozicích Národního 
muzea v Tokiu se na podzim roku 2010 vrátily zpět 
do muzea ve Velkém Meziříčí.    

Bc. Irena Tronečková, autorka výstavy

historická technika. K té byla pak 
po 13. hodině přistavena i nejmo-
dernější hasičská auta. Od hasičky 
se přesunuly sbory na náměstí, 
vévodila jim koňka s hasiči v bí-
lých uniformách, za ní pak přijela 
další technika, jak historická tak 

současná. Poté následovaly nej-
různější ukázky – například hašení 
ručními stříkačkami, z nichž jedna 
pocházela až z roku 1901. Zajímavé 
bylo i předvedení, jak pracuje inte-
grovaný záchranný systém. Hasiči 
a zdravotníci ze záchranky v čele 

s lékařem ukázali vyprošťování člo-
věka z havarovaného vozu. K tomu 
museli mimo jiné použít i kleště, 
aby se vůbec do vozu dostali a oso-
bu zdárně přemístili na lehátko a do 
vozu záchranky.

Iva Horká

Nedělní ukázky na náměstí veřejnost zaujaly

(Pokračování ze strany 1.)
Na sobotní pietu i valnou hromadu si dobrovolní hasiči pozvali vý-

znamné hosty, mezi nimiž nechyběl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, 
představitelé města Velké Meziříčí v čele se starostou Radovanem 
Necidem, starosta krajského sdružení hasičů Jan Slámečka či ředitel 
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba a další. 
Ti všichni také uctili památku zakladatele hasičského hnutí Tita Kršky 
položením věnce na jeho hrob na starém hřbitově. Titus Krška založil 
dobrovolný hasičský sbor ve Velkém Meziříčí coby vůbec první na 
Moravě. Stanovy zdejší dobrovolné jednoty hasičské byly schváleny 
21. července 1871. „Zbývá jen poděkovat za dobrou myšlenku a velké 
úsilí při jejím prosazování. Díky Krškovi a jeho věrným hasičská myšlen-
ka žije, žila a žít bude.  Odkazem Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, věrni 
zůstaneme. Čest vaší památce,“ zaznělo mimo jiné u Krškova hrobu. 
Poté se všichni přesunuli na valnou hromadu, v jejímž úvodu promluvil 
k dobrovolným hasičům hejtman Jiří Běhounek. Poděkoval jim za jejich 
záslužnou činnost. „Pro Vysočinu je to zcela zásadní skupina lidí nebo 
fenomén, který drží naše malé obce, jichž je, jak víte, 704 samostatných, 
a zajišťují tam prakticky veškerý život,“ zdůraznil hejtman a popřál 
všem nejen úspěchy, ale i pevné zdraví. „A v situacích, kdy potřebujeme 
vaši pomoc, tak nám ji poskytněte,“ požádal ještě s tím, že myšlenka 
Tita Kršky, kterou hasiči rozvíjejí, bude ze strany kraje podpořena. 
Poté starosta SDH Velké Meziříčí Miroslav Jágrik připomněl historii 
stočtyřicetileté činnosti zdejšího sboru. Vzpomněl na všechny ochotné 
občany našeho města, kteří na úkor volna, bez nároku na jakýkoliv 
honorář byli a jsou připraveni pomoci komukoliv v ohrožení života 
a majetku. Přičemž potvrdil předchozí slova hejtmana Běhounka, když 
připomněl další akce, které hasiči organizují v našem městě nad rámec, 
ať již to jsou soutěže v požárním sportu, plesy, zábavy, dětské tábory 
a šibřinky, mikulášské nadílky a jiné včetně práce s dětmi a mládeží. 
„K dnešnímu dni má sbor členskou základnu čítající 52 mužů, 23 žen, 

10 dorostenců a dorostenek a 25 mladých hasičů,“ vyjmenoval při té 
příležitosti M. Jágrik spolu s přehledem jejich akcí a činnosti během 
jednotlivých měsíců roku. „Přeji sboru i nadále tak bohatou činnost, 
aktivní členskou základnu a to tolik nezbytné následnictví mládeže 
schopné pokračovat ve šlépějích našich prapředků z devatenáctého 
století,“ uzavřel starosta SDH. Nakonec došlo na předání pamětních 
listů a ocenění.

Martina Strnadová



Zubní pohotovost
Sobota 2. 7. MUDr. Petr Filla, 
Střední 5, Velké Meziříčí, tel.: 566 
524 275.
Neděle 3. 7. MUDr. Marie Kulko-
vá, Strážek 80, tel.: 566 567 332.
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovost i je 
nutné telefonicky 
ověřit, zda neby-
ly služby proho-
zeny.         Zdroj: http://www.nnm.cz
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STOP fi nančním problémům 
a exekucím!
Pracuji pro 1 věřitele.

Tel.: 733 224 414, 732 547 490

Prodám
■ Kompletní obývací stěnu, 4,2 m, 
mahagon s vysokým leskem. Dále 
k tomu sedačku se dvěma křesly 
a konferenční stolek. Cena doho-
dou. Tel.: 605 524 331.
■ Kočárek Graco Quattro Duo, 
modrý, zachovalý, za sebou – pro 
dvojčata nebo sourozence. Nánož-
ník a pláštěnku. Cena 3.300 Kč. 
Tel.: 606 378 104.
■ Lednici Zanussi – Spazio, 1,5 
roku stará, výška 154 cm, mrazák 
dole – 2 šuplíky, bílá, jako nová. 
Cena 3000 Kč. Tel.: 603 977 130.
■ Mazdu 323, na součástky vcelku, 
pojízdná, benzin, cena dohodou. 
Tel.: 739 902 188.
■ Simson elektronic. Dále kola na 
mopeda S 11, S 22, Jawetu, kola 
na skútr Tatran 3,00–14. Skla na 
skleník. Tel.: 606 149 288.
■ Díly na Škodu Favorit. Tel.: 
739 924 200.
■ Plně funkční šuplíkový mra-
zák Zanussi ZV 180 R, zakoupen 
3/2001, rok je nevyužíván. Rozmě-
ry š+v+hloubka 124+55+60, spotře-
ba 0,75, energetická třída B. Cena 
3.000 Kč. V případě zájmu volejte 
tel.: 603 179 020 (Blízkov).

■ Automatickou pračku zn. Cros-
ley. Zachovalá. Tel.: 739 239 134.
■ Štěňata labradora, bez PP, žlutá, 
očkovaná, odčervená, odběr začát-
kem července. Tel.: 720 453 560.
■ Sklenice zavařovací šroubo-
vací i s víčkem, 8 Kč/ks. Dále 
prodám malé stromky ořešáku, 
cena dohodou. Tel.: 731 572 709, 
739 250 021.
■ Dveře 80 cm pravé, barva olše. 
Cena 400 Kč. Tel.: 732 376 342, 
e-mail: petrm306@seznam.cz.
■ Nádherná štěňátka jorkšíra, 
očkovaná, odčervená, bez PP, čisto-
krevná, vychovaná v bytě s dítětem. 
Ve VM, za rozumnou cenu, k odběru 
ihned. Tel.: 733 654 884.
■ Felicii 1,9 GLX, r. v. 1996 v dob-
rém stavu. Nové zimní pneu. Eko 
daň zaplacena. Cena dohodou. Tel.: 
739 228 752.
■ Čalouněnou postýlku s komo-
dou, která slouží i jako přebalovací 
pult. Cena 3.400 Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 739 448 755.
■ Vjezdová vrata do dvora, dvou-
křídlová š. 4 m, v. 1,8 m, branka 
1 m. Tel.: 606 157 522.
■ Jawu 21 Pionýr, r. v. 1971, mod-
rou, STK do r. 2015, dobrý stav, 
cena dohodou. Tel.: 737 466 628.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ Dveře vchodové plastové bílé 
a hnědé a různá okna. Dále zahrad-
ní domek, bránu, branku a pletivo. 
Vše nové z neuskutečněné stavby. 
Přivezu. Tel.: 777 106 709.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrů-
dy Belana, Adéla, Marabel. Tel.: 
566 544 576, 607 299 168 po 
17. hodině.
■ Malířskou barvu Procolor 
odstín Dulox 104/R, červená 4 l, 
cena 150 Kč. Vana You 185×85, 
nepoužitá, cena 3.000 Kč. Tel.: 
776 714 926.
Koupím
■ Kámen vhodný do základů, asi 
4 m3. Tel.: 736 167 017.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti
■ Prodám garáž na ul. Družstev-
ní, el. 220 V, pěkná. Cena dohodou. 
Tel.: 737 884 643.

■ Prodám garáž na ul. Bezru-
čova, montážní jáma, nová ipa, 
elektřina 380/220 V. Cena 135 
tis. Kč. Tel.: 732 376 342, e-mail: 
petrm306@seznam.cz.

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.

– stavební práce:
zdění, betony atd.

– bourací práce
vč. likvidace odpadů

– vyklizení objektů a domů
– prodej a rozvoz písků 

a štěrků

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Firmám a organizacím nabízíme:
1. Plošnou inzerci při opakování se slevami od 10 do 30 %
2. Bonusy k této inzerci: 

– ZDARMA PR článek (text a foto)
– ZDARMA umístění inzerátu na našem webu
Slevy při opakování inzerce: 3 až 5 opakování – 10 %, 6 až 11 opakování – 20 %, 12 a více 
opakování – 30 %.

3. Celostránkovou prezentaci (texty s fotkami) za výhodnou 
cenu
Lze ji využít při různých oslavách a výročích firem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb či činnosti nebo při otevírání nových prostor. 

Restaurant Na Obecníku vás srdečně zve na

Každý pátek a sobotu vždy od 18 hodin.

Stálá nabídka: 
vepřový steak
+ 1 pivo ZDARMA
kuřecí steak
+ 1 pivo ZDARMA
pečené koleno
+ 1 pivo ZDARMA

Více informací získáte na redakčním telefonu: 566 782 009 (007), 739 100 979 nebo v redakci 
Velkomeziříčska – v budově Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí – či na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 
osob (vhodný k pořádání abiturientských srazů, 
rodinných oslav, slavnostních i smutečních hostin, 
prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob (prostory vhodné 
k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, 
seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle 
požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – 
max. kapacita 120 osob (vhodný k zasedání valných 
hromad, pořádání konferencí, seminářů, oslav, 
svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, 
koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 
7×3,5 m (vhodný k pořádání koncertů, besed, před-
nášek, konferencí, divadel pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, bese-
dám, netradičním divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, 
společenské s tanečním parketem 380 míst (vhodný 
pro plesy, přednášky, konference, fi remní akce, 
koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, 
obědy, rauty atd.) Ozvučení, osvětlení, datapro-
jekce. Připojení na internet. Akce na klíč (kulturní 
program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Koupím a dobře 
zaplatím 1 ha půdy

s přístupovou cestou 
a možností napojení na el. 
proud na Velkomeziříčsku

či Měřínsku.

Potřebujete peníze?
Sháníte, běháte
a banka vám nepůjčí?
Já našla! Pomohu, poradím i vám!
Tel.: 728 618 273.

na www.hubnete.cz/mikes

Psí salón Anetka – Od 4. 7. 2011 bude otevřena nová 
provozovna ve Velkém Meziříčí, Komenského 118/3. Na vaše 
pejsky se moc těšíme. Pouze tel. objednávky na 732 181 449.

■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 737 657 694.
■ 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 Bobro-
vé, s garáží, koupelna, ústřední tope-
ní. 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.
■ Koupím garáž na ulici Gen. Jaro-
še. Platba ihned. Tel.: 732 376 342.
Pronájem
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, od 1. 8. 2011. Tel. 
774 495 876.
■ Poskytnu podnájem v Brně 
pro 2 studenty VŠ. Brno – Kr. Pole 
u VUT. Tel.: 728 626 419.
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Mírová. 
Tel.: 608 882 252.
■ Pronajmu byt 3+kk a 2+kk od 
1. 7. 2011 na ul. Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, nájem 5.500 Kč + spotře-
ba, nezařízený, nová kuchyň, volný 
ihned. Volejte po 15. hodině na tel.: 
602 837 411.
■ Prodám byt 3+1 v OV. Za-
teplený, zrekonstruovaný. Tel.: 
602 144 641.

■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ul. Bezděkova. Na-
stěhování možné od 1. 10. 2011. 
Byt je v 1. nadzemím podlaží po 
rekonstrukci (zděné jádro, nová 
koupelna, WC, okna, vestavěné 
skříně, šatna, kuchyňská linka, 
podlahové topení).  Nájem 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel. 737 972 090, email: 
tomas.dufek@email.cz
Různé

Pomohu s matematikou při 
přípravě na zkoušky studen-
tům a žákům VŠ, SŠ, VOŠ 
i ZŠ. Kde: ve Velkém Mezi-
říčí. Kdy: prakticky kdyko-
liv dle dohody, i o prázdni-
nách. Tel.: 734 599 064 nebo 
776 838 452.

■ Hledám spolucestující na tří-
směnný provoz z Velkého Mezi-
říčí do Jihlavy a zpět. Více na tel.: 
608 308 044.

O letních prázdninách doučím 
NJ. Tel.: 606 479 785.

■ Hledám práci – přivýdělek. 
Úklid, hlídání dětí, cokoliv. Prosím, 
ozvěte se. Tel.: 723 079 923.
■ Zdarma nechám na navážku 
vlastního pozemku uložit kamení 
a hlínu např. z výkopu atd. Tel.: 
731 447 196.
Daruji
■ Daruji větší množství starší 
křidlice (plochá s jedním falcem). 
Tel.: 731 415 795.
■ Darujeme milá koťata. Tel.: 
737 365 033.
■ Starší nábytek ve velmi dobrém 
stavu za odvoz. Tel.: 725 647 172.
Seznámení
■ Už nechci být sama. Zatím ob-
časné schůzky a pak se uvidí. VM 
a okolí. SMS na tel.: 777 658 059.

* křížence jezevčíka, 3 roky starý
* foxteriéra, 5 let starý
* fenku křížence, 8 let stará, černé 

barvy
* půlroční štěňátko křížence
* čistokrevnou drsnosrstou fenku 

jezevčíka, 1,5 – 2 roky stará.

Týdeník Velkomeziříčsko s nákladem cca 3 100 ks je distribuován do regionu Velkomeziříčsko, 
Bítešsko, Měřínsko, Křižanovsko a Tasovsko s počtem obyvatel asi 40 tisíc. Jde zhruba o osmdesát 
prodejních míst v tomto regionu. Noviny jsou také zasílány předplatitelům po celé České republice 
včetně moha knihoven a dalších institucí. Náklad týdeníku ověřila auditorská firma ABC Praha.

Příjem inzerce
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

telefon: 566 782 009, 739 100 979

Prosím poctivého nálezce
o navrácení

diktafonu
zn. Sony,

který byl ztracen během 
filozofického festivalu 
v neděli 12. 6. v Jupiter 

clubu. 
Nálezce odměním. 

Děkuji. 

Tel.: 731 670 262.

Prodám zámkovou dlažbu. 
Použitá, větší množství. 

Levně.
Tel.: 724 008 113
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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

KINO JUPITER CLUB
 ČERVENEC A SRPEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi pobočka Velké Meziříčí, Ostrů-
vek 2, tel.: 777 183 388, www.zdar.charita.cz, pořádá

program v indiánském duchu
pro děti od 6 do 10 let ve dnech 8.–12. 8. 2011, po – pá 8 – 16 hodin. 
Tvůrčí a sportovní aktivity (malování na trička, korálkování, výroba lapa-
če snů, hry, soutěže, výlet po okolí). Cena za tábor/týden je 1.350 Kč na jed-
no dítě. V ceně je zahrnut celodenní pitný režim, oběd, svačina, materiál 
na tvůrčí dílny, pojištění. Informační schůzka bude ve čtvrtek 30. 6. 2011 
v 16 hodin v Kopretině. Po domluvě i v jiný den během otevírací doby

Čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Příběh o lásce a válce. On ostřílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a závětří si uží-
vat. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Těžko byste hledali 
nesourodější pár než jsou oni dva… Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejích 
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku 
života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou 
a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své maminky, povídá 
si s ní a každý týden jí vypráví, co nového se mu přihodilo. Skutečnost 
si lehce přibarvuje, některé věci raději zamlčí, jenom aby se matce jevil 
v lepším světle. Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, 
očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení. Jeho matka Fanny 
po deseti letech vstane z hrobu, aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu 
si proklepla. Energická žena se tak znovu začne plést do života svého 
dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby svým dětem po-
máhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, 
Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 
Změna programu vyhrazena!                                                    -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Všechny 
tři postavy o životě především vášnivě diskutují. Pojďme se společně vžít 
do pocitů těch, kteří toho mají víc před sebou než za sebou… 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

Milá Zdeňko, k Tvému význam-
nému jubileu, které jsi oslavila 
28. 6. 2011, Ti přejeme především 
lásku, štěstí a hlavně zdraví.

To Ti přejí z celého srdce
sestra s maminkou. 

V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří. 
Čas rány hojí, 
ale zapomenout se nedá. 

Dnes, 29. června, vzpomínáme 
desáté výročí od úmrtí pana
Josefa Procházky, 
který by se 11. července dožil 53 let. 

Stále vzpomínají 
rodiče a sestra s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Děkujeme. 

Naši milí dárci – děkujeme
Jménem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. 

klub Velké Meziříčí, se sídlem v Černé, děkujeme pořadatelům Traktoršou 
v Šeborově za fi nanční příspěvek 16.000 Kč.

Taktéž děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Pavlínova za fi nanční 
příspěvek z Dřevařských závodů 4.000 Kč. Tyto částky budou použity pro 
rodiny s dětmi s postižením na psychorehabilitační pobyt 20.–23. 10. 2011.

                   Jitka Pacalová, předsedkyně klubu

Poděkování paní učitelce
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Mgr. Haně Blaťákové 
za její obětavou práci s našimi dětmi po celou dobu někdy těžkých, 
ale určitě nesmazatelných pěti let. Děkujeme a věřte, že na Vás nikdy 
my ani děti nezapomeneme.                   Rodiče žáků 5. A ZŠ Školní

Děkujeme všem přátelům, bývalým spolupracovníkům, známým a sou-
sedům, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Oldřichem Kytnarem.
Děkujeme také za projevy soustrasti. 

Manželka s rodinou

Svatební ANO si dne 20. června 
roku 1981 řekli
manželé Milotovi
z Velkého Meziříčí. Od té doby letos 
uplynulo rovných 30 let a společně 
dnes slaví perlovou svatbu. 

K tomuto
významnému výročí

vám přeje celá rodina
hlavně pevné zdraví

a život ať vám přináší
jen to krásné. 

Setkání pětasedmdesátiletých
Dne 18. června 2011 se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí setkání abituri-

entů z roku 1954, kteří navštěvovali tehdejší gymnázium. Letošního roku 
se dožívají 75 let. V současnosti jich z 28 žije dosud 25. Přejeme jim do 
dalších let hodně zdraví.                                Za abiturienty Arne Němec

Foto: Atelier Novotová 

Loučíme se…
Občanské sdružení Delfín ukončuje svoji činnost k 30. červnu 2011. 
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na fungování Delfína. 
Velmi si vážíme těch, kteří ve svém volném čase vyvíjeli aktivity 
pro veřejnost. Jsme rádi, že se v našem městě našly prostory pro 
mládež, seniory i malé děti a přejeme občanům z Velkého Meziříčí, 
aby se vzájemně respektovali a vždy našli vhodné řešení pro všechny 
zúčastněné.                         Krásné letní dny přeje Julie Kolářová. 

Právě dnes uplynulo již deset let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan 
Jaroslav Matěja
z Vídně.

Stále s láskou vzpomínáme…

Ruku Ti už nemůžeme, Jožko, dát, 
abychom Ti k Tvým narozeninám 
mohli blahopřát.
Jen kytičku květů Ti na hrob dáme 
a tiše vzpomínáme.
Dne 23. 6. 2011 jsme si připomněli 
nedožitých 55. narozenin pana 
Josefa Bradáče 
z Mostišť. 

Nikdy nezapomenou 
rodiče a sestry s rodinami. 

Pátek 8. ve 20 hodin
REKVALIFIKACE
Film mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, 
přišel ne vlastní vinou o práci, a nyní ji hledá. Příběh pana Zrzavého je 
napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí. Jeho vzorem jsou 
tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem vnějších okolností přišli 
o práci. Poněkud absurdní dobrodružství nezaměstnaného pana Zrzavého 
se prolíná s příběhem mužů z druhého konce společnosti. Mafi áni Oskar se 
Žoržem si užívají života plnými doušky. Mají na to. Je vůbec něco, co by 
si nemohli dovolit? Jestli něco takového existuje, uvidíte ve fi lmu plném 
absurdit, paradoxů a humoru. Komedie ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 80 minut
Sobota 9. ve 20 hodin
ZKUS MĚ ROZESMÁT
Ve fi lmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg, který chodí s mno-
hem mladší učitelkou ze školy, svou věrnou asistentku, aby předstírala, že 
je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu 
neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží, vloží 
se do věci i její děti a všichni se společně vydávají na víkend na Havaji, 
který jim všem zcela změní život. Romantická komedie USA, původní 
znění, české titulky. V hlavní roli Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole 
Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 117 minut
Úterý 12. v 18.30 hodin, středa 13. ve 20 hodin
RIO
Po třech mimořádně úspěšných fi lmech z mrazivé Doby ledové při-
chází tvůrci ze studia Blue Sky s novým dobrodružstvím pro celou 
rodinu, pro změnu z tropické, barevné a roztančené Brazílie. Ani-
movaná rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Pátek 15., sobota 16. v 18.30 hodin
KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandastické.
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 74 Kč 91 minut
Pátek 5. srpna, sobota 6. srpna ve 20 hodin
WESTERNSTORY
Střelená komedie nabitá létem.
Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě v Boskovicích, kde si 
v květnu odbyl i světovou premiéru. V hlavní roli Mário Kubec, Veronika 
Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichto-
vá, Matouš Ruml, Pavel Landovský. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 96 minut
Pátek 12. srpna v 18.30 hodin, sobota 13. ve 20 hodin
V PEŘINĚ
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia.  
Velkolepé je obsazení fi lmu, kde zpívá a tančí kurážná a možná trošku 
potrhlá Lucie Bílá a Karel Roden se představí tak, jak jste ho ještě neviděli. 
Silnou sestavu tvoří i Jiří Mádl, Anna Stropnická, čerstvá držitelka Českého 
lva Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nikol Moravcová, Arnošt Goldfl am, 
Nina Divíšková. Dětských rolí se ujali Amelie Pokorná a Matěj Převrátil. 
Režie František A. Brabec. Hudební komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Středa 17. srpna v 20 hodin
THOR
Bůh. Rebel. Legenda. V hlavní roli Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Russo. Akční dobrodružný fan-
tasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 114 minut

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. 
Dne 28. 6. 2011 to byly 3 roky, 
kdy nás navždy opustil pan 
Alois Náhlík 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomíná rodina.

Jménem celé rodiny děkujeme všem za projevenou soustrast, 
za velkou účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s panem 
Petrem Muchou 
z Petrávče.

Zarmoucená rodina



Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 

pro vás připravil cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za podpory Kraje 
Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011, vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři) 
Souboj k lav írn ích improv i zátorů  – 
23. 11. 2011, Zdeněk Král, Tomáš Ibrmajer – kla-
vír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Slavnostní novoroční koncert s přípitkem 

starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní 
trio a hosté – Jana 
Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, 
Miroslav Zicha – 
cello, Miki Isochi 
(Japonsko) – mezzo-
soprán, další operní 
sólista v jednání, 
vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Romantické kytary 
Karla Fleischlin-
gera – 14. 3. 2012, 
vstupné: 150/120Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Koncert mladých 
umělců – Trom-
b o n ov ý  r e c i t á l 
18. 4. 2012, vstup-
né: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři).
Dámské kvarteto 
Beladona Quartet 
– 20. 5. 2012, vstup-
né: 150/120Kč (děti, 
studenti, senioři).

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Výhody předplatného: výběr 
nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty, úspora 
440 Kč při koupi dětské či studentské abonentky, úspora 440 Kč při koupi 
abonentky pro 1 osobu, úspora až 535 Kč na osobu při koupi abonentky 
pro 2 osoby, zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem. 
Dárek k abonentce: Ke každé zakoupené abonentce obdržíte jako dárek 
CD s hudbou klavírního improvizátora Zdeňka Krále. Slevy: 50 % ze 
vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel hudby 
držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka 
je nepřenosná).

Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz (více 
o jednotlivých koncertech v příštích číslech)
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

JUPITER CLUB UVÁDÍ

8. 7.
Nárameč–Doubí

Koncert houslistyPředprodej:
Music Data Velké Meziříčí,
H u sq u a r n a ,  B r něn ská 
390/55 Třebíč, Trafika na 
Hliništi, Falco Computer 
Žďár nad Sázavou, Horní 
2233/6.

Mediální partner
týdeník Velkomeziříčsko. 

22. – 23. 7. 2011
Fajtův kopec
Open air festival
Velké Meziříčí
www.fajtfest.com
Stanové městečko. Areál otevřen od 
15 hodin. Prvních 100 piv zdarma. 
BikePark otevřen od středy + sobota 
závody ve Slopestylu.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziřičísko.

a cembalistky
Jitky Navrátilové
neděle 17. července 2011
ve 20 hodin
kostel sv. Mikuláše
Studenti a důchodci 180 Kč,  v před-
prodeji 220 Kč, na místě 280 Kč.

pátek 21. října 2011 
19.30 hodin, velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpoz-
ději do 28. 9.
Rezervace a prodej vstu-
penek na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
566 782 001.

17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest – open air festival
23. 7. Bike skok – bike závody v slopestylu (bike park)
5.–7. 8. Moto pokec na Fajťáku
5. 8. Arboc, Fortix – taneční zábava
6. 8. Bad Victim, Mawataki
26. 8. Šikmá plocha – taneční zábava

Již potřetí rozezní Lhotky
u Velkého Meziříčí rocková muzika

První prázdninový víkend, jak je tomu již zvykem, se na fotbalovém 
hřišti ve Lhotkách u Velkého Meziříčí uskuteční již 3. ročník rockového 
festivalu Wandr fest.

Letošní novinkou je to, že festival bude poprvé dvoudenní a uskuteční 
se 1.–2. července 2011.

Pořadatelé se pro tuto možnost rozhodli po velmi vydařeném loňském 
ročníku, aby do Lhotek nalákali více skvělých kapel z české rockové scény.

Jednou z nich je Arakain, který se do Lhotek opět vrací po roční pauze, 
kdy zde vystupoval jeden ze zakladatelů Aleš Brichta se svou nynější 
kapelou AB Band.

Jako další se představí, dá se říct stálice festivalu, kapela DOGA, 
a také se nám konečně podařilo nalákat kapely Walda gang a Alkehol. 
Poprvé v historii na festivalu bude vystupovat zahraniční interpret a tím 
je slovenský The Paranoid, dále také jedna ze stálic jihlavská kapela Abi 
gail, Karakum a Exorcist, místní Arbok a opět zde vystoupí i momentálně 
nejúspěšnější zábavová kapela z okolí Accort.

Nezapomněli jsme ani na vyznavače zahraniční rockové muziky a po-
prvé k nám zavítá skupina napodobující vystoupení jedné z největších 
legend, které kdy byly na této planetě, a to KISS Czech company. Celým 
festivalem vás bude po oba dva dny provázet moderátor Jirka Doležal, 
moderátor Hit rádio Vysočina.

Vstupenky na celou akci lze zakoupit v předprodeji za 450 Kč na celý 
víkend na mnoha místech, ve Velkém Meziříčí to jsou: Music Data a trafi ka 
na Hliništi. Předprodej bude ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2011

Vstupenky bude možno zakoupit také na místě, a to na jednotlivé dny 
za cenu 300 Kč na 1 den a nebo 550 Kč na celý víkend. Veškeré informace 
ohledně festivalu naleznete na stránkách www.wandrfest.cz

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje 
každoroční omezení provozní doby v červenci 
a srpnu do 16.30 a mimořádné uzavření od 
1. 8. do 12. 8. 2011 kvůli výměně oken a dveří. 
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.      -iv-

Soutěžní otázka na Bagr cup 
ve Studenci v sobotu 16. 7. 2011:

V Týmu Hvězd nastoupí i pohádkový princ Pavel Trávníček. Jakou tele-
vizní pěveckou soutěž moderoval?
Odpovědi napište na výše uvedený soutěžní kupon, vystřižený jej pak 
doručte do redakce Velkomeziříčska nejpozději v úterý 12. 7. 2011. 
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží volnou 
vstupenku na Bagr cup.

BAGR CUP je název sportovně 
hudební akce, která se uskuteční 
v sobotu 16. července ve Studenci 
v areálu fotbalového hřiště. Od 
16 hodin bude probíhat fotbalové 
utkání hrané hokejovým způsobem 
na tři dvacetiminutovky. V Týmu 
Hvězd, neboli Arabela Týmu, jak 
se toto uskupení nazývá, přislíbili 
svoji účast: Petr Vondráček (Há-
dej, kdo jsem), Pavel Trávníček 
(Tři oříšky pro Popelku), Zdeněk 
Srstka (Chcete mě?), David Sucha-
řípa (Ordinace v růžové zahradě), 
Šárka Ullrichová (Ulice), Mojmír 

Bagr ve Studenci
proti známým osobnostem

Maděrič (Ulice), Roman Skamene 
(Bony a klid), Milan Šimáček (Čer-
ní baroni, Tankový prapor), Tomáš 
Vlasák (trojnásobný hokejový mistr 
světa) a další. Celé odpoledně bu-
dou provázet i jiné atrakce a soutěže 
pro děti se známými osobnostmi. 
Večer se uskuteční vystoupení 
kapely BAGR. Zajímavostí je, že se 
bude čepovat pivo Ozzobír, které je 
známé ze seriálu Comeback, nebo 
třeba to, že v Týmu hvězd nastoupí 
proti BAGRu jeho bývalí zpěváci 
Jarek Filgas a Petr Dvořák.

-oš-

…koncert pod letní oblohou…
neděle 17. července 2011 v 17 hodin

Ski areál Fajtův kopec



HANDICAP SPORT CLUB

FOTBAL STAŘÍ PÁNI

FOTBAL DOROST

MISTROVSTVÍ VELOCIPEDŮ

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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SPANILÁ JÍZDA TRUCKŮ

BĚH DO KŘIBU

Dne 16. 6. 2011 se uskutečnila 
olympiáda 1. stupně základních 
škol ve Velkém Meziříčí. V úvodní 
části děti přivítal starosta ing. Ra-
dovan Necid, dále zde vystoupila 
skupinka roztleskávaček z Crazy 
teamu z DDM, taneční pár Chriss-
tar s latinskoamerickými tanci 
a také Karate Sokol pod vedením 
Martina Košuta a Marka Smejka-
la. Družstva olympioniků se mezi 
sebou utkala v 10 netradičních dis-
ciplínách se zvířecí tematikou. Aby 

to nebylo neolympionikům líto, 
mohli v průběhu zápolení soutěží-
cích družstev tančit v rytmu zumby 
s Jiřím Bánovským z taneční školy 
Aura Brno, což se setkalo s velkým 
úspěchem. 
Pořadatelem letošní olympiády 
byla 3. ZŠ Školní, která děkuje 
městu Velké Meziříčí za fi nanční 
podporu, díky které bývá každo-
ročně sportovní dopoledne bohatě 
zpestřené. 

Text a foto:  ZŠ Školní

Dva sportovci P. Gottlieb a J. Po-
lívka se v sobotu 25. 6. zúčastnili 
Mistrovství České republiky Spas-
tic Handicap ve stolním tenise, 
které se konalo v tělocvičně ZŠ 
Chrast u Chrudimi. Oba tenisti 
jsou zařazeni do kategorie TT4-5 
s nejtěžším postižením. Ve své 

kategorii obsadil Petr Gottlieb 
1. místo a na stupních vítězů 
ho doprovodil Jarda Polívka na 
3. místě. Sportovci tak navázali na 
úspěchy velkomeziříčského klubu 
z předcházejících ročníku tohoto 
turnaje v Praze.

Text a foto: -char-

V pátek 3. června proběhla v obci 
Kámen u Pelhřimova významná 
prezentační akce českého distribu-
tora americké zemědělské techniky. 
Této akce, která probíhá jednou za 
dva roky, se zúčastnila i country 
taneční skupina Kosatky TJ Sokol 
Velké Meziříčí.
Pořádající agentura nás požádala, 
abychom během 14 dnů nacvičili 
svoji choreografi i na píseň, kterou 
si firma nechala složit speciálně 
pro tento den od americké country 
skupiny. Bylo to hodně narychlo, 
ale protože se nám nabídka zdála 
zajímavá, souhlasili jsme. Cho-
reografi e byla v line dance stylu. 

Kosatky tancovaly na Case dni
V moderním párovém country 
jsme předvedli tanec Zuzana. Na 
letištní ploše v Kameni se sešlo na 
2500 lidí. Zástupci společnosti byli 
s námi i s naším výkonem velice 
spokojeni a pro nás byl tento den 
opravdu velkým a nezapomenutel-
ným zážitkem. Po tomto skvělém 
a výjimečném vystoupení dou-
fáme, že Kosatky budou i nadále 
reprezentovat country styl takovým 
způsobem, jak tomu bylo doposud 
a rozdávat dobrou náladu i radost 
nejen v našem nejbližším okolí, ale 
i na tak významných akcích, kterou 
byla již zmíněná událost.

Text a foto: Kosatky

Pětadvacátým vítězem Běhu do 
Křibu se stal Lukáš Zvolánek

Je sobota 25. června, dvě hodiny po 
poledni, a v Pucově právě startuje 
již pětadvacátý ročník v Běhu do 
Křibu. Náročná, osmdesátimetrová, 
kopcovitá trať přilákala na start 
spoustu skvělých závodníků, mezi 
kterými byli i někteří vítězové 
z předešlých ročníků. Jedním z fa-
voritů byl bezesporu Ondřej Lukeš, 
jenž v prvním běhu proťal cílovou 
pásku v čase 17,09. A o tom, že 
byla laťka nastavena velmi vyso-
ko, nebylo pochyb. Asi největším 
letošním konkurentem byl Lukáš 
Zvolánek, jenže ten ho svým prvním 
během nepokořil. Podařilo se to až 
v opravném běhu, což regule závodu 
bez potíží umožňují. Zvolánkovi se 
zastavila časomíra na skvělé hod-
notě 16,68 a bylo jasné, že tento čas 
se bude jen těžko překovávat. Lukáš 
Zvolánek již opravdu překonán 
nebyl, a stal se tak jubilejním pět-
advacátým vítězem Běhu do Křibu 
a zároveň majitelem živého čuníka. 
Držitelkou nejrychlejšího ženského 
času se stala Martina Petráková, 

která proběhla cílovou fotobuňkou 
v čase 23,52 a v těsném souboji po-
razila svoji dceru Moniku. Na trati, 
vedle níž byl k příležitosti 25. roč-
níku odhalen pamětní kámen, se 
celkem vystřídalo 33 žen a 62 mužů. 
Nejmladšími závodníky byli Jana 
Pelánová a Matyáš Řezanina, nao-
pak nejstarším běžcem, který uviděl 
vrchol Křibu, byl František Petrák. 
Zvláštní ocenění obdržel za start 
ve všech ročnících a za příkladnou 
pořadatelskou práci Jan Vrba st. 
Kdo se dosti namlsal běžeckými vý-
kony, mohl nechat spočinout oko na 
fotografi ích z Himalájí s podtextem 
Dnes do Křibu, zítra do Himalájí, 
kterou připravil Martin Novák, 
nebo na starých obrazech Pucova 
od malíře Ryšavého. Jubilejní pěta-
dvacátý ročník BĚHU DO KŘIBU 
V PUCOVĚ vyšel opravdu na vý-
bornou. Sbor dobrovolných hasičů 
děkuje sponzorům a vás všechny 
zve na příští rok, kdy zahájíme 
druhé běžecké čtvrtstoletí. Takže 
v roce 2012 pod kopcem Křibem 
na shledanou.

Text a foto: -JDžVr-

Zájemci si mohli v sobotu 25. červ-
na užít netradiční podívanou – 
spanilou jízdu trucků. Ty vyjely ze 
Šeborova a vydaly se přes Uhřínov 
do Otína, Měřína, Stránecké Zho-
ře, Velkého Meziříčí, Březejce, 

Ořechova, Křižanova, Martinic 
a odtud zase zpět přes Velké Me-
ziříčí a Uhřínov do Šeborova. Tam 
po celý den probíhala truckshow 
s doprovodným programem.

Text a foto: Martina Strnadová

V neděli 19. června se ve Vel-
ké Bíteši konalo Mistrovství ČR 
historických velocipedů. Závodu 
se zúčastnil i Vít Staněk z Rudy 
a soutěžil v jízdě na dřevěné drezí-
ně. V dopoledním závodě na 15 km 
skončil na čtvrtém místě, ale více se 

mu dařilo v odpolední disciplíně na 
tzv. bítešskou míli, kdy skončil na 
překvapivém výborném druhém 
místě. Nutno podotknout, že tento 
borec z Rudy závodil na vypůjčené 
drezíně od Ivana Křivánka poprvé 
v životě.                  Text a foto: -kd-

Dne 18. 6. 2011 se velkomeziříčští 
staří páni zúčastnili turnaje v Řeč-
kovicích. Za účasti 4 týmů, systé-
mem každý s každým, na polovině 
hřiště, s hrací dobou 2 × 25 min.
Postupně náš tým ve složení Josef 
Kopečný, Alois Nováček, Michal 
Troščák, Mirek Homola, Martin 
David, Richard Hugo, Mirek Sou-
hrada, Milan Večeřa a Jarda Mynář 
nastoupil proti týmům z Moutnic 
1:2 (Hugo), Řečkovic 2:1 (Souhrada 
2×) a Měnína 5:2 (Souhrada 2×, 

Hugo, David, Večeřa). Vzhledem 
k tomu, že se na začátku druhého 
utkání zranil Jarda Mynář, museli 
naši hráči odehrát zbylé utkání bez 
střídání, za což si zasluhují velkou 
pochvalu. Nakonec při rovnosti 
bodů tří mužstev o konečném po-
řadí rozhodla minitabulka, která 
určila konečné pořadí 1. Řečkovice, 
2. Velké Meziříčí, 3. Moutnice, 
4. Měnín.
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Mirek Souhrada. Text a foto: -myn-

Dne 24. 6. 2011 v 17.00 na hřišti 
s umělým povrchem proběhlo fot-
balové utkání při příležitosti oslavy 
významného životního jubilea tří 
velkomeziříčských starých pánů, 
a to Jardy Horkého, Petra Horkého 
a Zdeňka Chmelíčka. Na hřišti se 
sešlo kromě oslavenců dalších více 
jak 20 bývalých hráčů, trenérů 
a funkcionářů našeho oddílu. Na 
začátku utkání si všichni přítomní 
připomněli minutou ticha tragické 

úmrtí svého spoluhráče a kamará-
da Petra Muchy. Po utkání, které 
skončilo vítězstvím zelených 5:3, 
se všichni přesunuli do místní 
restaurace U Kozů, kde v příjem-
ném prostředí a atmosféře strávili 
pohodový večer. Všichni tímto 
přejeme oslavencům hodně zdraví, 
spokojenosti a radosti jak v soukro-
mém, sportovním tak pracovním 
životě.

Staří páni FC VM

MSDD
Starší dorost

FC VM – FK Pelhřimov 0:4 (0:1)
Rozhodčí: Machát – Dobrovolný, 
Sláma. Branky: 2x M. Hložek 
(45.), (62.), J. Hložek (76.), Kubík 
(68.). Karty: žlutá – Jahoda (76.). 
Sestava: Dohnal – Wasserbauer 
(45. Procházka), Štefka, Jahoda, 
Pospíšil – Malec – Bárta, Kozuň, 
Láznička (71. Komínek), Kameník 
– Liška.
V prvním poločase v 6. min. stří-
lel Kameník jen do brankáře. 
Ve 27. min. po centru do vápna 
zakončoval J. Hložek těsně vedle 
Dohnalovy tyče. Ve 36. min. letěl 
nebezpečný centr do vápna, ale na 
poslední chvíli musel Dohnal míč 
vyboxovat na roh. Ve 45. min. po 
zbytečném faulu u rohového pra-

porku Kameníka, zahrával PVK 
Kubík, který našel na zadní tyči 
M. Hložka, a ten hlavou vsítil gól.
Ve druhém poločase v 55. min. po 
špatném odkopu míče jej získal 
Kubík, který nedokázal proměnit 
samostatný nájezd. V 62. min. udě-
lal inviduální chybu ve středu hřiště 
Jahoda a následnou chybu potrestal 
M. Hložek. V 67. min. po pěkné 
kombinaci středem hřiště, musel 
nebezpečnou akci přerušit brankář 
Dohnal. V 68. min. po špatném 
dostoupení naší obrany vstřelil gól 
Kubík a v 76. min. po PVK vstřelil 
branku J. Hložek, kterému se na-
čtyřikrát odrazil míč od země do 
břevna a následně do brány.
Zápas jsme naprosto opět nezvládli 
a ukončili jsme mizernou sezonu na 
11. místě s 24 body.           -ls,sme-



Číslo 26 29. června 2011 strana 10

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Kř ižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlastník Město Velké Meziříčí, IČO: 

CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. 566 
782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých 
příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne. Obsah no-
vin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografi í z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

FOTBAL A

ŠACHYHRY LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

HÁZENÁ
Vysočina

Zlatá medaile
Stolní tenis MP – sportovci s MP 7

Stříbrná medaile
Atletika 100 m př. – starší žáci  5
Atletika 60 m – starší žákyně 5
Boccia 5
Házená – žákyně 5
Plavání motýlek 100 m – st. žák. 5
Plavání motýlek 200 m – st. žáci 5
Triatlon – dorostenky 5

Bronzová medaile

Celkové výsledky 
Velkomeziříčských:

atletika
2. Mar t ina Homolová, 60 m, 
7,96 s
Martina postoupila i do fi nále na 
300 m, do kterého nenastoupila 
– ve stejné době probíhalo fi nále 
na 60 m
5. místo, štafeta 3*300m (Špačková, 
Doležalová, Homolová), 2:07,26
14. Šimon Pokorný, 60 m, 7,70 s
17. Agáta Uchytilová, 800 m, 
2:36,43

házená
starší žákyně
2. místo – členky družstva Hana 
Kratochvílová, Martina Partlová
starší žáci
11. místo – člen družstva David 
Pavliš

volejbal
13. místo – členové družstva Edu-
ard Heřmánek, Patrik Juda, Martin 
Kohout, Matouš Konečný, Adam 
Košábek, Michal Kubát, Filip Ku-
řec, Jiří Láznička, Marek Pokorný, 
Daniel Ř ímal, David Smejkal, 
Mirek Štipák

boccia
2. Stanislav Merunka

plavání
Jan Trutna – do fi nálových bojů 
nepostoupil                            

-vill-

Fotbalovou sezonu 2010/2011 zakon-
čily zápasy v minulém týdnu. A tým 
mužů FC Velké Meziříčí odehrál ten 
svůj poslední v sobotu 18. června na 
Tržišti. Zde prohrál s Pelhřimovem 
0:4, čímž stvrdil konečnou devátou 
příčku v tabulce Moravskoslezské 
divize. Bohužel tedy svůj loňský 
a dosud největší úspěch za celé více 
než stoleté trvání zdejšího fotbalo-
vého klubu, jímž bylo čtvrté místo 
v divizi, neobhájil.
„Jak se říká – konec dobrý všechno 
dobré – , ale tady ten konec dobrý 
nebyl. Takže to pro někoho hází 
špatný stín na celou sezonu. Ale já 
jsem spokojený. Hráli jsme s vlast-
ními hráči, ušetřili jsme peníze za 
nákup drahých posil, pro mě je to 
maximální spokojenost,“ hodnotí 
právě uplynulou sezonu trenér mužů 
Milan Volf. Pro něj osobně byla i tou 
poslední ve Velkém Meziříčí, neboť 

Sbor dobrovolných hasičů Kundratice zve všechny příznivce požár-
ního sportu na 17. ročník soutěže O putovní pohár svatého Floriána 
– patrona hasičů. Soutěž je zařazena do seriálu Žďárské hasičské 
ligy pro rok 2011 a proběhne v úterý 5. července 2011 od 12 hodin 
na víceúčelovém hřišti v Kundraticích u Křižanova. Soutěží se za 
každého počasí v kategoriích muži a ženy.                                 -bs-

Členové kynologického cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice opět 
srdečně zvou všechny pejskaře nebo jen milovníky dlouhých 
procházek na již druhý hromadný vejšlap v tomto roce. Délka 
tratě je předběžně stanovena na 10–15 km dle fyzické zdatnosti 
pochodníků a vašich čtyřnohých šelem. Trasa povede z lokality VM 
Loupežník–Lavičky–přehrada Mostiště–Vídeň–Martinice–VM.
Sraz na parkovišti u Zámku Velké Meziříčí, v sobotu 2. 7. 2011 

ve 14 hodin.
Srdečně zve AD ASTRA team (www.utulekvm.estranky.cz)

Turnaj Open Hodonice 2011
V sobotu 25. června se někteří 
velkomeziříčští hráči zúčastnili 
tradičního velkého turnaje, který 
se konává v Hodonicích u Znojma. 
Tato akce je pro naše šachisty 
pravidelně tou úplně nejmilejší; 
ovšem tentokrát se někteří naši 
domácí strašpytlové, panicky se 
bojíce hlavně silné konkurence z řad 
brněnských a znojemských borců, 
rozhodli k Dyji radši vůbec neod-
cestovat. Z milosrdných důvodů 
je ale radši nejmenujeme, přestože 
většinou se původně nejvíc kasali. 
Ostatně je odjakživa známo, že kdo 
nejvíce řečí mívá, máloco umívá.
Hrálo se obligátním „švýcarákem“ 
na 7 kol po 2× patnácti minutách 
na partii.

Výsledky – konečné pořadí:
1. mezinár. mistryně Věra Meduno-
vá ŠK Lokomotiva Brno 6 b./31,0
2. mistr FIDE Miroslav Jurka ŠK 
Duras Brno 5,5 b./32,0
3. Josef Mayer TJ Podlužan Prušán-
ky 5,5 b./29,0

Umístění našich:
7. Josef Janák 5 b./28,5 – 8. Milan 
Čtveráček 5 b./24,5 – 24. Miroslav 
Bárta 3,5 b./27,5 – 33. Vladimír 
Pařil 3 b./22,5 – 41. Dominik Dvo-
řák 2,5 b./18,5 – 43. Josef Dvořák 
2,5 b./18,0 atd.
Josef Janák a Milan Čtveráček svý-
mi výbornými výkony překvapili 
– a to nejspíš (a možná především) 
i sami sebe.

Se svým skvělým umístěním určitě 
původně ani nepočítali, nicméně 
zadařilo se až nadmíru. Čtveráček 
dokonce porazil i samotného vůbec 
nejvýše nasazeného účastníka – to-
tiž mezinárodního mistra Neklana 
Vyskočila z ŠK Duras Brno, jehož 
výkonnostní koeficient (rating 
ELO) činí úctyhodných 2311 bodů; 
tomu se v tomto turnaji jaksi neved-
lo, pročež překvapivě skončil až na 
22. příčce celkového pořadí.
Josefu Janákovi a Milanu Čtve-
ráčkovi patří pochvala a uznání 
odpovídající vysoké hráčské kvalitě 
těchto dvou místních borců.
Naši si svůj zájezd na Znojemsko 
zpestřili jednak i nákupy meruněk, 
okurek a vín, jednak také návštěvou 
soukromého muzea staré zeměděl-
ské techniky, selského a řemeslnic-
kého nářadí + saní, hraček a tech-
nického zařízení pro domácnost při 
formanské hospodě „Ranč 1/38“ ve 
Vranovské Vsi – Hostěrádkách.

Oznámení
Tradiční přebor Velkého Meziříčí 
v bleskovém šachu na 2×5 minut se 
letos bude konat ve čtvrtek 7. čer-
vence od 18 hodin v hospůdce „Na 
Poříčí“ při Domu zdraví. Přihlášky 
zájemců předem nejsou třeba; stačí 
prostě jen rovnou přijít, ale zato 
včas. Hraje se buď systémem 1×, 
anebo 2× každý s každým – podle 
aktuálního počtu přítomných při 
prezenci (ta proběhne od 17.45 do 
18.00). Srdečně zveme k účasti jak 
registrované, tak i neregistrované 
hráče.  ŠO TJ Spartak Velké Meziříčí

Bronz pro minižactvo
Ve dnech 17.–19. června proběhl 
již devatenáctý ročník turnaje 
Polabiny Cup Pardubice. Ve 
dvou kategoriích minižactva 4+1 
a 6+1 se sjelo celkem patnáct 
týmů. Od pátečního odpoledne 
do nedělního „oběda“ se na dvou 
hřištích s umělou trávou gymnázia 
Dašická utkávali jednotliví soupeři 
ve vzájemných soubojích. Naše 
smíšené družstvo dívek a chlapců 
vybojovalo vítězství nad domácí-
mi chlapci SHK Pardubice 4:1, 
Ústí nad Labem 8:2, SHK Par-
dubice 5:4 a DHC Plzeň 7:5, nad 
síly našich byla družstva chlapců 
I. HC Pardubice 1:4, Vršovic 3:5 
a celkového vítěze turnaje Ledče 
nad Sázavou 4:11. O zisku našeho 
bronzového umístění rozhodlo při 
stejném počtu získaných bodů v náš 
prospěch vítězství ve vzájemném 
duelu s DHC Plzeň.

Ceny zúčastněným družstvům 
a nejlepším jednotlivcům předávala 
při slavnostním ceremoniálu odcho-
vankyně pardubické házenkářské 
školy a nejlepší hráčka České re-
publiky za rok 2010 Klára Černá. 
Ocenění pro naši nejlepší hráčku 
převzala z jejích rukou brankářka 
Jarmila Šabacká.

Pořadí kategorie minižactva 
6+1:

1. TJ Kovofi niš Ledeč nad Sázavou  62:28 12
2. Sokol Vršovice  62:45 12
3. TJ Sokol Velké Meziříčí  37:37  8
4. DHC Plzeň  32:36  8
5. SHK D-P Pardubice dív 39:31  6
6. I. HC Pardubice chl  61:34  6
7. Tygři Ústí nad Labem 26:55  4
8. SHK D-P Pardubice chl 20:61  0
Hráli: Šabacká Jarmila – Babáček 
Kamil (15), Kratochvíl František 
(8), Zezulová Denisa (5), Husková 
Kateřina (5), Buchta Dominik (5), 
Buchtová Eliška. Trenéři Závišková 
Ilona, Buchta Radek.             -záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Hry páté letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR proběhly ve dnech 21.–26. 
června 2011 v Olomouci. Zvítě-
zil kraj Jihomoravský se ziskem 
613 bodů, před druhým Hlavním 
městem Praha s 495 body a třetím 
Středočeským krajem s 489 body. 
Kraj Vysočina se v konkurenci čtyř 
tisícovek sportovců do 15 let letos 
umístil na posledním, 14. místě, 
s pouhými 91 body.
Získal pouze jednu zlatou medaili 
za stolní tenis sportovců s mentál-
ním postižením, sedm stříbrných 
(2 atletika, 1 boccia, 1 házená, 
2 plavání, 1 triatlon) a pět bronzo-
vých (1 orientační běh, 3 plavání, 
1 stolní tenis MP).
Na bodovém zisku se podíleli 
i sportovci buď přímo z Velkého 
Meziříčí, nebo ti, kteří za naše měs-
to startují, a to hned třemi stříbrný-

mi medailemi i dalšími body mimo 
stupínky vítězů. Jedno stř íbro 
přivezla domů Martina Homolová, 
atletka TJ Sokol Velké Meziříčí, 
další vybojovaly házenkářky Hana 
Kratochvílová s Martinou Partlo-
vou, také z TJ Sokol VM, a koneč-
ně Stanislav Merunka za bocciu. 
Na zisku stříbra v házené starších 
žákyň se spolu se dvěma velkome-
ziříčskými hráčkami podílely také 
házenkářky Havlíčkova Brodu, 
Třebíče a Ledče nad Sázavou.
Mladé velkomeziříčské nadějné 
sportovce přijal v pondělí 27. červ-
na starosta Radovan Necid ve své 
pracovně na radnici. Poděkoval 
jim za reprezentaci a jejich snažení 
odměnil. V závěru se všichni spor-
tovci podepsali do pamětní knihy 
města.

Martina Strnadová

◄ Hana Krato-
chvílová se pode-
pisuje do pamětní 
knihy města, při-
hlíží Martina Ho-
molová. 

Foto: Martina 
Strnadová

▼ Mladé olym-
pioniky, startující 
za velkomeziříč-
ské oddíly, přijalo 
vedení města na 
radnici. 

Foto: Martina 
Strnadová

Orientační běh krátká trať 
– ml. žákyně 4
Plavání motýlek 100 m – st. žáci 4
Plavání motýlek 200 m 
– st. žákyně 4
Plavání volný zp. 100 m – st. žák. 4
Stolní tenis MP – sportovci s MP 4

Ostatní body
Atletika 3 × 300 m – starší žák. 2
Atletika dálka – mladší žáci 3
Atletika míček – mladší žáci 2
Basketbal – dívky 2

Trenér Volf hodnotí sezonu jako dobrou
po dvou letech působení zde odchází 
trénovat brněnskou Spartu.
Podle něj byla letošní sezona vcelku 
úspěšná a řadí ji na stejnou roveň té 
loňské. Samozřejmě nikoliv podle 
umístění v tabulce. Významné 
totiž podle něj je, že A tým letos 
hrál s vlastními hráči. Vždyť před 
sezonou odešly takové posily jako 
Jiří Brychta či Kamil Průša a nikdo 
nový zvenčí nepřišel. Naopak trenér 
zakomponoval do A mužstva hráče 
z B týmu a z dorostu. A na základě 
toho Volf znovu opakuje, že za tako-
vé situace je s výsledkem spokojen. 
„Určitou černou kaňkou na tom jsou 
výsledky posledních zápasů. Marod-
ka, absence hráčů byla tak obrovská, 
že jsme neměli na to vyhrávat. A sled 
těch posledních špatných výsledků 
pro někoho může být signálem, že 
to bylo všechno špatně,“ konstatuje 
Milan Volf a dodává, „ale kdyby 

nebylo tří posledních utkání, bylo 
by to lepší. Mohli jsme skončit o tři 
čtyři místa výš a byla by absolutní 
spokojenost.“
Marodka zasáhla A tým opravdu 
výrazně a měla tím pádem obrovský 
vliv na výsledky posledních zápasů. 
Ještě do utkání v Třebíči bojovalo 
velkomeziříčské áčko o nejvyšší 
příčky v tabulce. Vedlo dokonce 
dva nula, ale bohužel, konečná 
remíza je vyřadila z boje o přední 
umístění. „Je možné, že i hráči to 
v sobě podvědomě měli a do dalších 
utkání už nešli s takovým elánem 
a nasazením,“ připouští Volf. Je 
však přesvědčen, že zůstane-li 
současný kádr pohromadě a budou 
všichni zdraví, měl by atakovat 
čelní příčky tabulky. „To jsem 

ostatně pronesl i v zimě. Možná, 
že to mi ublížilo. Ale já jsem ani 
nic jiného říct nemohl. Byli jsme 
tři body od prvního místa a chtěl 
jsem kluky povzbudit, aby dostali 
chuť do tvrdé zimní dřiny. Myslím 
si, že kdybych řekl, že se chceme 
zachránit, že je to v pohodě, bylo 
by to ode mě alibistické. Na hráče 
bych hodil stín pohody a možná 
i myšlenku, že nemusí tolik praco-
vat. Chtěl jsem je tím samozřejmě 
trochu nabudit,“ vysvětluje Milan 
Volf. Ale jak sám říká, za svým 
názorem si stojí. „Kdybychom byli 
kompletní, myslím si, že jsme těch 
bodů měli podstatně víc a mohli 
jsme do posledních kol bojovat 
o čelo tabulky,“ uzavírá své hodno-
cení trenér.      Martina Strnadová

Cyklistika – st. žáci 1
Orientační běh sprint – ml. žák. 2
Orientační běh štafeta 2
Plavání motýlek 100 m 
– ml. žáci 2
Plavání volný zp. 50 m – st. žák. 1
Stolní tenis MP – sportovci s MP 3
Zápas – ml. žáci 33–35 kg 2
Zápas – ml. žáci 48–52 kg 3
Zápas – žáci 66–73 kg 1
Zápas – žáci 80–90 kg 3

Zdroj: www.olympic.cz

TOP ZUMBA
V sobotu 9. 7. 2011 vás zveme na TOP ZUMBU na Velko-
meziříčské koupaliště, od 14 do 16 hodin. Pokud nebude 
otevřené koupaliště a v případě nepříznivého počasí se akce 

konat nebude.


